
Dagens skola fungerar dåligt för hörsel  skadade.
Alltför många är  inte fullt delaktiga i skolan och får
därför en sämre start i livet än andra barn. 

De flesta av landets hörselskadade barn och  ung -
 domar behöver an passad skol gång för att  kunna  vara
fullt del aktiga i lek och utbildning. 
Och det har de rätt till, enligt skollagen. Kommu -

nerna är skyldiga att ge varje barn skolgång utifrån
barnets  behov. Särskild hänsyn ska tas till elever i
behov av särskilt stöd.

Föräldrar har rätt att välja skola, men få får tillräcklig
information om deras barns rättigheter och  möjlig -
heter i skolan, samt om vilka skolalternativ som finns
och vad de innebär för deras barn.
Över 80 procent av de hörselskadade barnen går

integrerat i skolan i sin hemkommun, med få eller
inga anpassningar. Ofta är ljudmiljön dålig, klass-
serna stora och pedagogiken inte anpassad efter
 hörselskadades kommunikationsbehov. 
Andra skolalternativ för hörsel skadade och döva

barn (6–15 år) är specialskola, hörselklasser/hörsel -
 klasskolor och hörselspår. Gemensamt för dem alla
är att undervisning och miljö är anpassade efter
 hörsel skadades behov, så att barnen får  möjlighet att
utvecklas och lära med fungerande kommunikation,

så att han/hon kan vara del aktig i undervisning och
socialt samspel.

För att kunna göra ett bra val av skola behöver  för -
äldrar få väg led ning av lands  tingets hörselhabilite-
ring, som bör ta fram en åtgärds  plan som anger vad
barnet behöver i  skolan, oavsett skolform (se grafik).
De viktigaste delarna i en sådan åtgärdsplan är

åtgärder i klassrummet och i övriga lokaler (ljudmiljö,
hörseltekniska hjälpmedel med mera), anpassad
gruppstorlek (högst 15 i klassen om en av eleverna är
hörselskadad), tillgång till hörselutbildad lärare, till-
gång till teckenspråksundervisning i skolan samt möjlig-
het att träffa andra hörselskadade barn och ungdomar.
Åtgärderna ska utformas efter den enskilde

 elevens behov.

Hörselskadade elever har rätt till 
bättre utbildning
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Det finns cirka 10 000 hörselskadade och döva i
åldern 0–20 år. Men antalet kan vara betydligt
större, eftersom det finns ett mörkertal.
Ungefär 4 700 hörselskadade och döva barn i
skolåldern, 6–15 år, finns upptagna i register inom
hörselvården (HRF 2013). Det är:

. . . 2 600 barn med hörapparat

. . . 300 barn med cochlea-implantat (CI)

. . . 80 barn med både hörapparat och CI

. . . 30 döva barn

. . . 1 700 hörselskadade barn utan hörapparat
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