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FÖRORD

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) påbörjade i november 
2009 ett projekt med alkohol- och drogförebyggande insatser för döva och hörselskadade 
barn, ungdomar och deras föräldrar. Projektet finansieras med medel från Socialstyrelsen 
utifrån ett regeringsuppdrag att fördela projektmedel till frivilligorganisationer för alkohol- 
och narkotikaförebyggande insatser. Medverkande aktörer är Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM), Birgittaskolan, Örebro kommun och Örebro universitet. 

Underlag till Delrapport 1, ”HYFF - för säkerhets skull” samlades in under perioden 2009-11-
01 till 2010-12-31.”HYFF” är ett genuint tecken i svenskt teckenspråk och betyder ”för 
säkerhets skull”. Projektet har fått namnet utifrån tecknets passande innebörd.

Under perioden har projektet haft en styrgrupp och en projektgrupp. Styrgruppen har bestått 
av ordförande i DHB, Jan Carlsson, som också är projektansvarig. Därtill har rektor på 
Birgittaskolan, Roger Holmström, samordnare för drogförebyggande frågor inom Örebro 
kommun, Ingela Widner, professor Elinor Brunnberg från Örebro universitet/Mälardalens 
högskola och projektledare Zara Persson ingått i styrgruppen. Elinor Brunnberg har även 
fungerat som handledare i vissa delar av arbetet för Zara Persson.

I projektgruppen har ingått projektledare Zara Persson, Birgittaskolans kurator Anna-Lena 
Jonsson, Örebro kommuns ANDT-projektet Åsa Carlsson och fältassistent Malin Andersson. 
Under hösten år 2010 har Anna Camén vikarierat för Malin Andersson.

 



SAMMANFATTNING

Delprojektet startade den 1 november 2009 och flera aktiviteter har genomförts i denna första 
del av projektet. Syftet med projektet är att döva och hörselskadade barn/ungdomar ska få ta 
del av drogförebyggande arbete på lika vilkor som hörande barn/ungdomar. Deras föräldrar 
ska få ta del av Örebro Preventionsprogram via föräldramöten och kunna diskutera 
tillsammans med hjälp av taltolk eller teckenspråkstolk då en del av föräldrarna själva har 
hörselnedsättning eller är döva. Projektet med namnet "Fältstudie av Riksgymnasierna för 
döva och hörelskadade, RGD/RGH i Örebro" genomfördes läsåret 07/08  med finansiering 
från Allmänna Arvsfonden (Norberg, Yström & Brunnberg, 2008; Norberg & Brunnberg, 
2008; Brunnberg, 2009) och ligger till grund för detta drogförebyggande projekt.

I Örebro finns en av Sveriges fem regionala specialskolor för döva och hörselskadade barn, 
Birgittaskolan. Birgittaskolan är den skola som är med i det här projektet. Projektet samverkar 
med Örebro kommun, Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och Örebro universitet. 

Örebro har landets enda riksgymnasium för döva och hörselskadade elever. Vi har gjort
fokusgruppsintervjuer med elever från både Riksgymnasiet för döva (RGD) och 
Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) för att använda som underlag i projektet.  

Örebro Preventionsprogram (2009)  är en utbildning i drogförebyggande syfte som 
projektledaren med personal från DHB samt lärare, pedagoger och studierektor från 
Birgittaskolan har genomgått under våren 2010. Med denna tvådagars utbildning ges 
personalen den kompetens som behövs för att informera föräldrar under föräldramöten om 
vikten av preventivt arbete. Under hösten 2010 genomfördes den första ÖPP-presentationen 
vid ett föräldramöte på Birgittaskolan. ÖPP bygger på ett koncept med återkommande inslag 
på föräldramöten.

Teckenspråkstolkarna är nyckelpersoner vid flertalet presentationer och en utvärdering av 
deras arbetssituation och insatser kommer att ses ur tolkarnas och brukarnas perspektiv.

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Tidigare hette det ANT. 
Nu har man även med ”D ”som står för dopning. Dopning innebär missbruk av 
hormonpreparat för att bygga upp sin muskelmassa och används främst av kroppsbyggare. 
Dopning ska inte blandas ihop med begreppet doping som används som prestationshöjande 
inom idrotten. (Dopingjouren 2010)

Vi har testat ett ANDT-material i ny utformning på Birgittaskolan som Örebro kommuns 
drogförebyggande enhet arbetat fram inom ett projekt under två års tid. Materialet är för 
hörande elever på skolor i Örebro. Projektets mål är att se till att ANDT-materialet fungerar 
även för döva och hörselskadade elever. 

Delprojektet kommer att pågå t o m 2010-12-31. 
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INLEDNING

Döva och hörselskadade är i största allmänhet relativt åsidosatta vad gäller 
samhällsinformation av olika slag. Det orsakas främst av en brist på förståelse för det språk 
som används i målgruppen, svenskt teckenspråk, att man inte säkrar olika miljöer med 
fungerande hörselteknisk utrustning och av brister i att texta informationsfilmer mm.

Skolan är ett av de områden där både elever och föräldrar ska stödjas i förebyggande syfte 
och som oftast sköts av kommunerna. De regionala specialskolorna drivs av staten och de 
hamnar ibland vid sidan av det som sker i den ordinarie skolan. Ibland väljer de själva att inte 
samverka. Inom de kommunala skolorna i Örebro arbetar man medvetet sedan 2004/2005 
med det drogförebyggande programmet ÖPP, Örebro Preventionsprogram. Det har dock inte 
skett i de specialskolor som finns i kommunen.
 
Den 1 juli 2009 fick Sverige en ny språklag ”Språk för alla”. Den jämställer svenskt 
teckenspråk med Sveriges nationella minoritetsspråk finska, samiska, meänkieli, romani chib, 
och jiddish. Alla som är döva, hörselskadade eller av andra skäl har behov av teckenspråk ska 
ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. Det allmänna har 
ett särskilt ansvar att skydda och främja svenskt teckenspråk, men också för att använda 
teckenspråket i sin verksamhet (Regeringskansliet, 2009). 

DHB:s övergripande mål är att barn och ungdomar som är döva eller hörselskadade ska vara 
fullt delaktiga och jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. Det gäller på alla 
samhällsområden. En viktig grund är att säkra kommunikationen i alla situationer med 
utgångspunkt i svenskt teckenspråk och svenska (DHB idéprogram, 2009).

Idag saknas en språkligt anpassad modell för Birgittaskolan vad gäller drogförebyggande 
arbete. Troligtvis är det så även på andra regionala specialskolor och kommunala hörselskolor 
för döva och hörselskadade barn i Sverige. Huruvida så är fallet, ska projektet få mer kunskap 
om genom besök och kontakter. Detta projektarbete har som mål att det som erbjuds barn och 
ungdomar i samhället i övrigt, även ska erbjudas döva och hörselskadade barn och ungdomar. 
Det ska ske med en undervisningsstrategi som fungerar både utifrån målgruppen och 
språkligt. 

Lärare och annan skolpersonal som arbetar med målgrupperna i projektet ska erbjudas den 
utbildning som behövs, precis som i övriga skolor. Eleverna som går på Birgittaskolan är 
döva eller gravt hörselskadade. Det betyder att de antingen kan ha svenskt teckenspråk eller 
talad svenska som sitt första språk. De ungdomar som har talad svenska som sitt första språk 
har ofta behov av att även använda tecken som stöd i sin kommunikation eller kan växla 
mellan att kommunicera på talat språk alternativt teckenspråk. Föräldrarna kan ha samma 
språk som sina barn, men det kan också vara så att föräldrar och barn har olika språk vilket 
kan försvåra deras kommunikation med varandra. Föräldrar, boendepersonal och 
veckohemsföräldrar behöver få den kunskap och information som behövs för att bli trygga 
och medvetna om deras viktiga roll i förebyggande syfte. 

Ambitionen i projektet är att utveckla samarbete inom kommuner med dem som redan arbetar 
med alkohol- och drogförebyggande uppdrag och att se till att utbildningar och material blir 
språkligt anpassade för målgrupperna. Projektet vill också sprida information om 
målgrupperna och deras behov samt skapa nätverk. Arbetet ska utvecklas i Örebro i form av 
ett pilotprojekt. Sedan är förhoppningen att det finns intresse och att fortsatt ekonomiskt stöd 
ges från staten för att sprida projektet vidare nationellt till de kommuner där det finns 
regionala specialskolor och kommunala hörselskolor.
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BAKGRUND

TIDIGARE DROGFÖREBYGGANDE PROJEKT HOS DHB

Riksförbundet DHB drev under år 1998 ett projekt med namnet ”Drogförebyggande projekt 
för elever vid specialskolorna, deras föräldrar och boendepersonal”. Projektledare var Sara 
Håkansson och finansiär var Folkhälsoinstitutet. 

Projektet använde sig av en metod, som kallades Charlie, Chemical Abuse Resolution Lies in 
Education. Bland annat så arbetade man med att bygga upp barnets självkänsla. Programmet 
uppstod på 70-talet i USA och kom till skolorna i Sverige i början av 90-talet (Delin Morsh 
m.fl., 2010). Delprojektet från 1998 visade att det fanns tydliga behov på att något behövde 
göras inom det drogförebyggande arbetet för döva och hörselskadade elever samt deras 
föräldrar. (Håkansson, 1998)

”FÄLTSTUDIE AV RIKSGYMNASIERNA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE, RGD/RGH 
I ÖREBRO"

Under läsåret 07/08 genomfördes ett projekt med namnet "Fältstudie av Riksgymnasierna för 
döva och hörelskadade, RGD/RGH i Örebro" med finansiering från Arvsfonden (Norberg, 
Yström & Brunnberg, 2008; Norberg & Brunnberg, 2008; Brunnberg, 2009). DHB 
genomförde projektet i samverkan med RGD/RGH, Unga Hörselskadade (UH), Sveriges 
Dövas Ungdomsförbund (SDU), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades 
Riksförbund (HRF) och Örebro universitet.

I projektet framkom att det bland döva och hörselskadade ungdomar finns en alkohol- och 
drogkultur. Eleverna själva verkar tycka att de ungdomar som går på RGD festar mer än de på 
RGH. Även andra aktuella studier visar att ungdomar med funktionsnedsättningar i ökad 
omfattning befinner sig i en risksituation för stress, psykisk ohälsa, utsatthet i skolan, 
övergrepp och alkohol- och drogkonsumtion (se Brunnberg, Lindén Boström & Persson, 
2009; Brunnberg, Lindén Boström & Berglund 2007; Lindén-Boström & Persson, 2007; 
Jansson, Långberg & Svensson 2007; Hollar, 2005). Det är därför av särskilt värde att både 
öka kunskapen om och förståelsen av ungdomarnas situation samt att utveckla metoder för att 
nå dem. I Örebro finns särskilt många ungdomar med funktionsnedsättningar som dövhet och 
hörselskada eftersom bl a riksgymnasierna finns där med ungdomar från hela landet som 
elever. Det finns alltså en särskilt stor riskgrupp i staden (Brunnberg m fl, 2009). 

Att observera är också att så många som ungefär fem procent av eleverna i den vanliga skolan 
har lätta eller måttliga hörselskador som ungdomarna själva uppfattar som ett funktionshinder 
(Brunnberg m fl, 2009). Hörselskadade ungdomar hör tillsammans med ungdomar med läs- 
och skrivsvårigheter till de största  grupperna när det gäller funktionsnedsättning. Ur olika 
perspektiv kan situationen för döva och hörselskadade ungdomar både vara lik och mycket 
olik situationen för hörande ungdomar. T ex har 90 procent av de döva ungdomarna inte 
samma första språk som sina föräldrar. Det finns fem specialskolor där man går tio år, och det 
finns kommunala hörselskolor i minst sex kommuner. På RGD/RGH går man tre eller fyra år 
och verksamheten finns på tre olika gymnasieskolor i Örebro. Många döva och hörselskadade 
ungdomar flyttar också mycket tidigare hemifrån än vad hörande ungdomar gör eftersom de 
kan gå på en skola på annan ort.  En del väljer att bo hos veckohemsföräldrar som också ska 
omfattas och bjudas in på samma villkor som föräldrar.

I ovan nämnda fältstudie säger ungdomarna själva att nyckeln till delaktighet är svenskt 
teckenspråk. Unga Hörselskadade vill att deras målgrupp ska få rätt att lära sig svenskt 
teckenspråk och svenska (tvåspråkighet) för att kunna göra egna språkval i livet utifrån 
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situationer, utbildningar m.m. DHB och flera andra intresseorganisationer på området stödjer 
detta. Eleverna på RGD/RGH deltog 2008 i en första webbaserad tvåspråkig enkät med frågor 
om bland annat alkohol- och drogvanor som kan användas för vidareutveckling av 
enkätverktyg.  Denna förstudie har lett till att ”Liv & hälsa ung”-studien i Örebro län år 2011 
kommer att finnas, inte bara på svenska, utan även i en teckenspråkig version. I ”Liv & hälsa 
ung”-enkäten ingår ett omfattande frågebatteri om alkohol, tobak och droger. Enkäten är en 
totalstudie för alla ungdomar i vissa årskurser i Örebro län. Det finns alltså möjlighet att 
jämföra alkohol, tobak och drogvanor i olika ungdomsgrupper.

I maj 2008 gjorde DHB en projektansökan till Socialstyrelsen där det finns riktade medel för 
drogförebyggande insatser. Ansökan fick avslag men en tydlig uppmuntran att omformulera 
projektet och upprätta samverkan med Örebro kommun och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och därefter återkomma. Under hösten har det varit två möten med Örebro 
kommun och Örebro universitet/Mälardalens högskola samt kontakter upprättade med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Därefter har DHB, Ungdoms- och 
familjeenheten inom Örebro kommun, där fältassistenterna är organiserade, och 
Birgittaskolan inom SPSM tillsammans arbetat med att utveckla projektidén i samverkan med 
Örebro universitet/Mälardalens högskola. 

Under hösten 2009 har rapporten ”Att höra eller nästan inte höra” (Brunnberg m.fl 2009)  fått 
mycket uppmärksamhet. Rapporten är en kartläggning för alla kommuner och skolor som 
finns i hela Örebro län utifrån ”Liv & Hälsa ung” när det gäller ungdomars drogvanor, hälsa, 
livsvillkor mm. Kartläggningen visar att de hörselskadade och döva ungdomarna är en uttalad 
riskgrupp. Resurser för en ny tjänst med tvåspråkig kompetens på landstingets 
ungdomsmottagning har avsatts. Ett handledarprogram med empowermentperspektiv finns 
framtaget för att stärka hörselskadade ungdomar och deras bemötande från omgivningen.
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SYFTE OCH MÅL

Syftet med det här projektet är att barn och ungdomar som är döva och hörselskadade, deras 
föräldrar, boendepersonal och veckohemsföräldrar ska få ta del av drogförebyggande arbete 
på lika villkor som hörande barn och ungdomar på ett kommunikativt tillgängligt och socialt 
relevant sätt. Arbetet utvecklas i Örebro där det under projekttiden även pågår flera 
utvecklingsarbeten på området vilka projektet ska ha nära samverkan med.

ÖPP ska kunna erbjudas till föräldrar, boendepersonal och veckohemsföräldrar på svenskt 
teckenspråk alternativt talat språk. För föräldrar ska även en utbildning utvecklas om vilka 
tecken som används inom området. I skolan ska material och undervisning om ANDT, 
Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak, anpassas så den fungerar för målgruppen döva och 
hörselskadade barn och ungdomar.

Efter detta pilotprojekt ska arbetet erbjudas och spridas nationellt i kommuner med regionala 
specialskolor eller kommunala hörselskolor. Målet med pilotprojektet är att elever och 
föräldrar efter projektet ska finnas med i Örebro kommuns ordinarie alkohol- och 
drogförebyggande arbete liksom i boendepersonals och veckohemsföräldrars arbete. På sikt 
hoppas vi att det ska förbättra ungdomarnas attityder och vanor när de börjar på 
riksgymnasierna i Örebro och att föräldrar, veckohemsföräldrar och boendepersonal ska 
känna till mer om situationen och ta en aktiv del av ungdomarnas vardag.
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METOD

För att nå projektets syfte och mål används metoder och utvecklingssätt (interventioner) som 
redan är etablerade. Under det första året är Örebro kommun utgångspunkten för att utveckla 
arbetet och då har det varit naturligt att utgå från det man använder där med fokus på Örebro 
preventionsprogram (ÖPP) och Alkohol Narkotika Doping Tobak (ANDT). Örebro och det 
drogförebyggande arbetet i kommunen har också visat sig vara nationellt känt.

För att kunna få ett kunskapsmässigt utgångsläge och kunna följa förändringar har en enkät 
tagits fram för föräldrar och boendepersonal. För eleverna använder vi frågor från Liv & hälsa 
ung (Brunnberg m.fl 2009), en studie som genomförts vartannat år sedan 2005 inom Örebro 
län.

I projektet vill vi nå ut till andra aktörer i samhället för att synliggöra både projektet och våra 
målgrupper. Därför är deltagande på konferenser, seminarier, mässor och i nätverk viktiga. 
Det kvalitativa arbetet i projektet säkrar vi genom ett nära samarbete med Örebro 
universitet/Mälardalens högskola.

Undervisning om Alkohol Narkotika Doping Tobak – ANDT 

I Örebro finns, inom drogförebyggande enheten, ett tvåårigt projekt (2010) där de arbetat 
fram ett ANDT-undervisningsmaterial (Alkohol Narkotika Dopning och Tobak). Vi har följt 
denna arbetsprocess kontinuerligt och tagit del av utvecklingen av den. Vi har testat 
materialet på Birgittaskolan under tre lektioner. Vi ville själva se hur det fungerade språkligt 
och ANDT-projektet ville testa det i några olika klasser. Vi har börjat utvärdera materialet 
och ambitionen är att fortsätta använda materialet på lektionerna.

Enkäter till föräldrar samt boendepersonal på Birgittaskolan

Projektledaren har tillsammans med projektgruppen gjort en enkät som en grupp föräldrar och 
en grupp boendepersonal har besvarat. Med hjälp av enkäten skulle vi få en uppfattning om 
föräldrarnas nuvarande inställning och attityder vad gäller deras barn i samband med 
användning av alkohol och tobak. 

Enkäter till elever

I den aktuella rapporten ingår redovisning av några elevenkätsfrågor från rapporten ”Att höra 
eller nästan inte höra”,  ”Liv & hälsa ung” (Brunnberg m fl 2009). I den här rapporten 
försöker vi göra en jämförelse mellan ungdomarnas svar i ”Liv & hälsa ung”-enkäten med 
föräldrarnas och boendepersonalens svar. Återkommer till detta under resultat. 

Fokusgrupper med kreativa inslag – PI-intervjuer

Projektgruppen har även sammanställt några frågor och använt sig av en metod som kallas PI-
intervju. Frågorna ställdes på svenskt teckenspråk till ett antal döva och hörselskadade 
gymnasieungdomar på två olika riksgymnasier i Örebro (Riksgymnasiet för döva RGD och 
Riksgymnasiet för hörselskadade RGH) vad gäller ”festkulturen” bland ungdomar med 
hörselnedsättningar. 

Grunden för PI-intervjuer kommer från en norsk deltagarmodell som kallas ”Höringar” 
(2005) Publikationer – röster från placerade barn, Rädda Barnen. Metoden användes första 
gången i Sverige år 2005. Detta är en intervjuteknik som tagits fram för att barn och 
ungdomar själva, skall kunna beskriva sina tankar och åsikter så fritt som möjligt utan 
tolkning eller påverkan av vuxna. Metoden har använts tidigare i projektarbeten hos DHB 
med framgång. Man använder sig av Post-It (PI) lappar med olika färger, en färg för positiva 
och en annan för negativa åsikter. Deltagarna får en fråga i taget av intervjuaren/moderatorn 
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och får skriva ner en positiv och en negativ åsikt som svar på frågan. Lapparna blir sedan ett 
underlag för diskussionen som följer efter att man satt upp alla lappar på en tavla med ”plus- 
och minus-sida”. Man får se hur alla tycker, men vet inte vem som yttrat sig. 

AKTUELLA INTERVENTIONER

Undervisning om ANDT - Alkohol Narkotika Doping Tobak
 
Förebyggande enheten inom Örebro kommun har arbetat fram ett undervisningsmaterial om 
ANDT för skolor.

Örebro preventionsprogram – ÖPP 

Metoden vänder sig till föräldrar med barn i grundskolan från år sex och uppåt. Olika 
undersökningar har visat att föräldrar ofta är väldigt naiva vad gäller det egna barnet och 
området ANDT. Föräldrar som sätter upp bestämda regler kring alkohol och tobak, gör ett 
större intryck än vad de själva förstår då de oftast möts av stora protester från barnet. ÖPP vill 
med det här stödjeprogrammet få dem att verkligen stå på sig och få dem att förstå att det är 
rätt väg att gå.

ÖPP är en föräldramötesmetod som utvecklats av forskare vid Örebro universitet och används 
ute i många skolor i Sverige och numera även utanför landets gränser (Örebro kommun 
Örebro Preventionsprogram 2009). Programmet syftar till att tidigt påverka föräldrars 
förhållningssätt till ungdomars drickande och sprida information om hur man som förälder 
kan agera för att hindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. 

De som utbildar sig till presentatörer i ÖPP går en utbildning på två heldagar, det är Nikolaus 
Koutakis och Håkan Stattin, båda psykologiforskare vid Örebro universitet som tagit fram den 
här föräldrautbildningen. Den har efter många tester i olika miljöer och typer av städer visat 
sig bli det program som använts mest i Sverige i dag vad gäller utbildning av föräldrar i 
drogförebyggande sammanhang. Den främsta orsaken till det är att den bevisligen fungerar i 
praktiken för de elever som testar på alkohol. Barn, vars föräldrar deltagit i ÖPP, skjuter upp 
sin debut eller har minskat sitt alkoholintag enligt undersökningar. Det här gäller även de barn 
som redan dricker eller röker. Man behöver inte tänka att ”det är för sent” för mitt barn. 
Tester har visat att metoden fungerar även på de här barnen. Hur föräldrar själva förhåller sig 
till alkohol har inte heller betydelse så länge de vidhåller att barnet ska vänta tills 18 års ålder 
(Örebro kommun Örebro Preventionsprogram - Frågor och svar om ÖPP 2009)

Kärnan i själva utbildningen är att presentatören lär sig att framföra informationen på rätt sätt 
med hjälp av presentationsteknik. Informationen under föräldramötet ska vara kort men 
effektiv, ungefär femton till tjugo minuter.Birgittaskolan introducerade programmet ÖPP på 
föräldramöten under höstterminen år 2010. Vi kommer att fortsätta under år 2011 med 
programmet samt skapa ett samarbete med ett projekt i Örebro som utvecklat en metod, 
Tematiska föräldramöten, för pedagoger. Denna metod har anknytning till ÖPP och 
uppmuntrar föräldrar att bli mer aktiva själva under föräldramötet. 

ÖreFÖR

I Örebro finns sedan några år tillbaka, brotts- och drogförebyggande team för varje 
högstadieskola som kallas ÖreFÖR. Det är ett samarbete mellan skolor, polis, socialtjänst och 
fritidsgårdar. ÖreFÖR startade hösten 2007 och år 2009 gick Birgittaskolan med i deras 
verksamhet (ÖreFÖR Birgittaskolan 2009). Projektledaren har deltagit på några möten, bland 
annat ett stort möte under hösten där alla teamen bjöds in. Projektledaren passade då på att 
informera om HYFF-projektet tillsammans med Birgittaskolans rektor. Vi kommer att 
fortsätta följa upp kontakten med ÖreFÖR.
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KONFERENSER OCH PROJEKTLEDARTRÄFFAR 

Projektledaren har deltagit på några konferenser under perioden, bland annat en internationell 
konferens World Federation Against Drugs, World Forum Against Drugs Stockholm (2010) 
och den nationella Drogfokus 2010 konferensen i Örebro.  

I Örebro har även konferensen ”Reflektion kring prevention” ordnats av Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen har också projektledareträffar, varav projektledaren hittills deltagit på tre. 
Projektledaren har även gått en projektledarutbildning som Socialstyrelsen ordnade under 
hösten i Stockholm. 
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RESULTAT

UNDERVISNING OM ALKOHOL NARKOTIKA DOPING TOBAK – ANDT

Projektet har haft ett samarbete med några av aktörerna inom ANDT-projektet och materialet 
har nu testats på Birgittaskolan tillsammans med skolans kurator Anna-Lena Jonsson. Under 
tre lektioner fick vi följa en klass, där elever från både årskurs sex och sju deltog.  Eleverna i 
gruppen var antingen döva, döva med ci (ci, cochleaimplantat 2010) eller hörselskadade med 
hörapparat. Några var även synskadade och en del av eleverna hade ganska nyligen kommit 
till Sverige och var därför inte helt insatta i det svenska teckenspråket ännu. Att man blandade 
två årsklasser var inget vi reagerade over, då det inte skiljer sig så mycket åt i ”livserfarenhet” 
mellan årskurs sex och sju7. En förklaring till att två klasser slogs ihop under de här 
lektionerna, var att eleverna i klasserna är så få i specialskolan. Har man lektionerna för till 
exempel döva med enbart svenskt teckenspråk är det kanske bara 5-6 elever och samma gäller 
för hörselskadade som har svenska som första språk. De blir få i den gruppen också och då 
blir det svårt med samarbetsövningarna menar personalen. Därför slår de ibland ihop 
klasserna och då blir det ett blandat språk under den lektionen.

Reflektion

För den oinvigde i klassrummet, i det här fallet projektledaren som själv är döv men 
tvåspråkig, var det en mångfaldig mix av kommunikation under lektionerna. Talspråk växlat 
med tecknad svenska och teckenspråk var de kommunikationer som förekom. Personalen 
förklarade att eleverna är vana vid situationen och de tycktes inte ha några svårigheter att 
hänga med i konversationerna. Materialet behöver lite anpassningar i själva undervisningen, 
men det blir snarare som ett komplement till undervisningen, som fortfarande behåller samma 
innehåll. Anpassningarna kan till exempel vara vid ”fyra hörnsövningarna”, där läraren läser 
upp fyra olika alternativ som eleverna ska välja bland och därefter ställa sig i det hörn av 
klassrummet som gäller för det svar man tycker stämmer på den aktuella frågan. 

Det kan det finnas ett behov av att stärka den övningen även visuellt med hjälp av Smart-
board (digital skrivtavla på väggen). Med visuellt menas här en enkelt ritad bild på tavlan, 
några streckgubbar som tydligt visar vad frågan gäller. Det bör se så neutralt ut som möjligt 
för minsta påverkans skull.

Vid en annan övning ställs färdiga frågor via lappar där eleverna snabbt ska tänka ut vad de 
tror eller tycker, övningen kallas ”sant eller falskt”. De här texterna kan behöva struktureras 
om vad gäller det svenska, skrivna språket så att det lätt går att översätta för den som ska läsa 
upp texten på teckenspråk. Vi såg på testet av materialet att det var svårt att spontant översätta 
texten till ett teckenspråk så att det blir bra formulerat.

ENKÄTER

Enkätstudie med föräldrar till döva och hörselskadade barn på Birgittaskolan (bilaga 1)

Enkäten genomfördes i samband med ett föräldramöte på Birgittaskolan i mars 2010. 
Sammanlagt deltog 40 föräldrar till döva och hörselskadade barn i årskurs 6-10. 

Av Birgittaskolans 75 elever i årskurser 6-10 så bor 18 elever på elevhem, vilket blir 24 %.
De övriga 57 ungdomarna, 76 %, bor tillsammans med en eller båda sina föräldrar.
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Sammanställning av enkätsvaren

De allra flesta föräldrar uppgav att de hade informerat sina barn om alkohol, tobak och annat. 
Några hade det inte, någon motiverade det med att barnet var för litet för sådan information. 
De aktuella barnen här är som yngst 12 år.

Enligt föräldrarna har de flesta barnen inte testat alkohol eller tobak. Några har dock testat, 
medgavs det och några svarade också ärligt att de inte riktigt visste om deras barn kunde ha 
testat det utan deras vetskap. Av dem som kände till att deras barn testat något uppgav 
ungefär hälften att det var en engångsföreteelse, men den andra hälften uppgav att det hänt 
vid flera tillfällen. Lite fler än hälften av föräldrarna som svarade på enkäten skulle kontakta 
andra föräldrar om de fick se andras barn dricka alkohol eller vid upptäckt att barnet röker. 
Drygt hälften av föräldrarna skulle även säga till barnet i fråga. Flera av föräldrarna har dock 
valt att inte besvara den här frågan. Några föräldrar vill låta det vara, ytterligare någon annan 
bor långt ifrån skola och kompisar, så frågan var inte aktuell att besvara.

Nästan alla i föräldragruppen skulle uppskatta ombytta roller, dvs. att de blir kontaktade av 
andra föräldrar om deras eget barn blivit påkommet med att dricka eller röka. Alla föräldrar 
har dock inte besvarat den här frågan. Några få skulle inte tycka om det, någon av dem 
motiverade det med att ”det skulle inte kännas bra men nödvändigt”.  En större majoritet av 
föräldrarna skulle inte tillåta barnet att smaka på alkohol hemma. Dock tyckte ganska många 
att det går bra om det är tillsammans med föräldrarna, om det endast gäller en ”klunk” av öl 
eller vin, var det någon som kommenterade. En förälder menade att åldern var en avgörande 
faktor och att det då var ok.

Lite fler än hälften av hela föräldragruppen kände inte till om det förekom någon 
undervisning i skolan om alkohol, tobak eller narkotika. Några kände till att det förekom på 
lektionstid och var nöjda med det, en annan mindre grupp visste däremot inte vad den 
informationen handlade om och kunde därför inte svara på om det var bra information eller 
inte.

Föräldrarna ansåg sig ha den största påverkanskraften på sina barn vad gäller frågor kring 
alkohol, tobak och annat samt hur man ska förhålla sig till det. Därefter kommer kompisar 
som också har stor påverkan, tyckte de. Lärare fyller en relativt stor roll även de. Några tyckte 
även att kända personer, så kallade ”idoler” har viss påverkanskraft och även fritidspersonal 
till viss del.

Reflektion

När jag informerade om projektet och enkäten för föräldrarna, fick jag intrycket att det här är 
frågor som föräldrarna gärna vill diskutera. Några tyckte dock att det verkade lite tidigt för 
dessa diskussioner. Det är dessa föräldrar som vi hoppas nå fram till, för det är i god tid vi 
måste börja prata om de egna ungdomarnas alkohol- och drogvanor. Både med varandra och 
med barnen. Det är grundidén med ÖPP. Överraskande stor del kände inte till om det förekom 
någon information om alkohol med mera på lektionstid. Troligen kan det vara så att de 
föräldrar som tycker att det är för tidigt att börja prata om det här nu, som inte heller 
reflekterat över om det tas upp i skolan eller inte. Det är oroande att så många kommer att låta 
barnen smaka på alkohol i hemmet. En förhoppning är att vi vänder den inställningen med 
hjälp av ÖPP nu på Birgittaskolan.

Sammanställning av besvarade enkätfrågor till boendepersonalen april 2010 (bilaga 2) 

Arton elever bor på elevhem i åk 6-10. Nio stycken av deras boendepersonal har besvarat 
enkäten. Både rökning och snusning förekommer regelbundet hos några av eleverna enligt 
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boendepersonalen. Några elever brukar även alkohol enligt några ur personalen men ett flertal 
personal svarar att de inte sett något eller så vet de inte.

 
Nästan all personal har diskuterat tobak och alkohol med eleverna på boendet. Mer än hälften 
av den här personalstyrkan svarade att det inte finns någon plan för hur de ska agera om 
rökning/snusning/alkohol förekommer efter skoltid. De av personalen som känner till planen 
är dock nöjda med den. Ungefär hälften av personalen diskuterar tobak-, snus-, alkohol- och 
droganvändning med elevernas föräldrar regelbundet, andra endast vid behov. Enligt skolan 
finns det en åtgärdsplan på elevhemmen vad gäller elevers bruk av alkohol, cigaretter och 
snus.
Reflektion

Boendepersonalen blir en länk som ibland kan vara mer informerad om den aktuella 
situationen än föräldrarna. Av deras svar framgår det lite mer tydligt att alkohol och tobak 
faktiskt förekommer regelbundet, jämfört med föräldrarnas svar. Enligt flera av personalen 
finns det ingen handlingsplan vid dessa situationer. Skolans ledning hävdar dock att det finns 
en plan. Men någonstans brister det i kommunikationen. Det är viktigt att den här planen blir 
ett mer levande dokument.

Elever med hörselnedsättning i Örebro län - Liv & Hälsa ung

Syftet med den här undersökningen är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. Undersökningen upprepas vartannat år och har i stort sett haft sin nuvarande form 
sedan 2005. Frågeformuläret innehåller bland annat frågor om hur ungdomen mår, 
levnadsvanor och hur ungdomarna upplever sin nuvarande situation i skolan och på fritiden. 
Formuläret delas ut till alla elever i skolår sju och nio vid alla grundskolor samt år två på alla 
gymnasieskolor i Örebro län. Formuläret till eleverna i skolår sju är kortare än det som är 
riktat till eleverna i skolår nio samt gymnasiets andra årskurs. Ungdomarna ger anonymt sitt 
svar på frågorna och formuläret besvaras under lektionstid i skolan. Det är alltså en totalstudie 
med alla ungdomar i vissa årskurser, men Birgittaskolan hör till de skolor där eleverna i ett 
inledningsskede (2005) inte deltog i studien och där svarsfrekvensen även 2007 och 2009 var 
lägre än vid andra skolor. Svarsfrekvensen bland de elever som år 2007 gick i specialskolan 
för döva och hörselskadade i länet och RGD/RGH var betydligt lägre, 56 procent, än vad som 
gällde länets övriga elever där svarsfrekvensen var 82 procent. Samhällsmedicinska enheten 
vid landstinget i Örebro län ansvarar för genomförandet av undersökningen. Vi har här i den 
här avrapporteringen valt att endast fokusera på de frågor som rör alkohol, tobak och droger. 

Frågorna om alkohol som besvarades av samtliga elever 2007 skilde sig både till omfång och 
till innehåll beroende på om de ställdes till elever i skolår sju, nio eller år två på gymnasiet. 
Elever i skolår sju besvarade ett mindre omfångsrikt formulär, speciellt avseende alkohol- och 
narkotikafrågor. I den kommande tabellen redovisas därför endast resultat från ungdomarna i 
nian och gymnasiet. Det gäller ungdomar som går på Birgittaskolan, RGD/RGH eller ute i de 
reguljära grundskolorna och gymnasierna i länet. I rapporten Att höra eller nästan inte höra 
(2009) beskrivs ungdomarnas alkoholvanor ur ett riskperspektiv genom att använda de så 
kallade AUDIT-frågorna1. Hörselskadade ungdomar visade sig i avsevärt högre grad än andra 
ungdomar ha en riskfylld alkoholkonsumtion. Var tredje flicka och pojke med hörsel-
nedsättning kan klassas som riskkonsument. Bland de hörande rör det sig om 23 procent för 
flickorna och 18 procent för pojkarna.

1 Riskkonsumtion enligt AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) beräknas utifrån 
tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en 
större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 
6–12 poäng och män som har 8–12 poäng klassas som riskkonsumenter.
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Figur 1. Andel elever i skolår 9 samt år 2 på gymnasiet som är riskkonsumenter av alkohol enligt AUDIT uppdelat på  
kön och förekomst av hörselnedsättning år 2007 (Brunnberg, Lindén Boström, Persson, 2009 s 40).

De flesta av ungdomarna med hörselnedsättning går i den reguljära grundskolan och 
gymnasiet. Det är bland de ungdomar som rapporterar att de har en funktionsnedsättning den 
näst största gruppen.

Tabell 1. Andel (%) elever i skolår sju och nio samt år två på gymnasiet med olika typer av  
funktionsnedsättningar/hinder

2005 2007 2009
Årskurs 7 9 2 7 9 2 7 9 2
Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 6 7 7 5 7 7 5 6 7
Hörselnedsättning 4 5 7 4 5 7 6 6 8
Synnedsättning 3 3 3 2 4 3 4 5 5
Rörelsehinder 1 1 1 1 2 1 2 2 1
ADHD eller liknande - - - - - - 2 3 2
Annat Funktionshinder 5 4 3 6 6 5 2 3 2
Liv & hälsa ung, 2005; 2007; 2009 Örebro läns landsting/ICU Mälardalens högskola

Vi valde dock att i det följande fokusera på resultat från Liv & hälsa ung studiens resultat på 
Birgittaskolan 2009, dvs. på den skola som det aktuella projektet riktat sig till och där 
föräldrarna besvarat en enkät om deras ungdomars alkoholvanor och föräldrarnas egna 
attityder.

Liv & hälsa ung 2009, Årskurs sju och nio på Birgittaskolan (13 år och 15 år)

Vi kommer i den följande texten att beskriva hur eleverna enbart på Birgittaskolan under år 
2009 besvarat alkohol-, tobak- och drogrelaterade frågor i elever Liv & hälsa ung-enkäten. 
År  2009  var  svarsfrekvensen  på  Birgittaskolan,  nionde  årskursen,  50  procent.  I 
frågeformuläret till årskurs sju har endast ett mycket begränsat antal frågor berört det aktuella  
området. I den här redovisningen har ett ytterligare urval av frågor skett.

Tobak/snus

På frågan Röker du? respektive frågan Snusar du? fanns det fyra svarsalternativ 

Nej, jag har aldrig rökt; Nej, jag har slutat röka; Ja, jag röker någon gång ibland; Ja, jag röker 
dagligen

Det fanns ingen elev på Birgittaskolan som svarade att de rökte eller snusade dagligen.

Alkohol

Eleverna i årskurs sju (13 år) fick frågan Har du någon gång druckit alkohol? (Öl klass II, 
starköl, vin, stark cider, alkoläsk eller sprit). De kunde svara Nej; Ja, en gång; Ja, flera gånger
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Lite fler än hälften av eleverna i årskurs sju på Birgittaskolan svarade att de hade testat 
alkohol minst en gång. 

På frågan Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du kände dig full? svarade relativt 
få av eleverna i årskurs sju att de ”druckit sig fulla”. På den frågan kunde de svara ja eller nej.

Eleverna i årskurs nio (15 år) fick frågan Har du någon gång under vårterminen druckit  
alkohol? De kunde kryssa i alternativet Har inte druckit alkohol; Har smakat/smuttat ur någon 
annans glas; Har druckit en gång; Har druckit flera gånger.

Ganska många av eleverna svarade att de hade druckit minst en gång under vårterminen. 

Eleverna i nionde årskursen fick också frågan Hur ofta under de senaste 12 månaderna har  
du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? De kunde svara Aldrig; Varannan 
månad eller mer sällan; Ungefär en gång i månaden; 2–4 gånger i månaden; 2–3 
gånger/vecka; 4 gånger i veckan eller mer.

Ingen av eleverna svarade att de hade druckit så ofta som två gånger i månaden under det 
senaste året. 

Droger

Eleverna i nionde årskursen fick frågor om narkotikaanvändning. En fråga var Har du någon 
gång haft möjlighet att pröva narkotika? Och en annan var Har du någon gång använt  
narkotika?

Relativt många i årskurs nio på Birgittaskolan uppgav att de hade haft möjlighet att testa 
narkotika, men ingen svarade att de hade gjort det.

Summering och jämförelse av enkätsvar

Här gör vi en summering och jämförelse av samma typ av fråga i tre olika enkäter, elevernas, 
föräldrarnas och boendepersonalens: har eleven/ditt barn testat alkohol, tobak eller annat.

Birgittaskolans elevsvar svar från Liv & Hälsa Ung År 2009 - Elever årskurs sju och nio

RÖKNING/SNUS
Ingen röker eller snusar dagligen.

ALKOHOL
Lite fler än hälften i årskurs sju har testat alkohol minst en gång.
Ganska få har dock druckit sig fulla.

I årskurs nio svarade ganska många att de druckit minst en gång under vårterminen.
Ingen har dock druckit så ofta som två gånger i månaden under senaste året.

DROGER
Ingen hade testat narkotika, men ganska många uppgav att möjligheten att göra det funnits.

HYFF-projektets egen enkät till föräldrar på Birgittaskolan (40 föräldrar till elever i  
årskurs 6-10)

Nästan alla föräldrar har informerat sina barn om alkohol, tobak mm.
De flesta säger sig också veta att deras barn inte har testat något sådant.
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HYFF-projektets egen enkät till boendepersonalen (nio stycken) till elever på  
Birgittaskolan

Rökning och snusning förekommer hos några.
Alkohol förekommer hos några.

Summering

Vad man kan se på enkätsvaren från elever, föräldrar och boendepersonal så är föräldrarna 
inte medvetna om att barnen faktiskt testar alkohol och tobak. Enligt några av eleverna sker 
det även med jämna mellanrum, vilket även boendepersonalens svar intygar. Vi tror att 
föräldrarna svarat uppriktigt i enkäten, men att de kan vara godtrogna vad gäller det egna 
barnet. Barn vet att de gör fel när de testar för tidigt och berättar inte alltid allt för sina 
föräldrar för att inte göra dem besvikna. 

Därför är det viktigt med ett bra föräldraprogram i skolan vid föräldraträffarna. ÖPP för ut 
detta viktiga budskap att föräldrar är alldeles för naiva och bör vara mera tydliga i sina 
restriktioner till barnen. Det räcker kanske inte med att bara prata om alkohol och tobak, man 
måste tydligt framföra ett förbud och klargöra var man som förälder står i frågan. Vad som är 
viktigt med ÖPP är informationen till föräldrar om att det aldrig är för sent att ta tag i det. 
Forskning visar att föräldrar som plötsligt förtydligar sin ståndpunkt för barnen gör skillnad, 
och det spelar ingen roll om barnet redan har testat flera gånger. Visar föräldrarna ett starkt 
avståndstagande så har det stor effekt.

FOKUSGRUPPSINTERVJU PÅ RIKSGYMNASIET FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE 
ELEVER

Elever från två gymnasieskolor i Örebro har intervjuats enligt PI-metoden, tre elever deltog 
från varje skola. Den ena skolan är Virginska skolan och den andra är Risbergska skolan. 
Båda grupperna bestod av en kille samt två tjejer.

Sammanställning av intervjusvaren

Rökning

Positivt med rökning är att det är lugnande, gott, passar bra till alkohol, smärtstillande, 
hungerstillande, man fryser inte och det är mysigt då det är sommarkvällar.
Negativt med rökning är; ohälsosamt, dyrt, beroendeframkallande, det luktar illa, risk för 
framtida sjukdomar, passiv rökning som skadar andra. Det kan leda till ett starkare sug efter 
något annat.

Kommentarer:  
”De flesta börjar nog testa vid 14 års ålder, vid 17 år är man fast.” 
”Om några tuffa barn börjar röka på skolan ska lärare och föräldrar agera snabbt för att inte 
övriga barn ska ta efter.”

Rökförbud på skolan

Positivt med det är att det är bra för dem som inte gillar röken eller den lukten inne på skolan.
Elever slipper känna grupptryck med rökförbud. Det blir lättare att sluta röka. Mindre passiv 
rökning. Bra förebild. Mindre skräpigt. Bättre skolgård.
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Negativt med rökförbud på skolan är att det blir långt att gå dit man får röka. Det är jobbigt 
vintertid. De som röker blir inte lugna. Lättare bli irriterad, andra drabbas av det. 
Abstinensbesvär, svårt att koncentrera sig på lektionerna.

Alkohol

Positivt med alkohol är att det är trevligt om man dricker måttligt. Kul att bli full på rätt typ 
av fest. Det är roligt att bli full, det händer konstiga saker då. Man vågar mer och kan få fler 
kompisar. Det är gott. Man vågar säga positiva saker. Det förbättrar stämningen. Det är 
avslappnande och socialt. 
Negativt med alkohol är att det kan hända tråkiga saker. Bli bakfull är ”fy fan”. Man kan få 
”blackout”, man minns inget dagen efter. Det kan bli pinsamt. Det förstör kroppen och 
hjärnan. Ångestframkallande.

Kommentarer: 
”Har man match dagen därpå så förstår kompisarna att man inte vill dricka.”
”Före 18 år ska man inte dricka och det har kompisarna respekterat.”

18 års gräns för alkohol

Positivt med 18 års gräns är att det är en bra gräns, man har hunnit bli mer mogen. Det är bra 
för man har växt upp då. 

Negativt med 18 års gräns är att det beror på hur olika människor är, om de har mognat då, en 
del kanske skulle klara en 16 års gräns men inte alla.

Kommentarer: 
”Dåligt med 18 års gräns, man vill ha roligt med alkohol i tonåren 13-20 år.”
 ”Bra med 18 års gräns för 16-17 åringar är för omogna.”

Langa, hjälpa minderåriga

Positivt med langning är att det är bra för 18-19 år som inte kommer in på puben. Man kan få 
bli lite full innan puben för det är dyrt köpa där. För de som är 18 år kan det vara ok till 
mindre fester och för att fira, men vill man ha sprit är det bra med langaren. Man får den 
dryck man vill ha och det är billigare. Bra att vi under 20 år får tillgång också. Behöver inte 
vänta till 20 års ålder. Det kan rädda kvällen. Man kan lita på någon. Det är gott.

Negativt med langning är risk för att bli påkommen. Folk tjänar pengar på det. Polisen kan 
upptäcka. Kan bli fel dryck. Kan bli dyrare. Olagligt, man vet inte vem som langar. 

Kommentarer:
”Det är oftast kompisar som köper ut från systemet, men ibland går det via langare.” 
”Alla gör det, langar eller beställer via langare.”

Droger

Positivt med droger är att det är positivt för stunden. Lustfyllt. Ger rus. Man blir lycklig, 
glömmer problem. (Det är elever från en av gymnasieskolorna som svarat på frågan vad som 
är positivt med droger.)

Negativt med droger är att det är livsfarligt. Kan vara dödligt. Man blir lätt beroende och man 
kan dö direkt. Det förstör hjärnan och ens beteende. Beroendeframkallande. Mår dåligt 
efteråt.

Kommentarer: 
”Jag vet hur man får tag i det, det finns alltid någon som kan fixa.” 
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”På någon fest har väl amfetamin förekommit.”

Råd från de här eleverna hur man förhindrar grupptryck

Säg till ”ledaren” i gruppen, kanske med hjälp av en vuxen. 
Visa att man är tuff och säger – sluta! 
Mer koll av de vuxna under rasterna.

Övriga råd

Muta barnet med något så att de undviker alkohol, rökning med mera. Dock får man kolla det 
här, för några fuskar då föräldrar inte har koll på det. Varje gång man tänker köpa cigaretter 
kan man lägga pengarna i en burk, tyckte en elev – det blir snabbt mycket pengar i burken.
Bjud in experter på området ANDT som föreläser, läraren bör inte göra det. På grund av att 
alla elever kanske inte har en bra relation till läraren och då blir det inte trovärdigt. Man ska 
inte bjuda in en före detta missbrukare, det ger fel bild, det kan upplevas som coolt. Det 
fungerar däremot med, till exempel, rökare om man ”ser” skadorna. Det blir mer som ett 
avskräckande exempel.

Reflektion

Vad det gäller intervjuerna på båda riksgymnasieskolorna var intrycket att eleverna verkligen 
ville och hade behov av att få prata om det här. Kanske de inte kände sig så bekväma med alla 
frågor men de verkade uppriktiga och litade på anonymiteten jag utlovat. Det blev mycket 
diskussioner om langning, det verkade så självklart och de var närmast förvånade över 
projektledarens reaktion.

De här ungdomarna festade nog ganska regelbundet med alkohol, rökning och snus men 
droger verkade de inte intresserade av. De verkade ha stor respekt för droger, de sa att det var 
för riskabelt. Men de medgav att det förekom på deras fester. Att det säljs droger via Internet, 
lagligt, kände de inte till. Det var inte ett ämne som vi utvecklade vidare då förutom att 
projektledaren förklarade att det finns mycket stora risker med sådan handel precis som med 
alla droger.

Vad gäller dopning, så förekommer det inte i deras kretsar, enligt de här ungdomarna. 

Under december ordnade projektledaren en träff med ungdomsförbunden, Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund SDU, Unga Hörselskadade UH och Dövblind Ungdom DBU för att 
diskutera deras syn på området. Vi ska med gemensamma krafter, under år 2011, försöka att 
hitta en form av samarbete vad gäller drogförebyggande insatser under skoltid. Projektledaren 
hade även ett möte med Unga Tyst Teaters projektledare för lite idéer inför år 2011, där vi 
bland annat funderar på ett ordna en teaterpjäs om drogförebyggande för döva och 
hörselskadade som går på högstadiet i Örebro.

UTBILDNING ÖREBRO PREVENTIONSPROGRAM (ÖPP)

Det här programmet, ÖPP, har genomförts som presentatörsutbildning under våren 2010 med 
psykologiforskare och programgrundare Nikolaus Koutakis. Deltagare var projektledare Zara 
Persson och DHB representanter; ordförande Jan Carlsson och Tarja Lauronen, 
organisationssamordnare, samt sex lärare/pedagoger från Birgittaskolan. Deltog gjorde även 
en av skolans biträdande rektor och skolans kurator.
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Programmet är två heldagar, det är Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin, båda 
psykologforskare vid Örebro Universitet som tagit fram den här föräldrautbildningen. Den har 
efter många tester i olika miljöer och typer av städer visat sig bli det program som används 
mest i Sverige i dag vad gäller utbildning av föräldrar i drogförebyggande sammanhang. Den 
största orsaken till det är att den bevisligen fungerar i praktiken. Barn vars föräldrar deltagit 
har minskat sitt alkoholintag enligt undersökningar. Det här gäller även de vars barn redan 
dricker eller röker. Man behöver inte tänka att ”det är för sent” för mitt barn. Tester har visat 
att metoden fungerar även på de här barnen. Hur föräldrar själva förhåller sig till alkohol har 
inte heller betydelse så länge de vidhåller att barnet ska vänta tills 18 års ålder (Örebro 
Preventionsprogram, Frågor och svar om ÖPP 2009).

Kärnan i själva utbildningen är att presentatören lär sig att framföra informationen på rätt sätt 
med hjälp av presentationsteknik. Informationen under föräldramötet ska vara kort men 
effektiv, ungefär 15 till 20 minuter.

Birgittaskolan har introducerat programmet ÖPP på föräldramöten under höstterminen år 
2010.

Reflektion

Vi tyckte att utbildningen var väldigt bra, lätt att ta till sig och att förstå själva innehållet av 
informationen. Det är viktigt i presentationen att informationen är kort men konstruktiv. Det 
finns utrymme för presentatören att göra det på sitt sätt bara man följer den mall som finns. 
Teckenspråkstolkarnas och även andra språktolkars roll är också viktig, de bör ha fått en 
chans att läsa på om programmet i förväg så att all översättning blir korrekt. Det är viktigt att 
alla förstår innehållet, då framstår man som trovärdig. Birgittaskolans personal var nöjd med 
utbildningen och tacksamma över att ha ett program att jobba med som man vet fungerar i 
praktiken. Att alla ska jobba utifrån samma mall gör att man kan planera tillsammans. Det 
unika för Birgittaskolan är att de är först med att lärarna fått utbildning som presentatörer. De 
andra skolorna har fått besök från kommunens presentatörer. Vi tror och hoppas att det blir 
bättre kvalité och uppföljning då skolans egen personal är utbildade.

KONFERENSER OCH PROJEKTLEDARTRÄFFAR

Projektledaren har deltagit på några konferenser under projekttiden. Här träffas de personer 
som jobbar med drogförebyggande projekt vilka Socialstyrelsen gett medel till. Föreläsningar 
hölls av bland annat Håkan Stattin, psykologiforskare vid Örebro universitet, som talade om 
hur man kan arbeta i projektform. Diskussioner och grupparbeten stod också med på agendan 
och många bra erfarenheter och råd delades ut.

I mars 2010 bjöd Socialstyrelsen in till en projektledarträff i Stockholm. ”Reflektion kring 
prevention” hette en två dagars konferens som både Socialstyrelsen och Örebro universitet 
ordnade på Örebro universitet i maj. Konferensen hade evidensbaserade metoder som tema 
och åhörarna fick en klarare bild av vilken betydelse det har för drogförebyggande insatser. 

I maj besöktes också Stockholm för en internationell konferens; World Forum Against Drugs, 
WFAD (2009). Det är ett forum, det andra i sitt slag, vars mål är att yrkesverksamma inom 
drogförebyggande arbete träffas regelbundet i olika delar av världen. Den här gången var det i 
Sverige med över 300 deltagare från totalt 50 olika länder. Forskare, professorer, författare, 
polischefer, psykologer, politiker och andra som arbetar med drogförebyggande frågor 
samlades för att utbyta erfarenheter. Projektet hade en informationsfolder om DHB:s 
drogförebyggande projekt översatt till engelska vid sin monter. På eftermiddagen fick 
deltagarna dela upp sig i grupper och lyssna på olika föreläsare. Projektledaren valde här att 
fördjupa sig lite i drogverksamheter på Internet. 
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Den lagliga försäljningen av allehanda typer av ”ungdomsdroger” florerar helt fritt på 
Internetmarknaden och man står maktlös inför detta faktum så länge vissa lagar gäller. Ändrar 
man den minsta lilla substans i en drog är det något ”nytt”. Det klassas inte som drog förrän 
det har undersökts ordentligt och det är en process som tar sin tid. Nya droger produceras hela 
tiden och drogtillverkarna utnyttjar situationen mer än väl. Under våren 2010 fanns det 
omkring 25 webbshopar i Sverige, endast några klick via Google och ”beställ” så får man 
hem drogerna helt lagligt via posten till sin brevlåda. Många arbetar hårt mot det här och 
kämpar för att skärpa lagarna och göra det svårare för försäljarna. En polis från Göteborg som 
arbetar just med dessa frågor intygade dessutom att det finns risker med dessa droger. Många 
aningslösa ungdomar blir helt vanställda, förlorar kroppsdelar vid ett första test eller blir 
märkta på annat sätt, för resten av livet. Det kan exempelvis vara invärtes skador. Några 
klarar sig inte alls, utan avlider. Ungdomar som provar på det här förekommer i alla 
samhällsklasser, kanske något mer i höginkomstfamiljer, helt enkelt därför att de ungdomarna 
har råd. Polisen berättade att barnets föräldrar i de flesta fall är lika förvånade över att just 
deras barn har provat droger.

Nästa WFAD- konferens kommer att hållas i Mexico år 2012. 

Örebro utropade sig till Europas teckenspråkiga huvudstad den 11 mars 2010. Örebro är 
”dövstaden” i Sverige med specialskola och riksgymnasium för döva och hörselskadade. 
Möjligheter att studera på universitet finns också för  personer med hörselnedsättning. Den 
största tolkcentralen i hela Europa finns i staden. I samband med utropandet ordnades en 
konferens, ”Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna!” i Örebro. Den anordnades av 
Örebro läns landsting, Örebro kommun, ABF Örebro Teckenspråkig kulturskola, Arvsfonden, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten mellersta regionen och Riksförbundet DHB. 
Projektledaren deltog på konferensen och stod med vid montern där information om projektet 
fanns att tillgå. Projektet väckte intresse bland åhörarna. 

I oktober ordnade Örebro kommun tillsammans med arrangörsgruppen Drogfokus 2010 en 
nationell konferens om narkotika, dopning och tobak där projektledaren deltog. I samband 
med denna konferens arbetades en informationsfolder fram om HYFF-projektet och den fanns 
med vid kommunens monter.
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DISKUSSION

Jag har träffat många personer i samband med denna drogförebyggande insats. Bemötandet 
har, på alla håll, varit väldigt positivt och ”äntligen!” har varit en vanlig respons. Den här 
insatsen behövs verkligen och att ta tag i problemet i tidig ålder är helt rätt väg att följa. Döva 
och hörselskadade lever ofta i en egen, ganska liten värld. Detta är ett välbekänt begrepp inom 
gruppen, som många gånger kan vara svårt för hörande att förstå konsekvenserna av. 
Grupptrycket kan vara stort. Anonymitet är nästan omöjligt i gruppen. Det är på både gott och 
ont, sammanhållningen är också enorm i positiv anda.

Svenskt teckenspråk är som vilket språk som helst, uppbyggt med egen grammatik och 
syntax. Det är inte internationellt. Varje land har sitt eget teckenspråk. Det svenska språket är 
dövas andra språk och används mest då man läser och skriver. Ungefär 10 000 döva bor i 
Sverige. (2010) ”Tecknad svenska” är en blandning av svenska och svenskt teckenspråk. Det 
baseras på teckenspråk men med svensk grammatik. Det här språket används ibland av 
hörselskadade som har svenska som första språk. En grupp som ofta använder det är föräldrar 
till döva barn.

Vi har genom bakgrundsinformationen Liv & Hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län ”Att 
höra eller nästan inte höra”, av Elinor Brunnberg, Margareta Lindén-Boström och Carina 
Persson, förstått att målgruppen är en utsatt riskgrupp. Vi har med eget enkätarbete samt 
kontakt med personal på Birgittaskolan kommit fram till att området i högsta grad behöver 
krafttag nu.

Att fånga eleverna i tidigt skede, samt deras föräldrar med hjälp av en föräldrautbildning, 
Örebro preventionsprogram (ÖPP), är en metod som verkställdes under hösten 2010. 
En ny ANDT-undervisningsmodell för skolan som anpassats efter målgruppen, ur det 
språkliga perspektivet, är också på gång. Det här är en lärorik kunskap med stort nätverk av 
kontakter som DHB nu vill sprida till de andra specialskolorna samt till kommunala 
hörselskolor i Sverige.

Projektledaren har under hösten börjat göra inventeringar i lite olika material, bland annat vad 
det finns för filmer med drogförebyggande information för målgruppen. Det visade sig vara 
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ett tunt utbud. Inför år 2011 finns planer på att skapa, bland annat, en webbsida med ord inom 
det här området där man ska kunna välja att få det översatt till svenskt teckenspråk eller 
tvärtom, från svenskt teckenspråk till svenska. Kontakt är upprättad med ett företag som 
jobbar med sådana översättningar. Vi vill även starta upp en utbildning/kurs för föräldrar eller 
personal vad gäller olika ord inom ANDT på svenskt teckenspråk.

Brister i kommunikationen gör sig gällande i många sammanhang. Ingenstans är det ett så 
påtagligt problem som i de familjer där något barn med grav hörselnedsättning ingår. 
Detta är också ett mycket känsligt ämne för självfallet så vill alla föräldrar trots allt sitt barns 
bästa. En del föräldrar och syskon vill verkligen lära sig svenskt teckenspråk, men många 
tycker det är svårt då barnet i fråga går i en skola på en annan ort. För lite träning ger ingen 
kunnighet. Men om det är en godtagbar ursäkt kan diskuteras. En del säger sig ha svårt att lära 
sig språket överhuvudtaget. Andra att de tycker det fungerar ganska bra ändå, enligt dem 
själva. Men gäller det i alla sammanhang?  Vad tycker egentligen barnet som kanske får 
koncentrera sig till max för att förstå. Barn växer upp och kommer i övre tonåren. De här 
svåra livsfrågorna kommer för många som både barn och förälder ska gå igenom. Det är 
vanligt att just de här områdena inte fungerar att diskutera så bra i en familj där det finns barn 
med grav hörselnedsättning. 

Det är svårt nog ändå att gå igenom samlevnadsfrågor, etik, moral, alkohol- och drogvanor. 
Att göra det på ett språk man inte behärskar gör det ännu svårare. Brist på väl fungerande 
kommunikation kan bli ett större handikapp än funktionshindret i sig. Information kring 
ANDT behövs för vår målgrupp, såväl i hemmet som i skolan. Jag hoppas att vårt arbete och 
resultatet kring HYFF-projektet är en god början.

SLUTORD

Projektet är ett pilotprojekt på ett år som sker i samarbete med Birgittaskolan. Vi vänder oss 
till elever från årskurs sex, samt deras föräldrar och boendepersonal. Socialstyrelsen som 
finansierat projektet vill följa upp resultatet för den första perioden men ambitionen är att 
fortsätta arbeta även nationellt.

DHB:s mål är att arbeta med alla specialskolor inom SPSM och profilerade kommunala 
hörselskolor i Sverige för vår målgrupp. Projektet blir då treårigt. En ny projektansökan har 
lämnats in med detta innehåll. 

Under hösten har projektledaren besökt Kristinaskolan i Härnösand som är en av landets 
specialskolor för målgruppen och informerat skolledningen om projektet. Vi har kontakter
med några fler skolor i landet och besök kommer att planeras in under våren 2011 med syftet 
att sprida vårt arbete nationellt.

Får vi medel till projektet år 2011 kommer vi att fortsätta ta del av ÖPP och erbjuda det till 
föräldrar och boendepersonal. Projektet vill upprätta en undervisningsstrategi från år sex och 
uppåt för målgruppen döva och hörselskadade ungdomar samt erbjuda det till föräldrar och 
boendepersonal. 

Undervisningsmaterial till skolan om Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT) vill vi 
anpassa till vår målgrupp. Där ska både tal, text och teckenspråkig information om ANDT 
erbjudas eleven, föräldern och boendepersonal. Vi vill också uppmuntra våra elever kreativt, 
att producera egna filmer och teater som berör ANDT.

Vi har för avsikt att starta en minikurs för föräldrar med svenskt teckenspråk kring ord/tecken 
inom ANDT-området då det ofta finns brister i föräldrars teckenspråkskunskaper och att det 
finns önskemål om sådana kurser.
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Via webben vill vi ordna en informationskanal på DHB:s hemsida om ANDT och vår 
målgrupp. Där ska det finnas plats för uppföljning av nyheter inom projektet, information om 
olika droger, var man kan söka hjälp om man drabbats som familj, samt ett föräldraforum.

Zara Persson, projektledare

REFERENSER

Brunnberg, Elinor (2009). Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod. 
Studie med döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk. 
Örebro: www.oru.se; www.dhb.se.

Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha, Persson, Carina (2009). Att höra eller  
nästan inte höra. Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 och 2007. Örebro: 
Samhällsmedicinska enheten, Örebro Läns Landsting/ICU, Örebro Universitet

Ci, cochleaimplantat (2010) www.karolinska.se/verksamheternas/kliniker-enheter/oron-nas-och-halsklinikerna/huddinge-
cochleasektionen/

Delin Morsten Magdalena (2010)  Projekt Charlie www.projektcharlie.se

DHB idéprogram (2009)  http://www.dhb.se/?id=4127

Dopingjouren (2010) http://www.dopingjouren.se/

Håkansson Sara, projektledare (1998) Rapport: 6. Projekt för döva, hörselskadade och  
språkstörda  Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 
 
Norberg, Maria Yström Gabriella, Brunnberg, Elinor (2008). Vi är en grupp fast två ändå. 

Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskada. Örebro: www.oru.se; 
www.dhb.se

Norberg, Maria & Brunnberg, Elinor (2008). Därför går inte jag till skolan. Tre elever på 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. Örebro: DHB; Örebro 
universitet.

25

http://www.dhb.se/
http://www.dopingjouren.se/
http://www.dhb.se/?id=4127
http://www.projektcharlie.se/
http://www.karolinska.se/verksamheternas/kliniker-enheter/oron-nas-och-halsklinikerna/huddinge-cochleasektionen/
http://www.karolinska.se/verksamheternas/kliniker-enheter/oron-nas-och-halsklinikerna/huddinge-cochleasektionen/


Norberg, Maria, Yström, Gabriella, Brunnberg, Elinor (2008). Sammanfattning. Vi är en  
grupp fast två ändå. Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskada. 
Örebro: DHB; Örebro universitet, ICU.

Regeringskansliet Proposition om ny lag: Språk för alla http://www.sweden.gov.se/sb/d/11600/a/122306 

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn DHB (100222) Ansökan till 
drogförebyggande projektet ”HYFF” 

Rädda Barnen (2005)  Publikationer – röster från placerade barn 
www.rb.se/vartarbete/isverige/samhalletsstod/barnetosoc/Pages/Publikationer.aspx

Språklagen http://www.sprakforsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/spraklagen_200509.pdf

Språkrådet (2010) Om svenskt teckenspråk www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2345

Hörselboken (2009) Striden om teckenspråket, www.horselboken.se/vuxna/striden-om teckenspraket

World Forum Against Drugs Stockholm (2010) www.wfad.se  

ÖreFÖR (2009) Birgittaskolan 
http://idebank.sisus.se/Documents/Dokumentbibliotek/Protokoll/Arbetsplatser/Skolor/Birgittaskolan/F%C3%B6r%C3%A4ldrar

%C3%A5d/2009%2001%2022.pdf

Örebro - Europas teckenspråkiga huvudstad (2010) http://www.orebro.se/6892.html 

Örebro Kommun Örebro Preventionsprogram (2009)  http://www.orebro.se/opp 

Örebro Kommun Örebro Preventionsprogram (2009) Frågor och svar om ÖPP 
www.orebro.se/4084.html

26

http://www.orebro.se/4084.html
http://www.orebro.se/6892.html
http://idebank.sisus.se/Documents/Dokumentbibliotek/Protokoll/Arbetsplatser/Skolor/Birgittaskolan/F%C3%B6r%C3%A4ldrar%C3%A5d/2009%2001%2022.pdf
http://idebank.sisus.se/Documents/Dokumentbibliotek/Protokoll/Arbetsplatser/Skolor/Birgittaskolan/F%C3%B6r%C3%A4ldrar%C3%A5d/2009%2001%2022.pdf
http://www.wfad.se/
http://www.horselboken.se/vuxna/striden-om%20teckenspraket
http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2345
http://www.sprakforsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/spraklagen_200509.pdf
http://www.rb.se/vartarbete/isverige/samhalletsstod/barnetosoc/Pages/Publikationer.aspx
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11600/a/122306


BILAGA 1

Enkätstudie med föräldrar till döva och gravt hörselskadade barn

Enkäten genomfördes i samband med ett föräldramöte på Birgittaskolan i mars 2010. 
Sammanlagt deltog 40 föräldrar till döva och hörselskadade barn i årskurs 6-10.

Av Birgittaskolans 75 elever i årskurser 6-10 så bor 18 elever på elevhem, vilket utgör 24 %.
De övriga 57 ungdomarna, 76 %, bor tillsammans med en eller båda sina föräldrar.

De ungdomar som går på Birgittaskolan är döva eller gravt hörselskadade. Det betyder att de 
antingen kan ha svenskt teckenspråk eller talad svenska som sitt första språk. De ungdomar 
som har talad svenska som sitt första språk har ofta även behov av att använda tecken som 
stöd i sin kommunikation eller kan växla mellan att kommunicera på talat språk alternativt 
teckenspråk. Föräldrarna kan ha samma språk som ungdomarna, men det kan också vara så att 
föräldrar och barn har olika språk vilket kan försvåra deras kommunikation med varandra.

Sammanställning enkätsvar – föräldrar:

1. Har ni, inom familjen, pratat om alkohol, tobak mm?

De allra flesta föräldrar (36 av 40) har informerat sina barn om alkohol, tobak och annat. 
Några (3 av 40) har inte gjort det alls.
En (1 av 40) svarade inte.
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2. Vet du om ditt barn har testat alkohol, tobak eller annat?

Här svarar de flesta (35 av 40) att det har barnet inte gjort. 
Några har dock testat (3 av 40). 
Någon få (2 av 40) svarade att de inte visste säkert om barnet testat eller inte.

Om du svarade ja på, föregående, fråga nr 2:

Hur ofta det har skett? 
Här svarade några föräldrar (2 av 40) att barnet testat en gång. 
Några andra föräldrar (2 av 40) svarade att det hänt vid flera tillfällen.

3 Hur gör du om du ser eller förstår att barnets kompis röker/dricker alkohol?

Säger man till barnet, alternativt kontaktar föräldrarna till barnet eller låter man det vara?

Många föräldrar (25 av 40) skulle kontakta det aktuella barnets föräldrar och nästan lika 
många föräldrar (22 av 40) skulle säga till barnet i fråga. 
En förälder (1 av 40) låter det vara. 
Några (7 av 40) föräldrar har här valt att inte lämna någon kommentar. 
En av de här föräldrarna (1 av 7) uppger i tillägget att de bor långt från både skola och 
kompisar.

4. Hur skulle det kännas om andra föräldrar kontaktar er ifall ditt ert barn 
förekommer i dessa sammanhang

De flesta (36 av 40) uppger att det skulle kännas bra. 
Några föräldrar (3 av 40) svarade att det inte skulle kännas bra. (Någon förälder uppgav här 
att det inte skulle kännas bra, men nödvändigt.)
Några få föräldrar (2 av 40) svarade inte alls på frågan.

5 Om ditt barn vill prova, skulle han/hon få smaka alkohol i hemmet tillsammans 
med förälder?

Nej, tyckte de flesta föräldrar (32 av 40). 
Några föräldrar svarade ja (8 av 40), några av dem (3 av 8) hänvisade i eget tillägg att det 
beror på ålder eller att det gällde ”en klunk” av öl eller vin.

6 Hur upplever du undervisningen eller informationsflödet i skolan om ANDT? 
(alkohol, narkotika, droger och tobak)

Skolundervisning om alkohol, tobak och annat uppgav många föräldrar sig inte veta om det 
förekom i skolan (26 av 40). 
Några föräldrar (8 av 40) svarade att informationen var bra. 
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Några föräldrar (6 av 40) som inte svarat alls på alternativen svarade i eget tillägg att de visste 
att någon information om alkohol och annat förekom men inte vad för slags information eller 
om det var bra information.

7 Vem/vilka personers påverkan tycker du är viktigast för barnet vad gäller dess 
förhållningssätt till alkohol/rökning/droger?

Vem har störst påverkanskraft på sina barn ansåg de här föräldrarna? 
Av de olika svarsalternativen, där man kunde välja flera svar, blev svaren följande: 
föräldrar (33 st)
kompisar (26 st) 
lärare (13 st) 
idoler (8 st) 
fritidspersonal (5 st)

BILAGA 2

Enkätstudie med boendepersonal till döva och gravt hörselskadade barn
(I årskurs 6-10 bor 18 elever på elevhem)

Sammanställning av besvarade enkätfrågor till boendepersonalen (9 st svarande) april  
2010:

1  Förekommer det något tobaksbruk hos eleverna i dag?

Tobaksbruk förekommer hos några elever (4 röker och 3 snusar av 18). 

2 Förekommer det någon alkohol hos eleverna i dag?

Några elever (3 av 18) brukar även alkohol enligt personalen (3 av 9) men övrig personal (6 
av 9) svarar att de inte sett något eller vet inte.
 
Om du svarat ja på fråga 1 och/eller 2, i vilken omfattning uppfattar du det till? 

Det är flera personer (5 av 9) i personalgruppen som svarat att det är någon enstaka elev 
röker, snusar eller dricker alkohol vilket borde betyda 1-2 elever på olika gruppboenden.

3 Diskuterar personal och elever om tobak respektive alkohol mm med eleverna 
på boendet?

Alla utom en svarade i personalgruppen (8 av 9) att de har diskuterat tobak och alkohol med 
eleverna på boendet.

4 Finns det någon plan för hur man ska agera på elevhemmet om rökning/alkohol 
mm förekommer hos eleverna efter skoltid?
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Mer än hälften (5 av 9) av den här personalstyrkan svarade att det inte finns någon plan för 
hur de ska agera om rökning/snusning/alkohol förekommer efter skoltid. 

De av personalen som känner till planen (4 av 9) är dock nöjda med den.

5 Diskuterar personal och föräldrar tillsammans sådana här frågor kring 
barnet/eleven?

Ungefär hälften av personalen (5 av 9) diskuterar sådana här saker med elevernas föräldrar. 
Några ur personalen (2 av 9) gör det endast vid behov.

Enligt Birgittaskolan finns det en åtgärdsplan på elevhemmen om eleverna blir påkomna med 
att ha druckit eller rökt.
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