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Abstract  
 
This study presents a literature survey with the relevant research regarding the psychosocial 
situation of hard of hearing children. In addition, this study examines how these children 
identify themselves in relation to both the deaf and the hearing world. In order to provide 
further depth into this work, both literature concerning deaf children and children with 
cochlear implants are considered. Focus is on the mental health, identity construction and 
social relationships of the hard of hearing children respectively. But also on the mental health 
of hard of hearing children with multiple disabilities and the situation for children with 
cochlear-implants.  
 
In the literature survey a number of databases were used to collect books and articles, namely 
LIBRIS, ELIN, PubMed, PsychINFO and ERIC. Each article referenced in this study has 
been evaluated for its relevance and quality. 
 
The results show that hard of hearing children is exposed to a greater risk of poor mental 
health compared to hearing children. This is also the case for deaf children and children with 
cochlear-implants. The main reason attributed to the reduced mental health is often the poor 
communicationability that occurs between parents and child. As most of the hard of hearing 
children have hearing parents, the parents may have difficulties in developing a sufficient 
skill in sign language. At the same time, the hard of hearing children may have difficulties to 
manage spoken language, especially in noicy environments.  
 
Other factor attributing the mental health of hard of hearing children revolve around 
educational placements. Special schools are often located at far distances from a child’s 
home requiring boarding during the weeks beginning at young age. As a result, many hard of 
hearing children are placed in regular schools for hearing children in some cases in special 
classes with other hard of hearing children, in other cases in regular classes with hearing 
children. This can lead to isolation for the hard of hearing child arising from a difficulty to 
communicate with their hearing peers resulting in difficulties in developing a healthy identity 
as hard of hearing. The literature survey has revealed also that there is a greater risk for 
children with hearing impairments to become the victim of abuse than hearing children. 
 
 
 
 
Keywords: Hard of hearing, deaf, cochlear implants, child, youth, adolescents, mental 
health. 
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Sammanfattning 
 
Denna studie är en litteraturstudie med syftet att se hur kunskapen ser ut om hörselskadade 
barns psykosociala situation samt hur barnen identifierar sig i förhållande till den döva och 
den hörande världen. För att få mer helhet och djup i studien inkluderas även döva barn samt 
barn som fötts döva och fått cochleaimplantat inopererat. Frågeställningarna omfattar de 
hörselskadade barnens mentala hälsa/välbefinnande, identitetsutveckling, sociala relationer, 
samt CI-opererade barns situation. Som en särskild grupp när det gäller hälsa/välbefinnande 
redovisas även hörselskadade barn med tilläggsfunktionshinder. 
 
Studien är gjord som en systematisk kunskapsöversikt där sökningar gjorts i olika databaser 
för vetenskapliga artiklar och litteratur. När det gäller böcker så har databasen LIBRIS 
använts och vad gäller artiklar har ELIN, Pubmed, PsychINFO samt ERIC använts. De 
träffar jag fått har sedan bedömts när det gäller relevans och grundläggande kvalitet.  
 
Resultat i studierna visar att hörselskadade barn löper en ökad risk att drabbas av mental 
ohälsa i jämförelse med hörande barn. En stor riskfaktor är kommunikationssvårigheter 
mellan föräldrar och barn i och med att de flesta hörselskadade barn har hörande föräldrar. 
Föräldrarna kan därmed ha svårt att utveckla ett tillräckligt bra teckenspråk samtidigt som 
barnen kan ha svårigheter att klara talat språk. Barnens förmåga att använda talspråk varierar 
också mycket beroende på situation. I en bullrig miljö kan talspråk vara näst intill en 
omöjlighet för det hörselskadade barnet.  Skolplacering är en annan stor fråga när det gäller 
vad som är det bästa för de hörselskadade barnen. Det är ofta långt till specialskolor vilket 
kräver att barnen i tidig ålder flyttar hemifrån i veckorna och bor på internat. Många 
hörselskadade barn placeras i vanliga skolor för hörande barn, antingen i hörselklasser eller i 
vanliga klasser. En följd av skolplacering bland hörande barn kan vara att det hörselskadade 
barnet blir isolerat och hamnar i utanförskap. Barnen kan också få svårigheter att utveckla en 
stabil identitet som hörselskadad om de inte får möjlighet att träffa andra hörselskadade. Barn 
med hörselskada löper också signifikant större risk att utsättas för övergrepp av olika slag än 
hörande barn. 
 
 
 
 
 
Sökord: Hard of hearing, deaf, cochlea implants, child, youth, adolescents, mental health, 
identity 



Förord  
 
 
Örebro är en speciell stad på så sätt att här ligger Birgittaskolan; en specialgrundskola för 
döva och hörselskadade elever samt Riksgymnasiet för döva och Riksgymnasiet för 
hörselskadade. Detta innebär att det i Örebro finns många hörselskadade och döva barn och 
ungdomar. Under några år när jag arbetade som frivårdsinspektör inom 
kriminalvårdsmyndigheten Örebro, med framförallt ungdomar dömda till skyddstillsyn, 
träffade jag även på döva och hörselskadade ungdomar. Jag upplevde då att kunskapen var 
otillräcklig bland oss socialarbetare kring deras speciella situation och behov.  Som så många 
andra ungdomar jag träffade, hade också dessa ofta problem med psykisk ohälsa och 
drogmissbruk. Situationen var dock mer problematisk utifrån att de hade svårt att få den hjälp 
de behövde i samhället. Exempelvis var det svårt att hitta behandlingshem som hade 
kompetens att ta emot dem för olika typer av behandlingar, men lika svårt var det inom 
öppenvård och psykiatri. Det förekom också att de döva och hörselskadade ungdomarna hade 
andra funktionshinder, som till exempel en psykisk diagnos, vilket då gjorde det ännu svårare 
för dem att få rätt hjälp.  
 
Utifrån det ovan nämnda, samt mitt intresse för funktionshindrade barn och ungdomar, 
bestämde jag mig för att i denna uppsats göra en kunskapsöversikt om hörselskadade barns 
psykosociala situation. 
 
Jag vill rikta ett stort TACK till min handledare Elinor Brunnberg; Tack för ditt för 
ämnet brinnande intresse, din ständiga uppmuntran samt förmåga att skänka positiv 
energi i stunder då det känts lite tungt. Du är en inspirationskälla ur flera hänseenden! 
Jag vill även tacka Amy för granskning av mitt abstract samt Gunnar som stått ut med 
att hans nyblivna fru tillbringat mesta tiden framför datorn eller med näsan djupt nere i 
en bok… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örebro, mars 2007 
 
Jennie Fredriksson 
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Inledning  
 
I hörselskadades riksförbunds (HRF) årsrapport 2006 framkommer en mörk bild av 
situationen för hörselskadade barn och ungdomar i dagens Sverige. Den visar att kunskapen 
bland landets beslutsfattare och ansvariga i landets kommuner och landsting är mycket dålig 
om hörselskadade barn och ungdomars situation och behov. ”Hur kan barns uppväxt och 
välfärd vara osynliga för ansvariga politiker? (HRF, 2006:2) är något man frågar sig i 
förordet till årsrapporten. Hörselskadade barn behöver tidiga stödinsatser och habilitering. Ju 
tidigare hörselskadan upptäcks ju större är möjligheten för barnet att med rätt insatser 
utvecklas och få en bra uppväxt. Då kunskapen är så pass dålig i landets kommuner och då 
skolan ofta inte klarar av att leva upp till sin skyldighet att möta hörselskadade barns 
speciella behov så efterlevs detta inte alltid. Habiliteringsinsatser behövs för hela familjen för 
att föräldrarna ska förstå vad barnets funktionshinder innebär och hur de bäst ska stötta 
barnet. I dag fungerar dock inte habiliteringsinsatserna tillfredsställande utan många barn får 
inte den hjälp de behöver och vilken de har rätt till. HRF ser det som ett problem att 
habiliteringen ofta fokuserar på och utgår från föräldrarna och att man ’glömmer’ att det är 
barnet som ska stå i fokus. Det är också många hörselskadade barn som kommunerna inte har 
vetskap om vilket tyder på dåligt samarbete mellan hörselvård och kommun kring dessa barn. 
I Sverige i dag finns i åldern mellan 0 till 20 år ca 9125 stycken hörselskadade och av dessa 
är 6505 under 16 år. Mörkertalet är dock förmodligen stort och det finns inte tillräcklig 
statistik på hur stort antal barn det handlar om samt hur de mår (HRF, 2006). 
 
Den officiella politiken i Sverige är att det är viktigt att hörselskadade barn får gå i 
specialanpassad förskola och skola för att de ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Dessa barn har behöver en trygg skolgång som är anpassad utifrån deras speciella behov. 
Skolplacering kan dock vara ett svårt val för föräldrarna att göra och informationen och 
stödet till föräldrarna från samhällets sida är dålig. Ofta är det också lång resväg till 
specialskolan från familjens hemkommun. HRF förespråkar att även hörselskadade barn och 
inte bara döva, ska få lära sig teckenspråk vilket skulle underlätta för dem. I exempelvis 
bullriga miljöer är det lättare för barnet att kommunicera med hjälp av tecken än med 
talspråk. HRF menar också att hörselskadade barn som är tvåspråkiga blir tryggare i sin 
kommunikation då de kan variera språk utifrån samtalspartner och situation. I dag går cirka 
83 % av landets hörselskadade elever individualintegrerade bland hörande elever i hörande 
klasser. Många av dessa presterar dåligt i skolan och får ofta inte godkänt i alla ämnen. Dessa 
barn har ofta en svår skolgång där de får anstränga sig hårt för att hänga med (HRF, 2006). 
 

Konsekvenserna av bristande delaktighet i skolan visar sig inte bara genom dåliga skolresultat, utan 
också genom att barnen mår dåligt. En del drar sig undan; orken räcker inte till för att träffa vänner 
efter skolan. Andra barn blir utagerande; att vara klassens bråkstake är ett sätt att ta kontroll över sin 
situation och protestera mot att känna sig utanför (HRF, 2006:60). 

 
HRF menar att det finns en misstro i kommunerna mot att låta barn gå i specialskolor. 
Uppfattningen är ofta att barn mår bättre av att gå i samma skolor som barn utan 
funktionshinder. Det är givetvis också en kostnadsfråga för kommunen (HRF, 2006). 
 
I Statens offentliga utredningar (SOU) 2006:77 om ungdomar, stress och psykisk ohälsa, 
påvisas att psykiska problem bland ungdomar har ökat de senaste 20 åren. Framförallt när det 
gäller ökning av oro, ängslan, nedstämdhet samt sömnsvårigheter. I rapporten existerar dock 
i stort sett inte funktionshindrade barn överhuvudtaget. Man nämner bara kort i rapporten att 
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det ser olika ut mellan olika grupper i samhället gällande psykisk hälsa och att 
funktionshindrade ungdomar är en grupp som det dock saknas uppgifter om.  

Risken för psykiska problem varierar sannolikt olika grupper emellan. Det är stor skillnad 
mellan att ha grav hörselnedsättning, att vara rörelsehindrad och ha ett mentalt funktionshinder. 
Ett funktionshinder som nyligen tillkommit betyder sannolikt mer för den psykiska hälsan än en 
funktionsnedsättning som individen har levt med sedan länge. Meningsfull information kräver 
därför relativt detaljerade uppgifter om olika funktionshinder. Sådan information finns i 
enskilda studier men det saknas jämförbara uppgifter över tid (SOU 2006:77:42). 

 
Vad innebär det att exempelvis hörselskadade barn inte ingår i studien. Varför är inte dessa 
barn lika viktiga i statistiken som hörande är en fråga man kan ställa sig. Är inte kartläggning 
av deras psykiska hälsa lika viktig som för hörande barn eller för barn utan funktionshinder? 

Bakgrund 
Hörselskadade är en grupp som hamnar mittemellan hörande och döva i och med att de oftast 
är dubbelspråkiga med både talad svenska och teckenspråk. De kan identifiera sig med och 
känna samhörighet med båda eller någon av dessa grupper. När det gäller situationen för 
hörselskadade barn så menar Brunnberg (2003) att det fram till och med 1990-talet fanns få 
större undersökningar gjorda. I min studie kommer jag att titta närmare på vad som finns 
forskat kring döva- och hörselskadade barns mentala hälsa och psykosociala situation. Jag 
hoppas att jag genom denna litteraturstudie ska kunna bidra till ökad kunskap om 
ovanstående samt se var eventuella kunskapsluckor finns.  
 
Hörselskadade och döva personer har ett funktionshinder som inte syns. Deras största källa 
till sinnesintryck är i stället synen. Döva personer räknas tillhöra en språklig minoritetsgrupp 
där teckenspråk är huvudspråket (Allt om döva, 2006). Det varierar dock bland 
hörselskadade personer om de helst använder sig av talspråk eller teckenspråk (Brunnberg, 
2003; Ahlström & Preisler, 1998). Hörselskadade barn med grundläggande kunskaper både i 
talad svenska och svenskt teckenspråk kan ha en pragmatisk språkanvändning där de 
använder det språk som i situationen och med den person man vill kommunicera är det bästa 
språket för att kommunikationen skall nå fram. Undantaget är då barnet blir starkt 
känslomässigt engagerat eller arg. Då kan barnet välja det språk som barnet kan bäst och 
ligger barnet närmast. Det finns då störst risk för kommunikationssammanbrott (Brunnberg, 
2003). 

Syfte 
Syftet med studien är att göra en kunskapsgenomgång om hörselskadade barns psykosociala 
situation samt se hur barnen identifierar sig i förhållande till den döva och den hörande 
världen. Psykosocial är ett begrepp som innebär att man tar hänsyn både till sociala och 
psykologiska faktorer i arbetet med eller bedömningar av människors situation. Problem av 
olika slag ses alltså ha sin grund i båda områdena. Olika länder kan ha vissa skillnader i sin 
definition av begreppet och i Sverige har vi en ganska vid definition av det (Bergmark, 
1998). 
 

Begreppet ”psykosocial” fyller mycket väl en funktion som en sammanbindande term, det vill 
säga som en generell angivelse av att ett fenomen innehåller såväl psykologiska som sociala 
aspekter (Bergmark, 1998:23). 
 

För att få mer helhet och djup i studien finner jag det intressant att även inkludera döva barn 
samt barn som fötts döva men sedan fått cochleaimplantat inopererat.  
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Frågeställningar 
• Är hörselskadade barn en riskgrupp för mental ohälsa/brist på välbefinnande? 

 
• Är hörselskadade barn med tilläggsfunktionshinder en särskild riskgrupp för mental 

ohälsa/brist på välbefinnande? 
 

• Hur utvecklar hörselskadade barn sin identitet? 
 

• Hur är hörselskadade barns sociala relationer med föräldrar, kompisar eller lärare? 
 

• Hur ordnas hörselskadade barns utbildningssituation?  

• Vilken kunskap finns om CI-operererade barns situation i skolan, hemma och i 
relation till jämnåriga?  

Avgränsningar 
Jag har valt att i denna studie fokusera på barn med olika grader av hörselskada. Som barn 
räknar jag personer upp till 18 års ålder.   

Centrala begrepp 

Hörsel 
Örat består av ytteröra, mellanöra och inneröra. Ljudvågorna går in i hörselgången till 
trumhinnan som kommer i svängning. Ljudvågorna leds sedan via hörselnerven till hjärnan 
som tolkar ljuden så vi förstår vad det är vi hör. De flesta hörselskador beror på skador i 
innerörat vilket kallas för sensorineurala hörselskador. Skadan sitter då oftast på 
hörselsnäckan eller på nervtrådarna som går från hörselsnäckan (HRF, 2006, A). 

Hörselskada 
Det finns ca en miljon hörselskadade personer i Sverige i dag. Den vanligaste formen av 
hörselskada är hörselnedsättning. Andra exempel på hörselskador är ljudöverkänslighet, 
tinnitus och Menièrs sjukdom. Man skiljer oftast mellan personer som är födda med 
hörselskada (barndomshörselskadade) och vuxenhörselskadade som fått hörselskadan i vuxen 
ålder. Omställningen för den senare gruppen blir oftast mycket stor. Alla hörselskadade har 
olika behov och hörselskador skiljer sig mycket från varandra. Det som dock alltid är viktigt 
är att hörselskadade behöver en bra ljudmiljö där de vistas. De flesta hörselskadade har 
problem med att uppfatta ljud som ligger högt i frekvens. Vissa hörselskadade klarar av att 
samtala med en eller två personer, men får svårare att höra om flera talar. Vissa kan behöva 
hörapparat eller annan teknisk utrustning för att ett samtal ska fungera. Hörselnedsättning 
kan dock innebära allt från en mildare form av hörselskada till dövhet (HRF, 2006,A). Min 
definition av hörselskada är framförallt en kommunikativ definition där jag ser att 
hörselskadade ofta på grund av sin hörselskada i olika miljöer kan ha svårigheter att uppfatta 
talat språk. Hörselskadade kan vara tvåspråkiga (talspråk och teckenspråk) med talat språk 
som sitt första språk. Det finns också en kulturell dimension även om hörselskadade inte är 
en homogen grupp på samma sätt som döva, som har en etablerad och väl känd 
minoritetskultur – dövkulturen (Gulati, 2003). 
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Dövhet 
Dövhet är när en person nästan helt saknar förmåga att höra. Det finns döva som har vissa 
hörselrester vilket gör att de i begränsad utsträckning kan lära sig ett talspråk. En del döva 
har även lärt sig tala innan de blev döva. Vissa har också utvecklat en förmåga att läsa på 
läppar, speciellt i gruppen som inte är födda döva. Finns hörselrester kvar kan det underlätta 
med hörapparat även om man inte kan följa ett samtal. Det är idag också många döva barn 
som opereras med Cochleaimplantat (HRF, 2006:A). Döva personer definierar jag utifrån att 
deras första språk är teckenspråk. De är en förhållandevis homogen grupp med teckenspråket 
som sammanbindandet kitt och en gemensam kultur (Gulati, 2003). 

Cochlea-implantat (CI) 
CI är ett implantat som inopereras i innerörat på individer som har grava hörselskador för att 
möjliggöra tal- och språkutvecklingen. Implantatet ska helst sättas in så tidigt som möjligt på 
barn i och med att det förväntade resultatet avseende tal- och språkutveckling då blir bättre 
(Ulfendahl, 2004). I Sverige hade i januari 2005 cirka 973 personer fått CI-implantat och 
utav dessa var cirka 360 barn (HRF, B, 2006).  Implantatet sätts in under huden i tinningen 
samt delvis även i kraniet vid ena örat. Från implantatet går sedan en ledning till innerörat. 
Ljuden sänds till implantatet genom en sändare som placeras på huden med en magnet. Dessa 
signaler omvandlas sedan till elektriska impulser som uppfattas av snäckans hörselceller. Fler 
och fler föräldrar låter sina barn genomgå en CI-operation för att de ska få en möjlighet att 
lära sig talspråk samt att få ljudupplevelser (Barnplantorna, 2006). 

Bilingualitet/tvåspråkighet 
Man kan se det som att hörselskadade står mittemellan två språkliga världar, men också att 
de kan vara delaktiga i båda. Den ena världen har ett talat språk och den andra teckenspråk. 
Vissa hörselskadade behärskar båda språken medan andra föredrar det ena eller det andra. 
Det är också vanligt bland hörselskadade att de växlar språk beroende på samtalspartner. Är 
samtalspartnern döv används teckenspråk, och om samtalspartnern är hörande används 
talspråk. Hörselskadade barn kan sinsemellan också växla språk beroende på bakgrundsljud 
som kan göra det svårare för dem att uppfatta tal (Brunnberg, 2003, Ahlström & Preisler, 
1996). 
 

In 1981, sign language was acknowledged as the official language of deaf in Sweden. The objective 
of habilitation has been to create possibilities for the child to become a competent deaf child and for 
the parents to become competent in their role as parents of deaf children (Preisler, Tvingstedt, 
Ahlström, 2002:405). 

 
Situationen ser dock olika ut mellan länder avseende dövas rätt till teckenspråk och är inte på 
samma sätt som i Sverige (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2002). Det finns inte ett 
internationellt teckenspråk, utan språken skiljer sig åt mellan olika länder. 

Metod 

Studiens design 
Studien är en kunskapsöversikt som är gjord som en systematisk litteraturstudie. Sökningar 
efter litteratur och artiklar är gjorda i olika databaser som närmare beskrivs under rubriken 
Genomförande. De resultat som min litteraturstudie har gett har sedan analyserats utifrån 
FNs barnkonvention, folkhälsa, hälsa samt inklusion och exklusion som teoretiska begrepp. 
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Rapportens design 
Studien är upplagd på så sätt att jag efter inledning och metodavsnitt presenterar de teoretiska 
utgångspunkter jag använt mig av. På detta följer resultatredovisningen som presenteras i en 
uppdelning utifrån mina frågeställningar. Efter resultatavsnittet kommer sedan en analys av 
resultaten samt diskussion. Arbetet avslutas sedan med diskussion kring kunskapsluckor i 
ämnet. 

Genomförande 
Jag har via en systematisk litteraturstudie sökt svar på mina frågeställningar. Jag har följt 
Higgins och Pinkertons (1998), råd kring hur en litteraturstudie ska utföras. De har delat upp 
forskarprocessen i sex steg där det första är att fastställa syftet med studien. Steg två handlar 
sedan om en systematisk approach; hur arbetet är planerat att genomföras och steg tre innebär 
en litteratursökning. I steg fyra presenteras resultatet samt olika teman som fyller en funktion 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta presenterar jag i tabellform under 
resultatdelen. Steg fem innebär en genomgång av resultatet och det sjätte steget innebär 
bedömning av studiens huvudresultat i förhållande till frågeställningar i studien. 
 
Det stora arbetet med en litteraturstudie är själva litteratursökningen. Det är viktigt att hitta 
bra sökord som gör att man får för ämnet relevanta träffar (Forsberg & Wengström, 2003). 
Jag har här använt mig av olika databaser samt även använt mig av referenslistorna från den 
litteratur jag läst. Jag har begränsat mig i sökningarna på så vis att jag endast sökt litteratur 
som är tidigast från 1996. I sökningarna har jag gjort så att jag började med att söka litteratur 
i databasen Libris. Sedan fortsatte jag med artikelsök i databaserna ELIN, Pubmed, 
Psychinfo och ERIC. I Psychinfo har sökningen gjorts på Keywords. Resultaten i mina 
sökningar har sett ut enligt följande: 
 
LIBRIS 
Sökorden hörselskada, barn, mental hälsa gav 0 träffar. 
Sökorden hörselskada, ungdomar, mental hälsa 0 träffar. 
Sökorden döv, barn, mental hälsa 0 träffar. 
Sökorden döv, ungdomar, mental hälsa gav 0 träffar. 
Sökorden cochlea implantat, barn, mental hälsa gav 0 träffar. 
Sökorden cochlea implantat, ungdomar, mental hälsa gav 0 träffar. 
Sökorden hörselskada, barn gav 42 träffar. 
Sökorden hörselskada, ungdomar gav 9 träffar. 
Sökorden cochlea implantat, barn gav 15 träffar. 
Sökorden cochlea implantat, ungdomar gav 3 träffar. 
 
ELIN 
Sökorden hard of hearing AND child AND mental health gav 0 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND youth AND mental health gav 2 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND adolescents AND mental health gav 2 träffar. 
Sökorden deaf AND child AND mental health gav 6 träffar. 
Sökorden deaf AND youth AND mental health gav 4 träffar. 
Sökorden deaf AND adolescents AND mental health gav 4 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND child AND mental health gav 0 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND youth AND mental health gav 0 träffar.  
Sökorden cochlear Implants AND adolescents AND mental health gav 0 träffar.  
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Pubmed 
Sökorden hard of hearing AND child AND mental health gav 12 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND youth AND mental health gav 14 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND adolescents AND mental health gav 13 träffar. 
Sökorden deaf AND child AND mental health gav 9 träffar. 
Sökorden deaf AND youth AND mental health gav 13 träffar. 
Sökorden deaf AND adolescents AND mental health gav 12 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND child AND mental health gav 1 träff.  
Sökorden cochlear Implants AND youth AND mental health gav 0 träffar.  
Sökorden cochlear Implants AND youth AND mental health gav 0 träffar.  
 
PsychINFO.  
Sökorden hard of hearing AND child AND mental health gav 79 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND youth AND mental health gav 31 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND adolescents AND mental health gav 50 träffar. 
Sökorden deaf AND child AND mental health gav 331 träffar. 
Sökorden deaf AND youth AND mental health gav 121 träffar. 
Sökorden deaf AND adolescents AND mental health gav 187 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND child AND mental health gav 14 träffar.  
Sökorden cochlear Implants AND youth AND mental health gav 4 träffar.  
Sökorden cochlear Implants AND adolescents AND mental health gav 11 träffar.  
 
ERIC 
Sökorden hard of hearing AND child AND mental health gav 1 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND youth AND mental health gav 1 träffar. 
Sökorden hard of hearing AND adolescents AND mental health gav 2 träffar. 
Sökorden deaf AND child AND mental health gav 3 träffar. 
Sökorden deaf AND youth AND mental health gav 3 träffar. 
Sökorden deaf AND adolescents AND mental health gav 4 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND child AND mental health gav 0 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND youth AND mental health gav 0 träffar. 
Sökorden cochlear Implants AND adolescents AND mental health gav 0 träffar. 
 
Efter dessa sökningar så gjordes en första bedömning av vilken litteratur som är relevant för 
min studie. Litteratururvalet har skett i två steg. Det första innebar att jag efter sökning efter 
litteratur valde ut de vars titel är kopplat till mitt ämne. I dessa studier valde jag sedan ut 
relevant litteratur utifrån att läsa studiens abstract. I nästa steg läste jag sedan dessa studier i 
sin helhet och gjort en relevansbedömning. Efter relevansbedömningen fanns totalt 50 studier 
kvar. Efter detta har jag gjort en bedömning av litteraturen och fann att alla höll en 
acceptabel kvalitetsnivå som beskrivs i nästkommande stycke. 
 
Jag har bestämt vilka kriterier som ska gälla för att litteraturen ska tas med i min studie 
utifrån Forsberg & Wengström, (2003). Jag har valt att inte inkludera litteratur som är äldre 
än från år 1996. Studier som är för biologiskt inriktade kring hörselskador samt studier som 
fokuserar på vuxna har jag också valt att inte ta med. De studier som inkluderats är både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar.  Jag har eftersträvat att de studier jag inkluderats 
i min studie är värdemässigt acceptabla. Den kvalitetsbedömning jag gjort utgår från 
Forsberg & Wengström (2003), och jag har också använt mig av deras mallar för 
kvalitetsbedömning av olika typer av metoder som använts i studierna. De kriterier jag tittat 
på i kvantitativa studier är bland annat syfte, frågeställningar, design, urval, analys och 
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tolkning. Vidare har jag bedömt studiens interna och externa validitet samt gjort en 
helhetsbedömning där jag vägt studiens förtjänster mot dess brister. När det gäller kvalitativa 
studier har jag att använt mig av ett antal frågor föreslagna i Forsberg & Wenström (2003), 
exempelvis klargörande av undersökningens teoretiska förankring, metod, urvalsstrategi och 
analys/tolkning. 

Reliabilitet/Validitet 
Reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma oberoende av vem som genomför 
undersökningen (Forsberg & Wengström, 2003, Silverman, 2004). I min studie är det mycket 
beroende på vilka sökord som används i litteratursökningen vilka träffar och därmed vilket 
resultat man får. I och med att jag preciserat vilka sökord jag använt i de olika databaserna så 
bör resultatet bli detsamma vare sig jag eller någon annan genomför dessa sökningar igen.  
 
Validitet innebär att man studerar det som är avsett att studera (Forsberg & Wengström, 
2003, Silverman, 2004). I mitt fall innebär detta att jag verkligen använder de sökord som gör 
att jag hittar de för ämnet relevanta studierna. Det är också viktigt i själva urvalsförfarandet 
att fokus är rätt inställt så att man inte spårar iväg från ämnet och inkluderar litteratur som 
inte är relevant.  
 

Validitet sällan är bevisad, etablerad eller verifierad, utan validiteten är mer eller mindre god eller 
understöds av data i högre eller lägre grad (Forsberg & Wengström, 2003:110). 

 
De studier som jag valt att inte inkludera i studien har även diskuterats med handledaren för 
att stärka validiteten. 

Metodkritik 
Eftersom jag har valt att göra en litteraturstudie så krävs ett systematiskt tillvägagångssätt för 
att hitta för ämnet relevant litteratur. Detta innebär att det är viktigt att använda sig av rätt 
sökord för att inte missa litteratur som borde vara med i översikten. Jag har prövat olika 
sökord för att se vilka som passar bäst.  Risken finns trots detta att jag kan ha missat sökord 
som skulle ha gett mig fler relevanta träffar. Det finns även en risk att jag då jag valt bort viss 
litteratur genom att bedöma den som icke-relevant har gjort en felbedömning och därmed 
missat något av värde.  

Teoretiska utgångspunkter 
 
I analysen av resultatet använder jag mig av FNs barnkonvention, ett folkhälsoperspektiv, ett 
hälsoperspektiv samt begreppen inklusion och exklusion. Skillnaden mellan folkhälsa och 
hälsa är att folkhälsa fokuserar på grupper av individer medan hälsa fokuserar på den 
enskilda individen (Ardbo, 2005, Utrikesdepartementet, (UD), 2003).  

 FNs barnkonvention 
Barnkonventionen antogs av FN år 1989 efter cirka 10 års förarbete. Konventionen syftar till 
att stärka skyddet för det enskilda barnet. Sverige var ett av de första länderna i världen att 
underteckna konventionen och förband sig därmed juridiskt att uppfylla den. Sedan dess har 
de flesta av världens länder undertecknat den förutom Somalia och USA. Att ett land har 
ratificerat konventionen innebär att landet bundit sig till att folkrättsligt förverkliga den, 
vilket innebär att landet åtagit sig att utifrån barnkonventionens anda garantera barnens 
rättigheter (UD, 2003). 
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Barns situation och rättigheter började uppmärksammas efter första världskriget då man 
upptäckte att barnen speciellt hade farit illa av kriget. I framförallt Sverige och Storbritannien 
startades den frivilliga barnrättsrörelsen som arbetade med att stärka barnens skydd i 
samhället. Barnets rättigheter innebär att barn ska bli omhändertagna på ett bra sätt, de ska 
inte bli utnyttjade eller utsättas för diskriminering. Barn har också rätt att bli respekterade 
och att få uttrycka sin mening (UD, 2003). 
 
År 1924 antogs en deklaration om barnens rättigheter av Nationernas Förbund och 1959 antogs 
en annan av FN. Ingen av dessa deklarationer innebar dock något juridiskt bindande för 
världens länder. Det är dock än i dag inte alla länder som skrivit under deklarationen som lever 
upp till konventionens krav. Det är till exempel fortfarande barn som diskrimineras på grund av 
sin hudfärg eller funktionshinder trots att konventionen beskriver barnens lika värde. 
Konventionen innefattar fyra grundprinciper där en av dessa handlar om just barnens lika värde 
och skydd mot diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till utveckling samt barnets rätt att 
påverka sin egen situation (UD, 2003). 
 
Konventionen ger också det handikappade barnets rätt till bra utbildning, habilitering, hälso- 
och sjukvård etcetera. Det handikappade barnet ska integreras i samhället samt ges möjlighet 
till kulturell utveckling (UD, 2003). 

Folkhälsa 
Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. I regeringens proposition Mål för 
folkhälsan från april 2003 fastslås också att det är särskilt angeläget att folkhälsan 
förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa (Ågren, 2003). Folkhälsoarbetet 
utgår inte från sjukdomar eller hälsoproblem utan från hälsans bestämningsfaktorer, det 
vill säga faktorer i samhällsorganisationen och i människors levnadsförhållanden som 
kan bidra till hälsa och ohälsa. Det finns i den svenska folkhälsopolitiken 11 
målområden bland annat delaktighet och inflytande, trygga och goda uppväxtvillkor. De 
första sex målen handlar om vad man brukar beteckna som strukturella faktorer och de 
fem sista målen rör levnadsvanor som individen själv påverkar och där den sociala 
miljön kan spela en mycket stor roll (Ardbo, 2005).  
 
Folkhälsa fokuserar alltså på hur hälsan ser ut i landet, samt hur den är på gruppnivå där 
levnadsvanor och levnadsvillkor spelar en stor roll. Socialstyrelsens uppdrag med 
folkhälsorapportering innebär bland annat att titta på eventuella samband mellan hälsa och 
sociala faktorer som individen kan ha svårt att styra över själv. Dessa samband kan ofta rättas 
till med eventuella politiska åtgärder. Folkhälsan är till stor del samhällets ansvar. För att 
kunna ge en tydlig och rättvis bild av folkhälsan i samhället måste hänsyn även tas till kön, 
ålder samt tillhörighet till olika grupper i samhället (Ardbo, 2005).  
 
I Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2005 framgår att Svenska barn har mycket bättre 
hälsa i jämförelse med andra Europeiska länder. Den psykiska ohälsan hos Svenska barn 
fortsätter dock att öka som den gjort sedan början av 1990-talet. Barnen uppvisar ofta 
psykosomatiska symtom som ont i magen och huvudvärk. När det gäller självmord så har 
självmordsförsöken ökat kraftigt bland kvinnor 15-24 år. För folkhälsoarbetet är barndomen 
en mycket viktig tid, där förebyggande åtgärder har stor betydelse. Enligt socialstyrelsens 
skattningar har ca 450 000 barn i Sverige ett eller flera funktionshinder varav de vanligast 
förekommande är olika former av rörelsehinder, utvecklingsstörning, hörselskada, synskada 
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och autism. Antalet hörselskadade barn beräknas vara ungefär 8 800 stycken varav 3 500 av 
dessa är gravt hörselskadade (Ardbo, 2005).  
 
Möjlighet till delaktighet och inflytande är kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle och 
faktorer som även visat sig påverka folkhälsan. Möjlighet till delaktighet och inflytande 
är alltså både ur ett demokratiskt perspektiv och ett hälsoperspektiv mycket centralt. 

Hälsa 
Hälsa är svårt att definiera på ett enkelt sätt (Tones & Green, 2005). Det innebär inte 
bara att man inte är sjuk, utan också ett välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Hälsa innebär fokus är på individnivå.  
 
På individuell nivå är sambandet mellan inflytande och hälsa mycket starkt. Att kunna 
påverka sin egen situation är viktigt för att hålla sig frisk. En faktor som påverkar i 
motsatt riktning är att bli utsatt för diskriminering. Printz, (2006) menar att forskningen 
gällande funktionshinder utan tvivel visar på ett samband mellan funktionshinder och 
dålig hälsa. Det är också viktigt att fördjupa kunskapen om hur sambandet mellan 
diskriminering och hälsa ser ut Ett viktigt område är funktionshindrade barns situation 
där dessa barn ofta har svårare förhållanden än andra barn. För barn är det mycket 
viktigt med en bra och trygg uppväxt då barndomen är en viktig tid för att utveckla god 
hälsa som sedan präglar resten av livet. Utifrån detta är det betydelsefullt med stöd inte 
bara till barnen och ungdomarna utan också till föräldrar, förskolelärare och lärare. Det 
som är viktigast för barns hälsa brukar uppfattas vara familjeförhållanden, skola och 
fritid. I skolan och på fritiden spelar framförallt samspelet med jämnåriga en central del, 
det vill säga att ha vänner och kamrater att leka och umgås med (Ågren, 2003). 
 
Tones & Green (2005) menar att det är något enklare att definiera mental hälsa än begreppet 
hälsa. De ser mental hälsa som bestående av två komponenter; det känslomässiga och det 
kognitiva. Den känslomässiga aspekten är det område man oftast associerar till vid 
diskussioner kring mental hälsa och innebär känslor och känslotillstånd. Den kognitiva 
aspekten kan innebära att man har förmåga att fullt utnyttja sin intellektuella kapacitet. Den 
fysiska hälsan och den mentala hälsan hänger ofta ihop och påverkar varandra, men det kan 
också vara relativt fristående. Ett barn med ett svårt fysiskt funktionshinder kan uppleva ett 
stort välmående och utveckla sin kognitiva förmåga och tvärtom 

Inklusion/exklusion, integration/segregation 
Gustavsson (1998) skriver att det är normalt att människor dras till personer som liknar dem 
själva. Detta innebär då att vissa personer, exempelvis funktionshindrade, riskerar att inte bli 
delaktiga i gemenskapen.  
 

När jag talar om vardagslivets naturliga sociala segregering gör jag det för att betona att detta 
särskiljande inte ska förstås som uttryck för någon slags patologi hos de individer som utövar 
den eller hos den grupp där det äger rum (Gustavsson, 1998:18). 

 
Det behöver alltså inte handla om fördomar eller motvilja mot vissa människor att de inte blir 
delaktiga i en gemenskap utan det kan grunda sig på en upplevelse av olikhet. Man kan 
uppleva dem för olik en själv. Människor söker sig helt enkelt till personer som de har något 
gemensamt med. Detta är en anledning till att icke-funktionshindrade personer sällan umgås 
med personer med exempelvis en utvecklingsstörning. Att fysiskt befinna sig på samma plats 
innebär inte att en gemenskap eller delaktighet växer fram automatiskt (Gustavsson, 1998). 
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I Sverige har det under mycket lång tid varit ett mål för skolan att alla barn ska gå 
tillsammans. ”En skola för alla” är ett uttryck för detta. Det är dock inte klart vad detta 
uttryck står för då skolan samtidigt delar upp sina elever. Elever med speciella behov 
betraktas som en ’svag’ grupp, som är i behov av extra stöd för att de inte ska störa 
ordningen i undervisningen för övriga elever (Emanuelsson, 2004). 
 

Begreppet integrering kan dessutom stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet 
integration. Detta innebär en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och medansvar för 
att forma helheten. Integration som mål är därför en konsekvens av en demokratisk 
människosyn. Alla har rätt till hel och full delaktighet (Emanuelsson, 2004:105). 

 
Att funktionshindrade elever går i vanliga skolor kan uttryckas som att de är 
’individualintegrerade’. Detta är inte något som självklart ger en social delaktighet och 
tillhörighet utan kan i stället utan kan istället leda till segregation. Endast placering räcker inte 
för att man ska uppnå integrering för funktionshindrade elever utan undervisningen måste 
anpassas för samtliga elever i samma klassrum och en social gemenskap elever emellan måste till 
för att integrering ska ha skett (Emanuelsson, 2004). 
 

Om ett samhälle utvecklas mot integration eller segregation visar sig främst i hur det behandlar sina 
s.k svaga medborgare, vilkas möjligheter till helt och fullt deltagande i olika avseenden är mest 
beroende av den som har rikare förutsättningar och därmed större makt (Emanuelsson, 2004:106). 

 
Funktionshindrade barn är en grupp som riskerar att diskrimineras på olika sätt och ses som 
annorlunda i samhällets ögon (Printz, 2006). Diskussion kring inklusion och exklusion är 
utifrån detta relevant i förhållande till hörselskadade barns psykosociala situation. FNs 
barnkonvention påpekar vikten av att de funktionshindrade barnen ska integreras i samhället 
på ett bra sätt. Inklusion och integration kan ses som två olika saker; integrering handlar om 
rumsligt fenomen och inklusion om socialt fenomen. Det ena innebär att hörselskadade barn 
integreras/placeras i hörande skolor bland hörande elever, medan den andra innebär om det 
hörselskadade barnet inkluderas i gemenskapen med hörande barn eller inte (Jackson-Croyle, 
2003). Brunnberg (2003) benämner inklusion och exklusion även som social inneslutning 
och social uteslutning. Social inneslutning är när barnen är delaktiga i gemenskapen med 
andra barn och social uteslutning när de hamnar i utanförskap 
 
De begrepp som tagits upp i de ovanstående diskussionerna - delaktighet och diskriminering 
– beskriver några av de centrala dimensioner som finns i begreppen inklusion och exklusion 
och som jag kommer att återvända till i analysen. Där kommer jag även att använda flera 
dimensioner som presenterats ovan och som rör barnets psykosociala situation och påverkar 
barnets mental hälsa/välbefinnande. 

Resultat 
 
Jag presenterar litteraturen i löpande text under rubriker utifrån frågeställningarna. Resultatet 
presenteras även i tabellform (se tabell 1), för bättre översikt. Resultatet har jag lagt upp som 
en litteraturpresentation av de studier som ingår i mitt arbete. Utifrån detta blir även mina 
kvalitetskrav tydliga, samt ger läsaren en bättre överblick av den kunskap som finns kring 
ämnet. 
 
De studier jag presenterar är både svenska och utländska. Utifrån detta är det av vikt att 
framföra vissa reservationer gällande jämförelser dem emellan. Samhällssystemen som 
reglerar behandlingen och stödet av och till hörselskadade och döva barn skiljer sig kraftigt åt 
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mellan olika länder. Speciellt märks detta avseende vilket språk som används i skolan; 
talspråk eller teckenspråk. Resultatet presenteras sorterade utifrån mina frågeställningar för 
att ge en lättare överblick. Första grupperingen är utifrån frågeställningen om mental 
hälsa/välbefinnande, nästa är mental hälsa/välbefinnande vid tilläggsfunktionshinder, sedan 
följer identitetsutveckling, sociala relationer, utbildningssituationen samt CI-opererade barns 
situation. Jag har sorterat studierna i olika grupperingar utifrån min egen bedömning. Flera 
av studierna skulle exempelvis fungera att placera i flera grupperingar utifrån att de täcker 
flera områden. Andra skulle eventuellt göra sorteringen på ett annat sätt. Jag har även valt att 
sortera studier om CI-opererade barn i en egen gruppering, trots att dessa även kommer in i 
flera av de andra studierna. Detta har jag gjort utifrån att dessa studier fokuserar direkt på CI-
opererade barn vilket inte de andra gör.  
 
Vid varje gruppering presentar jag en kort ingress vad presentation av denna grupp fokuserar 
på. Studierna presenteras sedan i kronologisk ordning. De äldsta kommer att presenteras först 
och de nyaste sist i varje gruppering för bättre överblick. Vid varje studie presenteras vilket 
land studien är gjord i samt hur tydlig diskussion i studien är angående om fokus är på 
hörselskadade eller/och döva. Efter presentationen av samtliga studier i en gruppering gör jag 
en sammanfattning av dessa. 

Hörselskadade barns mentala hälsa/välbefinnande 
Presentationen under denna rubrik avser studier som fokuserar på hörselskadade barns 
mentala hälsa och välbefinnande och om de är en riskgrupp för mental ohälsa/brist på 
välbefinnande. Här fokuseras även vilken möjlighet de har att få adekvat hjälp vid psykisk 
ohälsa. Presentationen innefattar även studier rörande döva barn.  
 
Hindley (1997), Storbritannien 
I studien så benämner författaren barn med permanent hörselnedsättning som både döva och 
hörselskadade vilket kan göra det oklart. Han uttalar dock att när det handlar om kulturellt 
döva skrivs Döva med stort D… 
 
Studien är en litteraturstudie som fokuserar på psykiatriska aspekter av hörselnedsättningar 
hos barn. Författaren menar att hörselnedsättning innebär både medicinska, kulturella och 
sociala faktorer. Begreppet hörselnedsättning innebär också olika grader av hörselnedsättning 
och är därför svårt att använda som generalisering om funktionshindrets psykiska 
konsekvenser. Personer med hörselnedsättning kan bland annat kalla sig själva för döva eller 
hörselskadade (Hindley, 1997).  
 

Their common identity is less defined by a particular language and culture and more by their 
active struggle to overcome the disability that arises from their condition and the stigmatising 
and handicapping attitudes that they encounter in society (Hindley, 1997:101). 

 
I Storbritannien har det de senaste 10 åren blivit mer tydligt att barn med hörselnedsättning 
ofta är bilinguala och tvåkulturella samt att antalet barn med hörselnedsättning invandrande 
från andra länder har ökat. Ungefär 90 % av barnen med hörselnedsättningar är födda av 
hörande föräldrar, vilka oftast då inte har någon som helst erfarenhet av hörselnedsättning. 
Hur föräldrarna hanterar att barnet har hörselnedsättning beror mycket på samhällets syn på 
funktionshinder. Ser det en hörselnedsättning som ett handikapp kan föräldrarna uppleva det 
som en tragedi och för de allra flesta är det dock känslomässigt omtumlande oavsett synsätt. 
Det är mycket viktigt att föräldrarna lär sig teckenspråk kan kommunicera med barnet på ett 
bra sätt (Hindley, 1997). 
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Forskning kring de psykiatriska aspekterna av hörselnedsättning är av stor vikt för att utröna 
de psykiatriska behov som barn med hörselnedsättning och deras familjer har. Vid 
psykiatrisk behandling av barn med hörselnedsättning är det viktigt att behandlaren tar 
hänsyn till deras kultur, och där framförallt språket. Författaren menar att de inte gjorts någon 
studie angående hörselskadade psykiatriska behov men uppger det som troligt att dessa är 
svårare än för Döva utifrån speciellt bristande kommunikation. Barn med hörselnedsättning 
löper större risk att utveckla impulsivitetsproblem. De kan också dock felaktigt 
diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionshinder utifrån deras undermåliga 
kommunikationsförmåga, fel skolplacering etcetera.  (Hindley, 1997). 
 
Hindley & Roberts (1999), Storbritannien 
I artikeln benämner författarna samtliga barn med hörselnedsättningar som döva. Det är dock 
svårt att utläsa om även gravt hörselskadade barn kan ingå. 
 
Syftet med studien är att ge en överblick över behandlingen av döva barn mentala 
hälsoproblem. Författarna menar att behandlingen av döva barn med psykiska 
funktionshinder är mycket beroende på hur barnets kommunikation ser ut. Barnen i artikeln 
kommunicerar på olika sätt. Vissa använder enbart talat språk, andra enbart teckenspråk och 
andra en kombination av dessa två. Författarna menar att detta är beroende av hur kraftig 
hörselnedsättningen är, hur gammalt barnet var när det fick nedsättningen men också var 
barnet är uppväxt. Synen på användandet av teckenspråk i Storbritannien varierar. Speciellt 
vissa skolmyndigheter anser att teckenspråk är ett hot mot det talade språket och ser det 
endast som godtagbart alternativ då inte barnet klarar av att tillägna sig ett talat språk. För 
döva i Storbritannien är dock det brittiska teckenspråket vanligast. Det är dock många döva 
barn som har läs- och skrivsvårigheter oberoende av om de använder sig av talat eller tecknat 
språk. Detta kan skapa problem vid exempelvis sjukhusbesök om personen de möter försöker 
kommunicera via skrivande av lappar. Det är också vanligt att familjen och andra personer i 
barnets närhet uppfattar det som att barnet hör bättre än det egentligen gör. Detta beror ofta 
på att barnet försöker dölja att det inte hört vad som sagts för att undvika jobbiga situationer 
(Hindley & Roberts, 1999). 
 
När det gäller den psykiatriska utredningen av döva barn beror det på barnets sätt att 
kommunicera vilken person från psykteamet som ska genomföra intervjun. Använder sig 
barnet endast av teckenspråk är det bästa om den intervjuande personen kan teckna. Det 
måste också finnas en kulturell förståelse. Döva kan exempelvis höra röster, men vid sådant 
fall krävs utredning för att komma fram till om det är hallucinationer eller barnets egna 
tankar (Hindley & Roberts, 1999). 
 
Vid en psykisk diagnos behövs ofta stödinsatser också riktas mot föräldrarna. Många 
föräldrar till döva barn är själva hörande och det kan utifrån detta ofta vara svårt för 
föräldrarna att acceptera att barnet är dövt. Att sedan dessutom få veta att barnet har 
ytterligare funktionshinder kan vara en stor påfrestning och göra att föräldrarna inte tar detta 
till sig. Det kan också vara så att föräldrarna förklarar barnets andra problem med att det 
beror på dövheten (Hindley & Roberts, 1999). 
 
Ytterligare funktionshinder påverkar naturligtvis även barnet och det kan vara ännu svårare 
att hitta exempelvis rätt skolplacering för döva barn med tilläggsfunktionshinder. Dövskolor 
har kunskap kring hörselskadan men ingen kunskap kring de andra funktionshindren. Skolor 
för funktionshindrade kanske å andra sidan inte har någon kunskap kring hörselskadan. 
(Hindley & Roberts, 1999). 
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Många av de döva barn med psykiska funktionshinder har enligt författarna undermålig 
kommunikation i familjen. Andelen döva barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp är 
också större än bland hörande. Detta kan bero på att döva barn har svårare att hitta rätt 
kommunikationskanaler kring vad de varit med om samt att de har svårare att göra sig 
förstådda med folk som skulle kunna hjälpa dem. All form av terapi fungerar även för döva 
barn enligt författarna. Man får dock tänka till lite kring vad för påverkan en eventuell tolk 
kan ha i ett terapeutiskt samtal. Det kan oftast vara bättre då terapeuten själv är döv och kan 
teckna samt är införstådd i hur dövhet påverkar. Det finns en del frågetecken som dyker upp 
vid medicinering med psykofarmaka till döva barn. Framförallt finns en rädsla från 
föräldrarna att barnet skulle påverkas mer negativt av medicinen. I fall där en tidigare 
medicinering eller medicinering under graviditeten misstänks ha orsakat hörselskadan är oron 
givetvis ännu större från föräldrarna. Detta gör att föräldrar kan motsätta sig medicinering av 
barnet trots att barnet skulle bli hjälpt av den (Hindley & Roberts, 1999). 
 
Cornes & Wiltshire (1999), Australien 
I studien framgår det inte klart om det handlar om enbart döva, eller både döva och 
hörselskadade barn. De nämner hörselskadade i samband med antalet döva i landet, men 
sedan är det oklart om dessa räknas med i studien. 
 
Syftet med studien är att se hur kommunikationsproblem kan påverka döva barns psykiska 
hälsa. Det finns inga exakta siffror på hur många som är döva i Australien, men man talar om 
att det motsvarar de siffror som USA och Storbritannien har. Om man dessutom räknar med 
hörselskadade så ökar antalet betydligt. När det gäller psykiatrimottagningar med mera för 
döva i Australien så är det väldigt varierande mellan olika stater. De ligger också långt efter 
USA och Storbritannien på detta område. Det finns ingen inrättning som kan möta dem 
utifrån deras speciella kultur och språkbehov. I Australien har det också varit en lång 
kontrovers kring vilket språk som ska användas i skolorna med döva barn; teckenspråk eller 
Australiensiskt teckenspråk (Cornes & Wiltshire, 1999).  
 
Författarna menar också att det är viktigt att även föräldrarna till döva barn får rätt insatser 
efter en dövdiagnos, så att de kan knyta an och utveckla strategier för att bäst kunna hjälpa 
sitt barn i utvecklingen. Om de inte förstår eller vet att barnet är dövt kan de känna sig 
avvisade av barnet då det inte reagerar på deras kontaktförsök som exempelvis sina syskon 
(Cornes & Wiltshire, 1999).  
 

Good early communication between mother and child is a powerful determinant of positive social 
and emotional development, yet it is apparent that hearing mothers are struggling to establixh a 
sustained meningful pattern of communication with their deaf child (Cornes & Wiltshire, 
1999:316).  

 
Författarna menar att forskningen tyder på att en bilingual identitet samt en dubbel kulturell 
identitet ger döva barn bättre hälsa. Det är alltså mycket viktigt att föräldrarna får möjlighet 
att lära sig teckenspråk tidigt (Cornes & Wiltshire, 1999).  
 
Tong, Cornes, Wiltshire (1999), Australien 
I denna studie är det oklart om det enbart fokuseras på döva eller om hörselskadade räknas 
med i denna grupp. Ingen tydlig diskussion förs i texten. 
 
Syftet var att undersöka psykiatriska och psykologiska aspekter hos döva barn från, NESB 
(Non-English speaking backgrounds). Studien är gjord utifrån litteraturstudier samt vinjetter. 
Författarna skriver att det inte finns någon uppgift på hur många döva barn från NESB som 



 15

finns i Australien, trots att endast dövhet kan påverka barns utveckling kraftigt och att döva 
barn från NESB kan ha det ännu svårare. Döva barn med döva föräldrar verkar ha mindre 
problem än döva med hörande föräldrar. Detta kan bero på att de talar samma språk, barnen 
kan identifiera sig med sina föräldrar och lär sig se dövhet som något positivt. Döva barn kan 
enligt författarna identifiera sig med hörande, döva eller båda. Studier visar att de barn som 
enbart identifierar sig med hörande mår sämre än de som har dubbla identiteter (Tong m.fl, 
1999). 
  
Döva barn från NESB växer upp med tre olika kulturer och språk vilket utgör speciella 
svårigheter för dem. De barn som lider av psykisk ohälsa har ännu svårare att rätt hjälp 
anpassad för dem, det kan exempelvis krävas dubbla tolkar som i sig skapar en speciell 
situation. Det kan också bero på hur deras kultur ser på psykisk ohälsa där vissa kan se det 
som något fult man vill dölja för utomstående, samt hur insatta deras föräldrar är i vilken 
hjälp som finns att tillgå. Detta påverkar givetvis barnet i hög grad (Tong m.fl, 1999). 
 

…as one of the major factors affecting a parent’s adaption to his/her child’s deafness is how 
deafness is constructed within that cultural group. In some cultures, attitudes towards ‘disabled 
children’ are such that having a deaf child is viewed as a tragedy and a stigma (Tong m.fl, 
1999:321). 

 
Om kommunikationen mellan föräldrar och barn inte fungerar påverkar barnets intellektuella 
utveckling samt dess sociala och känslomässiga situation. Hörande föräldrar kan ha svårt att 
utveckla ett tillräckligt bra teckenspråk för att kunna följa barnets språkutveckling, och 
föräldrar från NESB kan ha det ännu svårare. Hur ska de lära sig teckenspråk från en 
Australiensisk lärare då de inte kan engelska? Föräldrarna kan även ha svårt att få tillräcklig 
information om barnets behov och kan därmed ha svårt att utveckla en tillräcklig förståelse 
för sitt barns situation. Ses dessutom mental ohälsa som något skamligt så är risken ännu 
större att de inte kommer att söka rätt hjälp för sitt barn. Resultatet av studien påvisar att 
döva barn från NESB inte kommer till mentala hälsoinrättningar i speciellt stor utsträckning. 
De har svårigeter att få rätt hjälp både utifrån sin dövhet samt utifrån sin kulturella bakgrund 
(Tong m.fl, 1999). 
 
Hindley (2000), Storbritannien 
Författaren beskriver döva i artikeln, men det känns ändå oklart utifrån diskussion kring 
språkutveckling, om även hörselskadade barn ingår. 
 
Författaren skriver att i många samhällen ses dövhet som ett handikapp och man försöker 
genom medicinska hjälpmedel och utbildning normalisera döva barn försöka få dem att 
utveckla talspråk (Hindley, 2000). 
 

Efforts are made to normalize the deaf child by integrating deaf children into schools for hearing 
children, either in units for hearing-impaired children or in fully integrated settings (Hindley, 
2000:48) 

 
I många länder vill man inte att föräldrarna ska använda teckenspråk med barnet förrän det är 
tydligt att barnet inte klarar av att utveckla ett talspråk. Utifrån detta uppstår flera 
riskfaktorer. Barnet missar kontakten med dövvärlden, får tidigt en dålig språkutveckling, 
kommunikationssvårigheter inom familjen, språkmiljö i skolan som inte passar barnet, svårt 
att få kompisar. Barnet kan även få negativa uppfattningar om döva vilket kan leda till dåligt 
självförtroende. Det verkar som om hörande föräldrar i allmänhet har svårigheter både 
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praktiskt och emotionellt med sina döva barn. Brister i kommunikationen kan också vara ge 
bristande anknytning (attachment), (Hindley, 2000) 
  
Många döva barn går i vanliga skolor för hörande, vilket innebär att de kan ha ett annat språk 
än sina hörande klasskamrater eller ha ett så dåligt talspråk att de ändå framstår som 
annorlunda. Detta blir tydligare ju äldre barnet blir att de är olika sina klasskamrater och lätt 
hamnar utanför. Om det döva barnet utvecklar vänskapsrelationer med hörande barn sker 
detta oftast i hemmamiljön och inte i skolan. Studier visar också att döva barn utvecklas 
kognitivt senare än hörande barn vilket påverkar deras prestationer i skolan. De har också 
oftare psykiska problem. Vissa studier påvisar att ju sämre barnet hör desto större är risken 
för psykiska problem medan andra studier menar att risken är större hos hörselskadade barn 
än hos döva. Dock ses inte graden av hörselnedsättning som ensam orsak till psykiska 
problem utan framförallt kommunikationsproblem ses som en stor riskfaktor, speciellt 
kommunikationsproblem inom familjen. Skolplacering visar ingen entydig orsak till psykiska 
problem, men studier visar att döva barn med tilläggshandikapp och beteendeproblem oftare 
går i specialskolor för döva. Många döva och hörselskadade elever upplever också att de är 
utsatta för mobbning i skolan och känner sig oftare utanför (Hindley, 2000). 
 
Det är ofta svårare för döva barn att få rätt hjälp för sina psykiska problem, och många 
kommer inte heller till psykiatrin. Vilket språk barnet använder är oftast det som påverkar om 
barnet får hjälp eller ej. Det är viktigt att tolk används i behandlingen även om barnet inte är 
van med tolk sedan tidigare. Yngre barn eller döva barn med tilläggsfunktionshinder kanske 
inte klarar en vanlig psykologisk intervju utan dessa får då studeras i sin vanliga miljö 
(Hindley, 2000). 
 
Willis & McCay (2002), USA/Canada 
Studien fokuserar på döva vilket framkommer tydligt utifrån att författarna hänvisar till 
dövkulturen. 
 
Syftet med studien är att jämföra den psykiska statusen mellan 58 döva ungdomar på ett 
behandlingshem för ungdomar med psykiska problem, (The Tampa Bay Academy) med 168 
hörande på samma institution. Innan denna jämförelse gör författarna också en 
litteraturstudie över psykiska störningar hos döva ungdomar (Willis & McCay, 2002). 
 
Det finns bara åtta behandlingshem för psykiskt sjuka i USA och Canada som tar emot döva 
barn och ungdomar. Endast ett av dessa tar inte emot hörande. Tidigare studier påvisar att 8-
22 % av alla döva barn i USA och Canada har en allvarlig känslomässig störning medan det 
för hörande ligger mellan 2-10 %. Orsaker till detta kan exempelvis vara att hjärnskador 
ibland förekommer ihop med dövhet, kommunikationssvårigheter och utbildningsproblem. 
Förekomsten av sexuella övergrepp är också större bland döva barn och ungdomar än bland 
hörande (Willis & McCay, 2002). 
 
The Tampa Bay Academy är en institution för dygnetruntboende och fokuserar på psykiska, 
sociala, medicinska och utbildningsmässiga faktorer. Patienterna har stora trygghetsbehov 
och är i behov av skydd vilket gör att de inte kan behandlas ute i samhället. De flesta av de 
döva ungdomarna hade tidigare fått behandling som inte motsvarat deras behov när det gäller 
kultur och kommunikation. Behandlingen på The Tampa Bay Academy arbetar mycket med 
att bryta känslan av maktlöshet och isolering hos ungdomarna (Willis & McCay, 2002). 
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It is important to help young deaf persons differentiate their negative sense of self and identity 
as deaf persons from the dysfunctional behaviour patterns they have used unsuccessfully in 
attempting to meet their needs (Willis & McCay, 2002:33). 

 
De döva ungdomarna på institutionen kom oftare från splittrade hem och hade inte haft lika 
god tillång till behandling utifrån sämre sjukförsäkring som de hörande ungdomarna. De 
hörande ungdomarna hade oftare drogmissbruk vilket författarna menar dock ser annorlunda 
ut på andra institutioner. Anledningen på denna institution kunde bero på att de döva ofta bott 
på skolinternat där de mer haft ögonen på sig. En annan skillnad mellan döva och hörande 
var att de döva var mer aggressiva och våldsamma vilket kunde grunda sig på tidigare 
otillräcklig kommunikationsförmåga. Både döva och hörande ungdomar på institutionen hade 
i mycket stor utsträckning varit utsatta för sexuella övergrepp. Bland de hörande ungdomarna 
hade 20 % blivit utsatta medan 100 % blivit utsatta bland de döva (Willis & McCay, 2002). 
 
Gulati (2003), USA 
Studien omfattar både döva och hörselskadade och författaren diskuterar även skillnaden 
dem emellan på ett tydligt sätt. 
 
Gulati (2003) skriver att det ofta inte är hörselskadan i sig som är problemet. 
 

Deafness is less a problem of hearing than a problem of communication and connecting with other 
(Gulati, 2003:33). 

 
Författaren skriver att hörande föräldrar med döva barn i USA ofta får rådet att operera in 
cochlea implantat eller att ge barnet hörapparat för att barnet ska kunna lära sig verbalt språk. 
Om det sen inte fungerar för barnet att tillägna sig talat språk så står barnet 
utvecklingsmässigt efter om det inte har fått lära sig teckenspråk. När barnet kommer till en 
dövskola så möts det sedan av ett språk som är helt nytt och främmande för dem. Denna 
situation kan också leda till beteendestörningar och barnet kan inte fungera adekvat. Att 
barnet tecknar gör dock att föräldrarna har svårt att kommunicera med sitt barn eftersom 
endast 10 % av hörande föräldrar till döva och hörselskadade barn i USA lär sig teckenspråk 
enligt författaren (Gulati, 2003). 
 
Gulati, (2003) ser en risk med att CI-operera barn. Det beror på att många av dessa aldrig får 
lära sig teckenspråk utan all fokus läggs på det talade språket. Föräldrarna vill så gärna att 
barnet ska fungera som hörande att behovet av tecken lätt glöms bort. I USA vill man också 
helst att det är det talade språket ska användas efter en CI-operation. I vissa program är det 
till och med förbjudet eller finns ett starkt motstånd till tecken. 
 
Författaren skriver vidare att det kan vara svårt att ställa en korrekt psykiatrisk diagnos på ett 
dövt barn utifrån att barnet kan reagera avvikande just på grund av att ett för barnet 
främmande språk används som gör att inte barnet förstår situationen. Det kan vara svårt för 
barnet att förstå vad som händer vid exempelvis ett läkarbesök om det inte finns ett 
gemensamt språk. Det finns också en risk att diagnostisera döva och gravt hörselskadade 
barn med ADD, (Attention Deficit Disorder). Denna risk är störst bland barn som går 
integrerade med hörande klasskamrater och hörande lärare. Det går åt så mycket energi för 
det döva eller hörselskadade barnet att försöka höra och hänga med på lektioner och under 
raster så kan det lätt uppfattas som oroligt och att ha koncentrationssvårigheter. 
För att kunna ställa en säker diagnos så sker ibland testmedicinering av barnet för att se om 
medicineringen ger en förändring. Det finns dock från det döva samhället en oro att dessa 
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barn medicineras i onödan och att det också finns en risk för övermedicinering av döva och 
hörselskadade barn (Gulati, 2003). 
 
Författaren skriver vidare att det är en hög procent bland döva som har blivit utsatta för olika 
övergrepp vilket kan påverka deras mentala hälsa. Döva är alltså en mer utsatt grupp än 
hörande när det gäller dessa brott. Många av brotten har dessutom skett under tiden barnen 
gått på specialskola. Det är en stor skillnad enligt författaren mellan döva och hörselskadade 
personer speciellt utifrån att det är svårare för hörselskadade att skapa sig en egen identitet. 
De kan antingen känna sig handikappade i det hörande samhället eller känna sig stolt över att 
klara sig i det hörande samhället och inte ses som döv. Vilka man ska identifiera sig med är 
svårare för hörselskadade i och med att det inte finns en hörselskadekultur på samma sätt 
som det finns en dövkultur, (i USA; Deaf community) (Gulati, 2003). 
 
Wallis, Musselman MacKay (2004), USA 
Studien är fokuserad på döva barn vilket uttrycks tydligt, men utifrån diskussion kring 
talspråk är det möjligt att även gravt hörselskadade ingår.  
 
Denna studies syfte var att undersöka sambandet mellan en tidig och kontinuerlig 
språkmatching mellan hörande mödrar och deras döva barn och barnens mentala hälsa i 
tonåren. I studien användes en databas från en studie som gjordes bland 3-4 åriga döva barn i 
Ontario. Av dessa lokaliserade författarna 65 stycken som nu var i tonåren och ville ställa 
upp i denna studie. 57 stycken hade hörande föräldrar och delades in i tre grupper: 
(A/O=Auditory/Oral); talspråk, (SM=Sign Match); matchat teckenspråk samt (SMM=Sign 
Miss Match); felmatchat teckenspråk. Gruppen SMM innefattade de barn som inte börjat 
använda teckenspråk förrän uppåt tonåren eller de som använt teckenspråk hemma sen tidigt 
i livet, men där mamman använt talat språk. En liten grupp ungdomar hade alltså döva 
föräldrar men denna grupp var så liten så att den inte kan användas i jämförelser. Studien 
gjordes utifrån olika mätskalor som till exempel YSR (Youth Self Report), samt uppgifter 
från föräldrarna (Wallis m.fl, 2004). 
  
Författarna skriver att tidigare studier påvisar att döva ungdomar ofta har sämre psykisk hälsa 
än hörande ungdomar och att de som använder talspråk mår bättre än de som använder 
teckenspråk. De menar dock att det är lite forskat kring mental hälsa hos döva barn och 
ungdomar men att forskarna nu har börjat se ett samband mellan språk och social- och 
emotionell utveckling. Ungefär 90 % av de döva barnen har hörande föräldrar. I och med 
detta kan föräldrarna ofta inte utveckla ett tillräckligt bra teckenspråk (Wallis m.fl, 2004). 
  
Resultatet visar att gruppen A/O hade den bästa mentala hälsan följt av gruppen SM. Det var 
dock ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper vilket gör att författarna drar slutsatsen 
att det inte är vilket språk man använder som är det viktiga, utan att man använder ett 
matchat språk. Gruppen SMM hade sämst mental hälsa i studien trots att denna grupp hade 
bäst hörsel och bäst tal (Wallis m.fl, 2004). 
 
Van Eldik, Treffers, Veerman & Verhulst (2004), Nederländerna 
Barnen i studien går i dövskolor eller skolor för hörselskadade. Studien benämner dock 
endast barnen som döva. 
 
Syftet med studien är att undersöka förekomsten av känslomässiga och beteendeproblem hos 
döva barn i Nederländerna i förhållande till hörande barn. Barnen i studien är döva och går i 
specialskolor för döva eller för hörselskadade. Barnen är 238 stycken och har dövhet som 
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enda funktionshinder. Av dessa är 138 pojkar och 100 flickor och de är mellan 4-18 år, med 
en medelålder på 11,2 år. Resultaten påvisar att döva barn har mer problem än hörande. 
Föräldrarna fick fylla CBCL (The Child Behaviour Checklist), och även svara på om de hade 
problem att kommunicera med barnet och barnen fick göra ett intelligenstest (Van Eldik, 
m.fl, 2004). 
 
De döva barnen hade signifikant mer problem i CBCL än hörande. De döva som hade dålig 
eller otillräcklig kommunikation med sina föräldrar hade ännu mer problem. Döva med låg 
intelligens hade också mer problem avseende det sociala och äldre döva barn uppvisade mer 
problem angående oro, depression och sociala problem. Ungefär 41 % av de döva barnen 
hade känslomässiga och beteendemässiga problem. Det innebär att de hade 2,6 gånger större 
problematik än hörande. Hade barnen dessutom kommunikationssvårigheter blev problemen 
värre (Van Eldik m.fl, 2004). 
 

For deaf children, the period between the ages of 12 and 18 years is particularly difficult; at this 
time their contact with the hearing world often gives rise to numerous problems that may have a 
detrimental effect on their functioning (Van Eldik m.fl., 2004:393). 

 
Författarna menar att det är viktigt med en tidig diagnostisering av mentala problem hos döva 
barn för att rätt insatser ska kunna sättas in i tid. Även viktigt att föräldrarna får hjälp med att 
förbättra sin kommunikation med barnet (Van Eldik m.fl, 2004). 
 
Gilman, Easterbrook, Frey (2004), USA 
Studien fokuserar både på döva och hörselskadade men behandlar dem som en grupp vilket 
gör att det ändå blir otydligt. 
 
Syftet med studien var att jämföra tillfredsställelsen med livet bland döva/hörselskadade 
ungdomar på segregerade special internatskolor med döva/hörselskadade ungdomar på 
segregerade specialskolor på dagtid. Författarna menar att lite forskning har gjorts utifrån hur 
handikappade barns tillfredställelse med livet ser ut. Det finns olika åsikter om vilken 
skolplacering som är bäst för döva/hörselskadade ungdomar att gå på. Det positiva med 
segregerade skolor är bra då de kan ha en bra kommunikation med lärare och kompisar, det 
vissa anser är dock att detta skulle vara stigmatiserande för barnen (Gilman, m.fl, 2004). 
 
I studien ingick 159 studenter i åldern 8-18 år. Medelåldern var 13,04 år. Av de 159 
personerna var 82 pojkar och 77 flickor. Instrumentet MSLSS (The Multidimensional 
Student’s Life Satisfaction Scale) användes i studien. Denna täcker områden som familj, 
vänner, boendemiljö, skola och barnet själv. Resultaten jämfördes sedan med hörande 
ungdomar för att se om tillfredställelse med livet påverkades av hörsel (Gilman m.fl, 2004). 
 
Förutom gällande skolan var det signifikant skillnad mellan hörande och döva/hörselskadade 
barn och ungdomar där de hörande uppgav en högre tillfredsställelse. Det fanns också 
skillnad mellan döva/hörselskadade som bodde på internat och de som inte gjorde det 
(Gilman m.fl, 2004). 
 

In many respects, life satisfaction reports appeared to yield more sensitivity for the D/HH 
residential group than for the D/HH day school group (Gilman, Easterbrooks, Frey, 2004:157). 

 
De döva och hörselskadade som bodde hemma rapporterade alltså högre tillfredsställelse. 
Den största skillnaden mellan hörande och döva/hörselskadade gällde kompisrelationer 
(Gilman m.fl, 2004). 
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Hoem Kvam (2004), Norge 
Författaren fokuserar på döva. Det framgår ej om detta även inkluderar gravt hörselskadade 
eller inte.  
 
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp bland döva barn i 
Norge och jämföra med hörande (Hoem Kvam, 2004). Enkäter skickades till alla döva 
personer i Norge över 18 års ålder. De som sedan valdes ut var de mellan 18-65 år som blev 
döva före 9 års ålder. Totalt ingick 302 personer i studie, varav 58,6 % var kvinnor och 41,4 
% män. Av dessa hade 16 % gått i vanlig skola för hörande, 66 % på dövskola och 18 % hade 
gått i båda skolformerna. Mer än hälften hade bott på internat under sina skolår. 
Respondenterna fick uppge förekomsten av sexuella övergrepp som skett innan de fyllt 18 år. 
Övergreppen delades in i olika kategorier; övergrepp utan fysisk kontakt, fysisk kontakt utan 
vidrörande av genitalier, vidrörande av genitalier samt samlag. Totalt uppgav 134 stycken 
(45,8 % kvinnor och 41,4 % män) att de blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Alla 
var yngre än 16 år då de utsattes och samtliga var döva vid första övergreppet. Vanligast var 
övergrepp med fysisk kontakt. För flickorna gällde detta vidrörande av genitalier och samlag 
och för pojkarna vidrörande av genitalier och exponering för pornografi. Mer än hälften av 
de som blivit utsatta hade blivit det på internatboendet på dövskolan. Detta gällde även de 
som bodde hemma i sina familjer. Vart fjärde offer uppgav att de i samband med övergreppet 
blev utsatta för våld och tvång. Nästan hälften av dem berättade inte om övergreppet för 
någon. 11 stycken försökte berätta men blev inte trodda. Endast sex stycken berättade för 
skolan och andra myndigheter. Samtliga förövare var kända för offret och 65,4 % av offren 
uppgav att förövaren var äldre elever på internatet. Antalet som blev utnyttjade av en 
familjemedlem var en av fem. I nästan hälften av fallen var även förövaren döv (Hoem 
Kvam, 2004). 
 
Döva flickor blev utnyttjade mer än dubbelt så ofta som hörande och döva pojkar mer än tre 
gånger så ofta som hörande. Ju grövre övergrepp desto större skillnad var det mellan döva 
och hörande där döva var kraftigt överrepresenterade (Hoem Kvam, 2004). 
 

Adults who reported sexual abuse were more likely to indicate that they had few friends at home, 
that they were bullied at school, and that they had bad relations with their mother or father, 
compared to the non-abused deaf group (Hoem Kvam, 2004:248). 

 
Det verkar som att döva barn löper den största risken för att bli utsatt för sexuella övergrepp 
på internatboenden på dövskolan. Dessa skolor måste se till att informera om och förebygga 
dessa händelser. Det är också viktigt att förklara för barnen var de kan vända sig om något 
skulle inträffa (Hoem Kvam, 2004). 
 
Knutson, Johnson, Sullivan (2004), USA 
Studien fokuserar på döva barn vilket framgår tydlig.  
 
Syftet med undersökningen var att titta på om det fanns någon skillnad avseende hur mödrar 
disciplinerar sina barn beroende på om barnet är dövt eller hörande. Tre grupper av mödrar 
deltog i studien. Den första gruppen innefattade 57 mödrar till döva barn där föräldrarna 
ansökt om CI-implantat för sitt barn, medan den andra gruppen innefattade 22 mödrar till 
döva barn där man inte ansökt om CI-implantat. Den tredje gruppen innefattade 27 mödrar 
till hörande barn. Studien genomfördes via APT (Analog Parenting Task). Det innebar att 
mödrarna fick titta på olika filmsekvenser där ett barn utför en handling som föräldrar 
normalt uppfattar som irriterande eller farligt. Det kunde exempelvis vara barn som förstörde 
något i hemmet eller lekte med ett vapen. Efter varje sekvens skulle sedan mödrarna svara på 
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hur de skulle känna sig om det var deras eget barn som utfört handlingen samt vilken 
disciplinering de skulle använda sig av för att ändra barnets beteende. De kunde bland annat 
välja bland att ignorera barnet, ge barnet en verbal reprimand, örfil, slag med mera. I 
resultatet visade det sig att det inte fanns någon skillnad mellan mödrarna i de båda 
grupperna med döva barn, men att det skiljde sig i förhållande till gruppen med mödrar med 
hörande barn (Knutson, m.fl, 2004). 
 

The mothers of the normally hearing children rarely endorsed the use of physical 
discipline…while the mothers seeking a cochlear implant and the mothers of the deaf children 
not seeking only occasionally endorsed the use of physical discipline (Knutson m.fl, 2004:931). 

 
Denna skillnad blev ökade signifikant när det handlade om filmsekvenser där barnet utförde 
destruktiva eller farliga handlingar. Resultatet tyder på att döva barn löper ökad risk för att 
straffas fysiskt av sina föräldrar än vad hörande barn gör trots samma handling från barnets 
sida (Knutson m.fl, 2004). 
 
Wake, Hughes, Collins, Poulakis (2004), Australien 
Det är inte tydligt i texten om studien avser hörselskadade eller döva. Den benämning som 
används är barn med hörselnedsättning (hearing loss). Ingen diskussion förs heller kring 
detta. 
 
Studiens syfte var att mäta HRQoL (Health-Related Quality of Life) hos barn med 
hörselnedsättning i jämförelse med hörande barn. Barnen med hörselnedsättning som ingår i 
studien lokaliserades via CHIVOS (Children with Hearing Impairment in Vicborial Outcome 
Study) (Wake, m.fl, 2004).  
 
Studien omfattar två befolkningsundersökningar av 83 stycken (51 pojkar), 7-8 åringar med 
hörapparat eller CI-implantat. Samtliga dessa var födda innan regelbundna hörseltester av 
nyfödda infördes och var utan andra funktionshinder. Föräldrarna till dessa barn fick svara på 
enkäter angående barnets upplevelse av barnets livskvalitet. Olika testskalor användes i 
studien. Bland annat användes HRQoL som avser hälsotillstånd där sociala, känslomässiga 
och mentala aspekter på barnets livskvalitet. Denna skala kan användas för att mäta hur ett 
speciellt tillstånd påverkar människors liv. En annan skala som användes var CHQ (The Cild 
Health Questionnaire) (Wake m.fl, 2004).  
 
Den psykosociala hälsan hos barnen med hörselnedsättning var signifikant sämre än den hos 
de hörande barnen. Graden av hörselnedsättning var en tydligare indikator för att förutsäga 
fysisk och psykosocial hälsa än ålder vid diagnos av hörselnedsättningen (Wake m.fl., 2004).  
 

Parent-reported psychosocial well-being of 7-to-8-year-old children with hearing loss is poorer 
than that of their hearing peers (Wake m.fl, 2004:2).  

 
Föräldrarna till barn med mildare grad av hörselnedsättning rapporterade att barnet hade 
sämre HRQoL än de föräldrar vars barn hade kraftigare hörselnedsättning. Enligt författarna 
kan dock detta till viss del ha att göra med urvalet i studien där det var bättre koll på 
eventuella tilläggsfunktionshinder hos barnen med svårare hörselnedsättningar. Det är dock 
en signal till professionella att även barn med lättare hörselnedsättning behöver insatser 
precis som de med högre grad av hörselnedsättning (Wake m.fl, 2004).  
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Van Eldik (2005), Nederländerna 
Studien fokuserar både på döva och hörselskadade ungdomar. Författaren för dock ingen 
diskussion om skillnader dem. 
 
Syftet med studien var att se om YSR (Youth Self Report) fungerar för döva/hörselskadade 
ungdomar samt att se hur den mentala hälsan såg ut hos dessa. Oftast är det enligt författaren 
föräldrar eller lärare som informerar om ungdomars mentala hälsa och inte ungdomarna 
själva. Dessa kan se på mental hälsa på olika sätt och bedöma ungdomarna olika. Studien 
infattar 202 döva/hörselskadade ungdomar utan tilläggshandikapp mellan 11-18 år. Av dessa 
var 111 pojkar och 91 flickor. Bland barnen gick 90 stycken i specialskola för döva, 57 
stycken gick i skola för hörselskadade och 55 stycken i vanlig skola för hörande. Resultaten 
jämfördes sedan med de från hörande ungdomar (Van Eldik, 2005). 
  
Faktorer som analyserades var bland annat tillbakadragande, somatiska problem, 
oro/depression och sociala problem. Resultaten visar att medelsvåra emotionella 
beteendemässiga problem fanns hos en av tre flickor och hos två av tre pojkar. Det fanns 
alltså ingen signifikant skillnad mellan könen. På alla faktorer uppgav döva/hörselskadade 
mer problem än hörande. Döva rapporterade mer problem än hörselskadade och de med lågt 
IQ rapporterade mer än de med högt. De ungdomar som gick på dövskolor hade mer problem 
än de som gick på skolor för hörselskadade. Dessa hade i sin tur mer problem än de som gick 
i vanliga skolor (Van Eldik, 2005). 
 

The results of the present study show that deaf and hard of hearing youth have considerably 
more numerous and more frequent mental health problems than their hearing peers… in 
particular, internalizing problems attracted attention (Van Eldik, 2005:15). 
 

Att döva verkar ha mer problem än hörselskadade kan bero på att de kan ha svårt att tänkta 
abstract eller generalisera och då bedöms frågan som ett store problem. Att de som gick på 
specialskolor rapporterade mer problem kan enligt författaren bero på att det går flera barn 
med problem där. Författaren menar också att det krävs mer forskning gällande YSR för att 
den ska passa döva/hörselskadade ungdomar bättre (Van Eldik, 2005). 
 
Hindley (2005), Storbritannien 
Studien fokuserar på döva. Dock känns det oklart om dessa även innefattar gravt 
hörselskadade i och med diskussion kring språkutveckling. 
 
Syftet med studien är att beskriva vilka faktorer som gör att döva barn löper ökad risk att 
drabbas av mental ohälsa. De är ofta försenade i språkutveckling, har oftare 
neuropsykiatriska funktionshinder samt är oftare utsatta för övergrepp av olika slag.  
Författaren menar att tidigt psykologiskt stöd är viktigt för familjer med döva barn samt stöd 
i att lära sig teckenspråk så att de kan kommunicera med varandra. Ungefär 95 % av de döva 
barnen föds av hörande föräldrar och är den enda döva medlemmen i familjen. Döva barn 
löper också ökad risk för CNS-skador (Central Nervous System Disorders). De har cirka 15 
% risk för att få epilepsi och CP-skador. Detta ofta kopplat till dövhetens orsaker. Döva barn 
har också större risk att få tilläggshandikapp. Ungefär 30 % av de döva barnen har 
tilläggshandikapp som inlärningssvårigheter, synskador med mera. De mycket större risk än 
hörande barn att hamna inom autismspektrum eller neuropsykiatriska funktionshinder 
(Hindley, 2005).  
 
Författaren skriver att det är olika hur föräldrarna reagerar på att deras barn är dövt. Det är 
därför viktigt med tidiga insatser för både barnet och familjen. För att barnet ska må bra 
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krävs också att föräldrarna mår bra. I Storbritannien är det vanligt att döva barn har en kraftig 
språkutvecklingsförsening, och om de tecknar så är det få i deras omgivning som kan teckna 
så pass bra så de kan följa barnets språkutveckling. Hur detta utvecklar sig är mycket 
beroende av hur väl barnet kan kommunicera, föräldrarnas kommunikations med barnet samt 
vilken skolform barnet går i (Hindley, 2005). 
 
Det är tre områden som är speciellt viktiga för att döva barn ska utveckla mental hälsa. Det 
första är metakognitiva kunskaper som innebär att barnet lär sig förstå att andra människor 
tänker och känner på andra sätt än vad de gör. Detta utvecklas normalt hos hörande barn 
under deras andra levnadsår, medan det hos döva barn ofta inte har utvecklats klart när de är 
sju. Det andra är att de behöver lära sig att uttrycka och förstå känslor och det sista att 
utveckla ett konsekvenstänkande. Döva barn är också senare än hörande barn när det gäller 
akademisk utveckling. De löper också större risk att utsättas för olika former av övergrepp 
och de kan ha svårt att berätta och göra sig förstådda hos vuxna om det som inträffat. De kan 
också ha svårare att bearbeta händelsen då de kan ha svårt att sätta ord på sina känslor och 
utredande myndigheter kan också ha svårigheter att förhöra döva barn (Hindley, 2005). 
 
När det gäller behandling av döva barn är det många saker den professionella behöver tänka 
på. Exempelvis vilket språk barnet är tryggast att kommunicera på och att det kan vara bra att 
använda papper och penna för att förtydliga saker då döva barn ofta använder synen mer än 
hörande. Det är dock viktigt att inte skriva för mycket i och med att döva barn ofta ligger 
efter i denna utveckling. De kan också behöva lite utbildning kring psykologi i och med att 
de kan ha svårt att förstå och sätta ord på sina egna känslor. Utifrån detta är det ofta svårt för 
döva barn att få hjälp hos psykiatri med mera som vänder sig mot hörande personer (Hindley, 
2005). 
 
Mathos & Broussard (2005), USA 
Det är inte tydligt i texten om studien avser hörselskadade eller döva i och med att 
benämningen är barn med hörselnedsättning (hearing loss). Ingen diskussion förs kring detta. 
 
Syftet med studien framstår vara att genom litteraturstudie undersöka risker för att utveckla 
psykisk ohälsa hos barn med hörselnedsättning. Barn med hörselnedsättning kan skilja sig 
kraftigt åt från varandra när det gäller social utveckling, kommunikationsförmåga och 
personlighet. Vissa använder teckenspråk och identifierar sig med dövkulturen dit deras 
föräldrar ofta inte tillhör. De professionella inom psykiatrin måste tänka på hur olika faktorer 
påverkar den mentala hälsan hos dessa barn samt hur det påverkar resultatet av behandlingen. 
Författarna förespråkar att flera ställen i USA ska erbjuda psykiatri med denna kunskap.  I 
USA är det inte rutin att utföra hörseltest på nyfödda trots att relationen mellan föräldrar och 
barn kan utifrån detta bli kraftigt påverkad om inte en hörselnedsättning upptäcks tidigt 
(Mathos & Broussard, 2005).  
 

The infant and the parents soon become ”out of synch” with reading each other’s 
communication cues if appropriate intervention strategies are not implemented in a timely 
fashion (Mathos & Broussard, 2005:2). 

 
Det är vanligt att föräldrar reagerar negativt och upplever ökad stress och oro när de får veta 
att deras barn har en hörselnedsättning. Det är mycket viktigt att föräldrarna då får den hjälp 
de behöver för att kunna fatta rätt beslut angående barnet samt lära sig teckenspråk. Terapi 
eller stödgrupper kan vara ett bra sätt där de kan dela sina känslor med andra i liknande 
situation. I USA blir föräldrarna oftast informerade om att de kan uppmuntra barnet att lära 
sig teckenspråk, talspråk eller total kommunikation (kombination av tal och tecken). De 
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flesta barn med hörselnedsättning föds av hörande föräldrar. Föräldrarna kan då ha svårt att 
acceptera att inte barnet kan lära sig talspråk och anstränger sig inte själva för att lära sig 
teckna. De föräldrar och barn som kommunicerar på samma sätt har en närmare relation till 
varandra än de som inte gör det (Mathos & Broussard, 2005).  
 

When children feel ineffective in using their language skills, they may resort to more 
demonstrative or aggressive communication strategies. Parents who do not share a fluent 
language with their child are more intrusive in their interactions with their child and may be 
more inclined to implement physical punishment (Mathos & Broussard, 2005:4). 
 

Bland barn med hörselnedsättning varierar det hur väl de kan kommunicera med kompisar. 
Många av dessa barn har inte möjlighet att träffa andra barn med hörselnedsättning då de kan 
vara den enda med detta funktionshinder i skoldistriktet (Mathos & Broussard, 2005).  
 
Stefanis, Thewissen, Bakoula, van Os & Myin-Germeys (2006), Grekland 
Studien diskuterar hörselnedsättningar. Det är inte tydligt om både döva och hörselskadade 
ingår i studien. 
 
Syftet med studien var att undersöka kopplingen mellan hörselnedsättning och psykoser 
bland grundskoleelever i Grekland. Resultatet visar en signifikant koppling mellan 
hörselnedsättning och psykosliknande upplevelser. Alla grundskoleelever i Grekland söktes 
via register. Av dessa deltog 3500 stycken samt deras föräldrar och lärare. Undersökningen 
gjordes i två omgångar. En gång då deltagarna var 7 år (T1) och nästa gång då de var 19 år 
(T2). Enkäten CAPE (Community Assessment of Psychic Experiences) användes med 
barnen, och föräldrarna svarade på socioekonomiska frågor och frågor rörande familj och 
livsstil. Lärarna svarade utifrån elevernas grad av hörselnedsättning (Stefanis, Thewissen, 
Bakoula, van Os & Myin-Germeys, 2006).   
 
Vid T1 hade 28 barn hörselnedsättningar (2 %) enligt både lärare och föräldrar. Fem av dessa 
(17,9 %) hade sedan vid 19 års ålder psykosliknande erfarenheter. Vid T2 hade 79 elever (5,6 
%) hörselnedsättning och 16 av dessa (20,3 %) psykosliknande erfarenheter. Av de hörande 
vid T1 (1383 stycken) rapporterade 127 (9,2 %) psykosliknande erfarenheter vid 19 års ålder. 
Vid T2 var 1332 elever hörande varav 116 av dessa (8,7 %) hade psykosliknande 
erfarenheter (Stefanis m.fl., 2006). 
 

A significant main effect was found for hearing impairment at age 19 on the presence of positive 
psychotic-like experiences at this age, even after adjustment for hearing problems at age 7 
(Stefanis m.fl., 2006:269). 

 
Barn med hörselnedsättningar har svårare att utveckla ’theory of mind’ (ToM) än hörande 
barn. Detta innebär att de har svårare att förstå hur andra känner sig (Stefanis m.fl., 2006). 
 

Since persons with long lasting hearing impairments have more difficulty inferring the mental 
states of others, they are at risk of developing impairments in their ToM and consequently at risk 
of develop delusional experiences (Stefanis m.fl., 2006:271). 

 
Personer med hörselnedsättning kan också ha svårare att skilja på yttre och inre stimuli och 
information, speciellt om det handlar om ljud (Stefanis m.fl., 2006). 
 
Hintermair (2006), Tyskland 
Författaren inkluderar både döva, hörselskadade och barn med CI-implantat i studien och 
benämner dessa tydligt.  
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Syftet med studien var att se om det finns något samband mellan föräldrar till hörselskadade 
barns upplevelser av stress och barnens socioemotionella problem. Resultatet påvisar att hög 
stress hos föräldrarna har ett samband med frekventa socioemotionella problem hos barnet. 
Barnets utveckling verkar påverkas positivt om stödinsatser tidigt sätts in till föräldrar och 
barn. Att jobba utifrån empowerment är viktigt för att hjälpa familjen att se hur de ska klara 
av saker och ting i vardagen med ett hörselskadat barn. Det är viktigt att de får hjälp att se att 
det inte bara handlar om det som funktionshindret hindrar utan att stärka vad som faktiskt 
fungerar och är hälsosamt för familjen och barnet. Studien är gjord mellan oktober och 
december 2002, då enkätfrågor sändes då till alla föräldrar via skolor med döva och 
hörselskadade barn i den Tyska staden Bavaria. Barnens ålder var mellan 4 och 12 år. Totalt 
berördes 213 barn (Hintermair, 2006).  
 
Författaren skriver att trots att man arbetar utifrån ett empowermentperspektiv så går det inte 
att bortse från vissa fakta. 
 

Thus, most studies on the psychosocial development of deaf and hard of hearing children 
show a significantly higher prevalence rate for socioemotional behaviour problems in this 
group (Hintermair, 2006:496). 

 
17,4 % av de totalt 213 barnen i studien uppgav föräldrarna hade tilläggsfunktionshinder. 
Föräldrarna till dessa barn upplevde en högre nivå av stress och hade större stödbehov än de 
utan tilläggsfunktionshinder. Dessa barn uppgav också föräldrarna hade större 
socioemotionella problem än vad övriga angav. Föräldrar till barn med CI-implantat uppgav 
dock i studien att barnen hade mindre socioemotionella problem (Hintermair, 2006). 
 
Hintermair, (2006), menar att riktat stöd utifrån föräldrarnas förändrade situation efter 
diagnos av barnets hörselskada verkar vara speciellt viktigt. De behöver uppmuntras till att 
öka sin kunskap kring hörselskador och hur de bäst bemöter barnets behov. Information kring 
vilka resurser som finns i samhället och vilket stöd och hjälp de har rätt till är också viktigt. 
Familjen behöver även stärka sitt nätverk och de behöver också ha kontakt med andra 
familjer med hörselskadade barn. 

Sammanfattning av studier om hörselskadade barns mentala hälsa/välbefinnande 
När det gäller mental hälsa/välbefinnande bland hörselskadade och döva barn så är det tydligt 
att de löper större risk att utveckla psykisk ohälsa än hörande barn. En avsevärd riskfaktor är 
kommunikationen med föräldrarna (Hindley, 1997; Hindley & Roberts, 1999; Cornes & 
Wiltshire, 1999;   Wallis, m.fl, 2004; Gulati, 2003; Wallis, m.fl, 2004; Van Eldik, m.fl, 2004; 
Van Eldik, 2005; Hindley, 2005). För att den ska fungera tillfredsställande så är det viktigt att 
föräldrarna lär sig teckenspråk tidigt. Det är olika mellan olika länder hur man ser på 
användandet av teckenspråk hos hörselskadade och döva barn. I vissa länder vill man helst 
inte att föräldrarna ska använda tecken förrän barnet har misslyckats med att utveckla ett 
talspråk (Hindley & Roberts, 1999; Hindley, 2000). Detta innebär att kommunikationen 
mellan barn och föräldrar kommer att bli lidande, med risk för psykisk ohälsa hos barnet som 
följd (Hindley, 1997; Hindley & Roberts, 1999; Cornes & Wiltshire, 1999; Wallis, m.fl, 
2004; Gulati, 2003). Även kommunikationssvårigheter över lag är negativt för barnet 
(Hindley, 2005; Mathos & Broussard, 2005). Det viktigaste är dock att barn och föräldrar 
kommunicerar på samma språk, inte vilket språk de använder (Wallis, m.fl, 2004). 
Hörselskadade och döva barn som mår mentalt dåligt har också svårt att få rätt diagnos samt 
att få rätt hjälp. Det krävs av psykiatrin att de har kulturell och språklig förståelse för att 
kunna möta barnet. Finns ingen kunskap om vad en hörselnedsättning innebär för barnet är 
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det lätt att diagnosen blir felaktig (Hindley, 1997; Gulati, 2003). Vid behandling är det också 
viktigt att barnet får hjälp på det språk som det är mest bekvämt med, vilket ställer krav på 
psykiatrin. Viktigt att fundera på vad en tolk kan inverka på en terapisession om sådan 
utnyttjas (Hindley, 1997; Hindley & Roberts, 1999; Cornes & Wiltshire, 1999; Hindley, 
2000; Gulati, 2003; Hindley, 2005). Tidig diagnos och insatser till barnet krävs tidigt för att 
det ska kunna utveckla tillräcklig kommunikativ- känslomässig- och sociala färdigheter 
(Hindley, 1997; Rushmer, 2003; Van Eldik, m.fl, 2004; Mathos & Broussard, 2005).  
 
En annan viktig faktor för att det hörselskadade eller döva barnet ska utveckla mental hälsa 
är att föräldrarna får tidigt stöd och hjälp. Mår inte föräldrarna bra kommer inte heller barnet 
att göra det. Speciellt för hörande föräldrar kan det vara svårt att få veta att barnet har en 
hörselskada eller är dövt (Hindley, 1997; Hindley & Roberts, 1999; Cornes & Wiltshire, 
1999; Hindley, 2000; Hindley, 2005; Mathos & Broussard, 2005; Hintermair, 2006). 
Hörselskadade och döva barn med döva föräldrar löper mindre risk att drabbas av psykisk 
ohälsa än de som har hörande föräldrar (Tong, m.fl, 1999). Majoriteten av döva och 
hörselskadade barn föds dock av hörande föräldrar (Hindley, 1997; Hindley, 2005; Mathos & 
Broussard, 2005). Hörselskadade barn har svårare än döva att skapa sig en trygg identitet då 
det inte finns en motsvarande dövkultur bland hörselskadade (Hindley, 1997; Gulati, 2003). 
Döva barn löper också större risk att straffas fysiskt av sina föräldrar än vad hörande barn gör 
(Knutson, m.fl, 2004). 
 
Skolplaceringen påverkar också hur hörselskadade och döva barn mår mentalt (Gulati, 2003; 
Gilman, m.fl, 2004). De löper risk att hamna i utanförskap och utsättas för mobbing i vanliga 
skolor. I specialskolor för döva kommer de å andra sidan att möta en annan kultur och 
eventuellt ett annat språk än deras föräldrar (Hindley & Roberts, 1999; Hindley, 2000). 
Hörselskadade och döva barn löper också större risk att drabbas av övergrepp och vanvård än 
hörande barn. De är speciellt överrepresenterade vad gäller sexuella övergrepp (Hindley & 
Roberts, 1999;Willis & McCay, 2002; Gulati, 2003; Hindley, 2005). De löper också större 
risk för tilläggsfunktionshinder som neuropsykiatriska funktionshinder. (Hindley, 1997; 
Gulati, 2003; Hindley, 2005). Det finns dock också risk för att neuropsykiatriska 
funktionshinder överdiagnosticeras hos döva barn och därmed risk för övermedicinering 
(Hindley, 1997; Gulati, 2003). Hörselskadade och döva barn har svårare att uveckla ’Theory 
of mind’, vilket gör att de har svårt att förstå såväl sina egna känslor som andras (Hindley, 
2005; Stefanis, m.fl, 2006). Döva utvecklas också kognitivt senare än hörande barn (Hindley, 
2000). Hörselskadade och döva barn som invandrat till landet stöter på än mer problem då de 
har tre kulturer och språk att överbrygga. Dessa barn har också än svårare att få rätt hjälp om 
de utvecklar mental ohälsa (Tong, m.fl, 1999). Identifikationsutvecklingen är svårare för 
hörselskadade än för döva i och med att det inte finns motsvarande dövkultur (Hindley, 1997; 
Gulati, 2003).  

Hörselskadade barn med tilläggsfunktionshinders mentala hälsa/välbefinnande  
Presentationen under denna rubrik avser studier som fokuserar på hörselskadade barn 
med tilläggsfunktionshinder och deras mentala hälsa/välbefinnande samt om de är en 
särskild riskgrupp för mental ohälsa/brist på välbefinnande. Även studier som avser 
döva barn med tilläggsfunktionshinder inkluderas. 
  
Jonsson (1999), (A), Sverige. 
Studien avser hörselskadade barn vilket tydligt framgår av diskussionen. 
 



 27

Projektets syfte är att förbättra samarbetet mellan barnet och dess familj och vårdgivare i 
samhället. Författaren menar att dessa barn är en utsatt grupp i samhället och att de inte får 
det stöd de egentligen har behov av (Jonsson, 1999, (A). 
 
Författaren skriver att studier visar att så många som ¼ av de hörselskadade barnen i 
förskolan även har andra funktionshinder. Familjer med hörselskadade barn som har 
tilläggsfunktionshinder har mycket kontakt med hälso- och sjukvården. De tilläggshandikapp 
barnen i studien hade var bland annat utvecklingsstörning, synnedsättning och DAMP 
(Deficits in Attention, Motor control and Perception). Studien gjordes via intervjuer med 
föräldrarna. Många av föräldrarna hade negativa erfarenheter när det gäller kontakten med 
hälso- och sjukvården. De upplevde det som speciellt jobbigt under utredningen innan en 
diagnos hade ställts. Det var en period som var mentalt påfrestande för föräldrarna, barnet 
och resten av familjen. Informationen från sjukvården fungerade inte bra och de upplevde att 
de satt mycket i långa telefonköer, mycket väntetid och upprepade undersökningar som hade 
gjorts tidigare vid andra instanser. Även de upprepade återbesöken sågs negativt med tanke 
på tidsåtgång och att besöken ofta låg illa tidsmässigt på dagen utifrån familjens schema och 
barnen blev mycket borta från skolan. Även de hörseltekniska hjälpmedlen upplevde 
föräldrarna fungera dåligt. Om en hörselapparat slutade fungera kunde föräldrarna inte själva 
göra något åt detta utan apparaten måste skickas iväg och barnet fick klara sig utan 
hörapparat under den tid det tog för reparation. Ett önskemål var att föräldrarna skulle få lära 
sig mer hur hörapparaterna kunder repareras så at de kunde utföra de lättare åtgärderna själva 
och barnet skulle inte behöva vara utan hörapparat. Föräldrarna upplevde också att det var 
dålig kunskap om hörselskador på dagis, förskolor och grundskolor och att det låg mycket på 
dem att informera för att underlätta för barnets deltagande (Jonsson, 1999, (A). 
 
Jonsson (1999), (B), Sverige. 
Studien avser hörselskadade barn vilket framgår tydligt av studien.  
 
Studiens syfte är att titta på tilläggsfunktionshinder hos hörselskadade barn och hur stor andel 
av de hörselskadade som har tilläggsfunktionshinder. Författaren skriver att det finns få 
undersökningar som gäller hörselskadade barn med tilläggsfunktionshinder, detta trots att 
tilläggsfunktionshinder kan inverka kraftigt på barnets utveckling och kommunikativa 
förmåga. De undersökningar som finns pekar på att 22-35 % av de hörselskadade barnen har 
tilläggsfunktionshinder. Denna studie är gjord med hjälp av läsning av journaler, 
psykologutredningar samt intervjuer med föräldrar. I studien ingick 262 barn och ungdomar 
som remitterats till hörselhabiliteringen i Uppsala län. Av dessa 262 barn så hade 62 barn 
tilläggsfunktionshinder (24 %). Svårighetsgraden av tilläggsfunktionshindret delades in i 
specifika, måttliga tilläggshinder som DAMP och språkstörning samt grava tilläggshinder 
som utvecklingsstörning och autism (Jonsson, 1999, (B). 
 
Resultat visar att det under fem år hade ökat i antal hörselskadade med tilläggshinder hos 
habiliteringen i Uppsala. Den största ökningen är tilläggsfunktionshinder som innebär 
uppmärksamhets-, perceptions- och motorikstörningar. Dessa kunde också innefatta 
språkstörningar. Tilläggsfunktionshinder beror ofta på genetiska eller traumatiska orsaker. 
Det har påvisats vissa samband mellan olika syndrom och hörselnedsättningar. Exempel på 
ett sådant syndrom är framförallt Ushers syndrom som innebär förutom hörselnedsättning 
även synnedsättning och svårigheter med balansen. Prematura barn riskerar också andra 
funktionshinder och det finns indikationer som även antyder risk hörselnedsättningar. De 
hörselskadade barn med specifika eller måttliga tilläggshinder hade inget övrigt stöd förutom 
hörselhabilitering. Författaren skriver att i deras fall ska skolan kunna gå in med speciella 



 28

åtgärder om sådan kunskap och kompetens finns (Jonsson, 1999, (B). 
 
Bond (2000), Storbritannien. 
Författaren diskuterar både döva och hörselskadade barn i sin studie.  
 
I många syndrom missas lätt att barnet även har en hörselskada. Speciellt vanligt är detta vid 
Downs syndrom där symtomen på hörselnedsättning ofta ses som symtom på syndromet, 
detta trots att de allra flesta med Downs syndrom har hörselnedsättningar (Bond, 2000). 
 
Studier visar att risken är högre för känslomässiga och beteendestörningar bland döva barn 
med tilläggsfunktionshinder än bland döva barn med dövhet som enda funktionshinder. 
Hörselnedsättning hos barn med tilläggsfunktionshinder missas ofta av de professionella om 
de inte är specialutbildade på detta område. Problemen för döva/hörselskadade barn med 
tilläggsfunktionshinder blir oftast svårare om de inte vistas i en miljö som är anpassad utifrån 
deras speciella behov, och där de kan kommunicera och göra sig förstådda. Barn med flera 
sensoriska funktionshinder har det ofta mycket svårt (Bond, 2000). 
 

For many of the these children even the slightest combination of visual and hearing problems 
can totally disrupt their early perceptions of the word (Bond, 2000:131). 

 
Föräldrar kan ha svårt att förstå eller lätt för att missuppfatta det döva barnet med 
tilläggsfunktionshinder vilket gör att de inte kan kommunicera med barnet på det sätt som det 
behöver. De kan också uppleva barnets brist på reaktion vid kommunikation som ett 
avvisande. Konsekvensen av detta kan bli att barnet utvecklar olika beteenden som är 
uppmärksamhetskrävande, till exempel matvägran, självdestruktivitet och samarbetsvägran. 
Det kan också visa sig i självstimulansproblem som gungningar, blinkningar eller 
undandragande från sociala kontakter. Det är högre risk för beteendestörningar hos 
döva/hörselskadade barn som har hörande föräldrar än hos de som har döva föräldrar. Döva 
mödrar reagerar exempelvis snabbare på sitt döva barns kommunikationsförsök än en 
hörande moder, vilket gör att barnet kan uppfylla sitt kommunikationsbehov bättre. Vid 
behandling av psykiska problem hos dessa barn är det viktigt att hänsyn tas till barnets sätt att 
kommunicera så att man möter barnet där (Bond, 2000). 
 
Sullivan, Brookhouser, Scanlan (2000), Storbritannien. 
Studien avser både döva och hörselskadade barn. Ingen diskussion förs dock om skillnader 
dem emellan. 
 
Hörselskadade och döva barn med tilläggsfunktionshinder löper större risk att utsättas för 
vanvård av olika slag och studier visar att fysisk och sexuellt utnyttjande är vanligast 
förekommande. Dessa barn kan ha svårt att förstå och berätta vad som har hänt dem vilket 
gör att det är svårt för dem att få hjälp och de barn som inte har något talspråk löper störst 
risk för olika övergrepp. Föräldrar och andra vuxna kan reagera negativt på beteendeproblem 
hos barnen vilket kan öka risken för misshandel men även placering på internat i samband 
med specialskola är också en riskfaktor enligt studier. Döva och hörselskadade pojkar med 
tilläggsfunktionshinder löper mycket större risk för sexuella övergrepp än hörande. Det är 
vanligast att förövarna antingen är en förälder eller någon annan familjemedlem (Sullivan, 
m.fl, 2000). 
 

Such children are unable to report their victimization, and, in the absence of an eyewitness or a 
confession, incidents of abuse among disabled individuals do not readily come to the attention of 
child protective service or law enforcement personel (Sullivan, m.fl 2000:151). 
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Förutom att dessa barn anses vara överrepresenterade bland orapporterade övergrepp så är 
det också svårt att veta exakt hur många funktionshindrade barn som utsätts för övergrepp 
utifrån att inga sådana register förs (Sullivan, m.fl, 2000). 
 
Jones & Jones (2003), USA. 
Studien avser både döva och hörselskadade barn. Skillnader dem emellan diskuteras dock 
inte. 
 
Jones & Jones, (2003) syfte med studien är att se vilka stödbehov döva och hörselskadade 
barn med tilläggsfunktionshinder och deras familjer har. Författarna har gjort en 
kunskapsgenomgång utifrån detta vilket visar att dessa barn ofta faller mellan stolarna då det 
inte finns instanser i USA som kan arbeta med helheten. Exempelvis specialskolor fokuserar 
enbart på ett funktionshinder och kan oftast inte bemöta flera funktionshinder hos ett barn. 
Det som är viktigt är att barnet får rätt diagnos så tidigt som möjligt vilket inte heller är helt 
lätt. Det krävs ingen speciell typ av fysisk utredning för döva och hörselskadade barn och 
ingen special utbildning krävs av de professionella för detta. Det kan dock vara mycket svårt 
att diagnostisera kognitiva, känslomässiga och intellektuella störningar hos döva och 
hörselskadade barn. Ibland maskerar hörselnedsättningen ett annat funktionshinder som till 
exempel utvecklingsstörning och tvärtom.  
 

The difficulty or reluctance to diagnose a developmental disability may be specially pronounced 
soon after a haring loss is diagnosed, because even obvious delays present at the time could have 
resulted from the failure to recognize the child’s hearing loss earlier (Jones & Jones i Bodner-
Jonsson & Lehrer, 2003:308). 

 
Det är också svårt för föräldrar att få höra att deras barn är dövt eller hörselskadat, vilket gör 
att det ofta tar en tid innan de helt accepterar detta faktum. Att sedan få veta att barnet har 
ytterligare funktionshinder är oftast ännu svårare. Även professionella kan lätt ’blunda’ när 
det gäller ytterligare funktionshinder bland döva och hörselskadade barn. I 
utbildningsvärlden kan detta bero på att man förespråkar att döva- och hörselskadade är lika 
kapabla som hörande förutom hörselnedsättningen, vilket kan göra att man inte vill se att det 
kan finnas annan problematik hos barnet i fråga (Jones & Jones, 2003). 

Sammanfattning av studier av hörselskadade barn med tilläggsfunktionshinder  
Många hörselskadade barn har tilläggsfunktionshinder (Jonsson, 1999:a; Jonsson, 1999:b. 
Speciellt vanligt är det med uppmärksamhets-, perceptions- och motoriska störningar 
(Jonsson, 1999:a). Även språkstörningar, känslomässiga och beteendestörningar är mycket 
vanligt. I vissa syndrom som exempelvis Ushers- och Downs syndrom är hörselskador 
vanligt förekommande. Symptomen på syndromet kan dock också maskera en hörselskada 
vilket gör att den ofta missas av professionella (Bond, 2000). Det är mycket viktigt med en 
tidig diagnos och tidiga insatser för att stötta både barn och föräldrar (Jones & Jones, 2003). 
Kommunikationsproblem mellan dessa barn och deras föräldrar är vanliga (Bond, 2000).  
 
Hörselskadade och döva barn med tilläggsfunktionshinder faller ofta mellan stolarna i 
samhället och blir därmed mer utsatta (Jonsson, 1999:a; Jones & Jones, 2003). Det är svårt 
att för dem att få rätt hjälp för hela spektrumet samt att hitta rätt skolplacering. Skolor 
specialiserar sig ofta på ett funktionshinder och saknar därmed kunskap och anpassning för 
de andra (Jones & Jones, 2003). Vid behandling är det också viktigt att de professionella 
kommunicerar med barnet på det språk som det är mest bekvämt med (Bond, 2000).  
 



 30

Hörselskadade och döva barn med tilläggsfunktionshinder löper större risk för vanvård, 
misshandel och sexuella övergrepp. Detta sker ofta på internatskolor, men också vanligt att 
det är föräldrar eller andra familjemedlemmar som är förövarna (Sullivan, m.fl, 2000). 

Hörselskadade barns identitetsutveckling 
Presentationen under denna rubrik avser studier som har störst fokus på identitetsutveckling 
hos hörselskadade barn. Även studier avseende döva barns identitetsutveckling ingår. 
 
Andersson (1997), Sverige. 
Studien omfattar både döva och hörselskadade ungdomar. Diskussion kring dessa grupper 
förs på ett tydligt sätt. 
 
Andersson (1997) har gjort en delstudie i projektet Döva och hörselskadade ungdomars 
självbild och sociala relationer där jämförelser har gjorts mellan döva och hörselskadade 
barn som går i specialskola med dem som går i vanlig skola. Resultaten har författaren 
kommit fram till genom olika mätmetoder, till exempel tester kring självvärdering och 
språktest och sociogram. Lawenius (1997) har gjort den fortsatta studien utifrån intervjuer 
med dessa ungdomar. Jag kommer först att presentera Anderssons studie och sedan övergå 
till Lawenius.  
 

Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i självbild och självbeskrivning mellan 
döva/gravt hörselskadade ungdomar, vilka lever i en homogen dövkultur och sådana som bor i 
föräldrahemmet och växer upp i oral miljö, dvs. jämförelse mellan i skolsammanhang segregerade 
och integrerade ungdomar, samt jämföra dessa två grupper med en kontrollgrupp icke-
handikappade ungdomars självuppfattning (Andersson, 1997:16). 

 
De ungdomar som ingick i studien var 95 döva och 65 gravt hörselskadade. Av de 
hörselskadade gick 24 integrerade på vanliga skolor och resten på specialskola. I 
kontrollgruppen fanns 488 hörande varav 293 av dessa gick i samma klass som de 
integrerade hörselskadade eleverna. Författaren börjar med att beskriva att när det gäller döva 
så har de en egen stark kultur; så kallade dövkulturen. En motsvarande kultur finns inte bland 
hörselskadade personer. Att dövkulturen är så stark förklaras utifrån att det går på 
specialskolor för döva där de inte har så mycket kontakt med det hörande samhället samt har 
ett eget gemensamt språk. Eftersom det inte finns så många specialskolor i landet så hamnar 
många döva barn på samma ställen och får stark gemenskap med varandra. Språk ses också 
som något som starkt binder samman en kultur. De döva organisationer som finns anser 
också att specialskolor är det bästa för döva barn och ser segregationen som något positivt. 
Hörselskadade barn går dock oftast integrerade i vanliga skolor bland hörande barn 
(Andersson, 1997). 
 
I resultaten visade det sig att de döva eleverna skattar sig lägre än både hörselskadade och 
hörande elever när det gäller allmän självuppfattning. Sociala relationer är också sämre 
skattade bland de döva i förhållande till övriga grupper där både integrerade och segregerade 
hörselskadade elever ingick. I förhållandet mellan döva och hörselskadade segregerade 
elever fick hörselskadade högre poäng på testerna och hade mindre försvarsmekanismer än 
de döva. Vid jämförelser mellan segregerade och integrerade hörselskadade framkom inga 
signifikanta skillnader. Det fanns inte heller mellan integrerade hörselskadade elever och 
hörande (Andersson, 1997) 
När det gällde sociogrammet så var specialklasserna för små för att detta test skulle fungera. 
De döva eleverna uteslöts alltså ur detta test. Testet handlar om hur relationerna ser ut till 
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klasskamrater och andra kamrater. Testet visade att de hörande barnen hade stabilare och 
bättre kamratrelationer än de hörselskadade barnen (Andersson, 1997). 
 
Lawenius (1997),  Sverige. 
Studien avser både döva och hörselskadade ungdomar och diskussioner förs kring dessa 
grupper.  
 
I den andra delstudien som Lawenius (1997) utfört gjordes en intervjustudie med syftet att se 
om det fanns någon skillnad mellan hur döva och hörselskadade ungdomar identifierar sig 
själva beroende på uppväxt. 
 
Många av de döva eleverna hade en klart utvecklad dövidentitet. De umgicks med sina döva 
kamrater och hade inte mycket kontakt med hörande och vissa ungdomar undvek helt kontakt 
med hörande. Dessa barn hade ofta andra döva medlemmar i familjen och det var 
teckenspråk som användes i hemmet. De hade positiv syn på framtiden och ville gärna jobba 
med döva personer och ville att deras framtida partner antingen skulle vara döv alternativt 
dövtolk. Bland dessa elever fanns en bra självkänsla och de hade hög självvärdering. Hos 
vissa döva fanns dock en ambivalent identitet. Dessa ungdomar var oftast den enda döva i en 
annars hörande familj och familjemedlemmarna använde helst talat språk i sina 
kommunikationer. Ungdomarna kände sig obekväma med hörande personer men inte heller 
helt med i dövkulturen utan verkande mer ensamma. De kunde se både för- och nackdelar 
med både den hörande världen och dövkulturen. Bland de segregerade hörselskadade fanns 
de som hade en identitet bland hörande men såg sig själva som ”hörselskadad hörande”. De 
hade ofta fått bra stöd hemifrån och gick i början av skoltiden integrerade i vanliga skolor. 
De hade accepterat sitt funktionshinder och hade en positiv framtidssyn, ofta med akademisk 
utbildning. Ungdomarna använde oftast inte teckenspråk utan föredrog talat språk (Lawenius, 
1997). 
 
Det fanns även hörselskadade som hade en oklar identitet. Dessa hade varit integrerade i 
vanlig skola tidigare vilket inte hade fungerat bra. De hade oftast blivit retade i skolan och 
känt sig utanför. De hade inte heller haft så bra stöd hemifrån för sitt funktionshinder och de 
skämdes för att använda sin hörapparat. För dessa elever var det en lättnad att komma till 
specialskolan, men de kände ingen riktig tillhörighet och hade svårt att identifiera sig med 
någon grupp. Det fanns också de hörselskadade som helt förnekade sitt funktionshinder och 
såg som hörande samt de som helt identifierade sig med döva. Dessa ungdomar kom ofta från 
en teckenspråkigt hem och kände sig utanför i vanliga skolor. Bland de integrerade 
hörselskadade kunde tre typer urskiljas. Ca 50 % av eleverna såg sig själva som ”icke-
handikappade hörselskadade” och hade aldrig blivit retade för sin hörselskada. De såg sig 
inte som annorlunda än sina hörande klasskamrater, men de  berättade dock inte gärna för 
folk att de var hörselskadade då de kände att folk då skulle ta dem för dumma. Dessa elever 
hade en hög självvärdering. Andra såg sig som ”handikappad hörselskadad” och kände sig 
olik de hörande klasskamraterna. Två av dessa såg sig som döva och skulle börja på 
specialskola nästa termin. De normalhörande barnen verkade inte lika ambitiösa när det 
gäller skolarbetet i sina berättelser som de döva och hörselskadade eleverna var. De hörande 
var både positiva och negativa till att ha hörselskadade elever i klassen. Ofta berodde det på 
rumslig miljö, där det var mer tyger och mysigare i klassrummet för att dämpa störande ljud 
på grund av den hörselskadade. Det negativa var att de aldrig kunde byta klassrum 
(Lawenius, 1997). 
Författaren menar avslutningsvis att det beror mycket på hur hemmiljön varit för 
ungdomarnas identitetsutveckling. Ett dövt barn som växt upp med döva föräldrar är redan 
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inne i dövkulturen och det är självklart att barnet ska börja i specialskola. För det döva barnet 
som har hörande föräldrar kan dessa frågor bli svårare. Vilken skolplacering är det bästa för 
barnet? Detta är även en komplicerad fråga för föräldrar till hörselskadade barn. Det är även 
olika åsikter i samhället som påverkar vilken placering som ses vara den bästa för barnet. En 
vanlig konsekvens för dessa barn är att de senare får byta placering för att det inte fungerar 
vilket kan vara en svår omställning för barnet (Lawenius, 1997). 
 
Stinson & Whitmire (2000), USA. 
Studien avser framförallt hörselskadade ungdomar men nämner även döva. 
 
Syftet med studien var att undersöka nyckelfaktorerna motivation, kompisrelationer och 
identitet för hörselskadade ungdomar genom en litteraturstudie. Ett annat syfte var också att 
titta på skillnader när det gäller dessa nyckelfaktorer mellan specialskolor och vanliga skolor. 
Dessa tre nyckelfaktorer är viktiga för alla ungdomars sociala utveckling oavsett om de är 
hörande eller ej. Dessa faktorer är dock beroende av ungdomens kommunikationsförmåga. 
Erfarenheter från skolan är speciellt viktigt. Hörselskadade går antingen i specialskolor 
dagtid eller internat (30 %), eller i vanliga skolor för hörande (70 %). Det finns två olika 
alternativ i den vanliga skolan för hörselskadade barn och ungdomar. Antingen att det finns 
specialrum där de går med andra hörselskadade eller att de är helt integrerade i 
undervisningen med hörande barn (Stinson & Whitmire, 2000). 
 
Motivation innebär här de psykologiska faktorer som antingen får individen att klara att nå 
sina mål eller inte. Under tonåren ökar kraven på individen när det gäller akademiska 
bedrifter och förmåga att kommunicera. De som har problem med kommunikationen får 
svårare att hålla motivationen uppe. Oavsett om döva/hörselskadade barn går i special- eller 
vanliga skolor så är kommunikation ett problem. I specialskolor är det ofta skriftspråket som 
brister medan i vanliga skolor har de svårt att hänga med i kommunikationen. Att använda 
tolk kan också göra att de integrerade ändå missar saker (Stinson & Whitmire, 2000). 
 
I tonåren blir kompisrelationer viktigare för individen och nära vänskap ökar i betydelse. 
Kommunikation blir då också viktigare. Hur kompisrelationerna ser ut för döva och 
hörselskadade beror också mycket på vilken skolplacering de har. I specialskolor kan de 
kommunicera med alla på teckenspråk och utvecklas genom flera olika sociala kontakter. Det 
ser dock annorlunda ut i den vanliga skolan. Där upplever ofta döva/hörselskadade en känsla 
av isolering vilket ofta grundar sig i kommunikationssvårigheter. En tolk kan fungera i 
klassrummet under lektioner men inte alls fungera med kompisar i privata diskussioner. I 
olika studier uppger ungdomar som är döva/hörselskadade att de oftare umgås med andra 
döva/hörselskadade än med hörande. Detta är ju svårare för dem som går integrerade i 
vanliga skolor. Det verkar som att dessa ungdomar har behov av nära vänskapsrelationer men 
inte har tillgång till det. De känner sig inte heller som ”en i gänget” och kan inte delta i mer 
djupgående diskussioner med sina klaskamrater. Detta kan leda till ett dåligt självförtroende 
och självkänsla samt missnöje med sociala relationer (Stinson & Whitmire, 2000). 
 
Det är också beroende på vilket språk den döva/hörselskadade ungdomen kommunicerar på. 
De som använder teckenspråk känner sig mer bekväma med andra som tecknar och tvärtom 
för de som använder talspråk. Det är viktigt att vuxna ser till att även de som går i vanliga 
skolor har möjlighet att träffa andra döva/hörselskadade ungdomar. När det gäller identitet 
skiljer författarna mellan social identitet och personlig identitet. Det förstnämnda innebär 
frågan: Vart hör jag hemma? Och den senare: Vem är jag? (Stinson & Whitmire, 2000). 
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Identity development is largely concerned with the establishment of a personal definition of 
one’s self… It also involves defining the various roles and identities that one will take on within 
social groups and within society at large (Stinson & Whitmire, 2000:66). 

 
En fråga är om döva/hörselskadade ungdomar identifierar sig med döva eller hörande 
kulturer. De kan vara kulturellt hörande, kulturellt marginaliserade eller bikulturella. De 
kulturellt hörande ser sig som hörande och interagerar ej med döva och de försöker så gott 
det går att passa in i det hörande samhället. De kulturellt marginaliserade känner sig inte 
hemma vare sig i den döva kulturen eller i den hörande. Dessa ungdomar saknar ofta 
tillräcklig kommunikation för att fungera i någon av grupperna. De som känner sig hemma i 
dövkulturen ser sig helt som döva och interagerar hels inte med hörande. De har ofta ett bra 
teckenspråk och undviker talspråk. De bikulturella känner sig trygga i båda kulturerna. De 
kan ofta använda både teckenspråk och talspråk bra. Skolan och kompisar spelar ofta stor roll 
i hur ungdomen identifiera sig (Stinson & Whitmire, 2000).  
 
Israelite, Goldsteing, Ower. (2002), USA. 
Studien fokuserar på hörselskadade ungdomar och diskussion förs kring skillnader gentemot 
döva.  
 
Författarna har gjort en studie utifrån utvecklandet av identitet hos sju stycken hörselskadade 
ungdomar mellan 14-17 år som under delar av eller hela sin tid i grundskolan gått i 
specialklass för hörselskadade. Samtliga av dessa använde hörapparater och andra 
hörselhjälpmedel samt använde talat språk. Tre av dessa ungdomar hade även 
inlärningssvårigheter och två hade mildare former av psykiska funktionshinder. Dessutom 
var två av ungdomarna invandrare och hade lärt sig engelska som andra språk. Studien är 
gjord utifrån gruppintervjuer med dessa ungdomar samt individuella enkätfrågor. Samtliga av 
dessa ungdomar identifierade sig som hörselskadade och författarna anser att deras resultat 
styrker att det finns en speciell hörselskadekultur som är skild från dövgruppens identitet. De 
skriver att majoritetsgrupper i samhället ofta har ett synsätt mot dem som avviker från denna 
majoritet som ”de andra”. Detta kan till exempel ske då hörande barn urskiljer hörselskadade 
som ”de andra”. Vissa hörselskadade hanterar detta urskiljande genom att lägga mycket kraft 
på att smälta in och vara som majoriteten. Ett sätt för skolan att motverka denna urskiljning 
är att integrera funktionshindrade elever bland normalfungerande barn. Detta är dock enligt 
forskningen inget som behöver göra någon egentlig lösning på problemet. Det finns också 
andra hörselskadade barn och ungdomar som mer identifierar sig med döva och deras språk 
och kultur. De försöker att skapa sig en stark identitet som särskiljer som från det 
dominerande hörande samhället. Författarna menar att det kan vara svårare för hörselskadade 
ungdomar att skapa sig en identitet än för normalhörande. Det beror mycket på hur pass svår 
hörselskadade de är och hur de har förmåga att kommunicera med hörande kamrater, hur de 
fungerar i skolan, om de är den enda hörselskadade i familjen med mera. Dessa faktorer 
påverkar alltså om ungdomen identifierar sig som hörselskadad, hörande eller döv (Israelite, 
m.fl, 2002). 
 
Resultaten av studien visar att flertalet av deltagarna identifierade sig själva i förhållande till 
hörande individer. Den enda skillnaden de upplevde som framkom var själva hörselskadan. I 
förhållande till döva såg de skillnader framförallt vad gällde språket. De såg sig också mer 
öppna att integrera med andra än bara andra hörselskadade vilket de ansåg att döva inte var 
på samma sätt. En flicka i studien såg det hela som: 

Being HH is like being trapped between two worlds. It’s like you are surrounded by a verity of 
options – hearing, Deaf, and the HH – which makes it complicated to determine where one stands 
in life (Israelite, m.fl, 2002:140). 
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Samtidigt som alla ville passa in och kunna umgås med hörande i skolan så fanns det också 
en oro och en misstro mot hur de skulle bli bemötta. De upplevde att de mer måste tänka på 
vad de sa bland hörande för att inget skulle kunna användas mot dem, samt att de hörande 
använde ett annat språk än vad de hörselskadade gjorde. Vissa av deltagarna hade negativa 
erfarenheter från tidigare skolår då de gått integrerade bland hörande klasskamrater. De hade 
ofta känt sig utanför och inte fått vara med och delta på samma sätt som de hörande och de 
kunde också ha negativa erfarenheter av bemötandet från lärarna i hörande klasser. En av 
flickorna upplevde att lärarna var diskriminerande till sin attityd mot hennes funktionshinder, 
och att hon inte blev accepterad och behandlad för den hon var.  Sedan de placerats i klasser 
för hörselskadade har deras upplevelser varit positiva. De upplevde stort stöd från lärarna 
som de tyckte var mycket insatta i deras problematik och uppmuntrade dem att göra sin röst 
hörda och ventilera sina åsikter precis som hörande elever, vilket stärkte deras 
självförtroende. När det gäller vilken skolplacering deltagarna upplevde var bäst för 
hörselskadade barn så sa flertalet att det vore bäst om de först fick gå med andra 
hörselskadade elever. Senare när de har utvecklat en egen trygghet så kan de eventuellt mer 
slussas över för att integreras bland hörande (Israelite, m.fl,  2002). 
 
Rushmer (2003), USA. 
Studien fokuserar på hörselskadade barn. Vissa tveksamheter finns om författaren även avser 
döva barn. 
 
Syftet med studien är att påvisa betydelsen av tidiga insatser för hörselskadade barn. 
Författaren skriver att inga förbättringar har skett när det gäller hörselskadades skolsituation i 
USA på nästan 20 år. Många gör misstaget att tro att bara för att barnet kan prata och ofta 
förstår vad folk säger så klarar de sig bra, vilket inte alltid är fallet. I en lugn miljö i ett 
samtal med en person kan det hörselskadade barnet oftast hänga med utan större svårigheter, 
men så fort det blir fler som ingår i samtalet så blir det svårt. Det kan även vara svårt i samtal 
med en person om det är störande bakgrundsljud. Det är även svårt för dessa barn att kunna 
delta i samtal kring matbordet i sin egen familj (Rushmer, 2003). 
 

Conversations are important language learning situations for young children; the hard of hearing 
child may miss many of them (Rushmer, 2003:229). 

 
När det fastslagits att barnet har en hörselskada är det lätt att föräldrarna och sjukvården inte 
förstår allvaret i det hela vilket gör att barnet inte får de insatser det behöver i ett tidigt skede. 
Detta kan innebära svårigheter i kommunikation och utvecklandet av social- och 
känslomässiga färdigheter. Författaren berättar att det finns de som anser att tal i kombination 
med tecken hjälper det hörselskadade barnet att få ett mer utvecklat och tryggare talspråk 
medan andra ser en risk att barnet blir förvirrat och att språkutvecklingen blir än mer 
försenat. Hon beskriver arton olika riktlinjer kring vilket stöd barnet och familjen behöver, 
bl. a stöd i att stärka bandet mellan föräldrar och barn när det gäller kommunikation, hjälpa 
föräldrarna att förstå barnets signaler, hjälpa barnet att utvecklas utifrån sina förutsättningar 
etcetera. Det är bra att familjen använder både tal och tecken, speciellt i en bullrig 
omgivning. Hörselskadade barn behöver ha speciellt stöd i skolan och lärare som förstår vad 
en hörselskada innebär. De familjer som har hörselskadade barn med tilläggsfunktionshinder 
har än större behov av stöd och insatser (Rushmer, 2003). 
 
Kent (2003), Nya Zeeland. 
Studien fokuserar på hörselskadade ungdomar. Ingen diskussion förs kring att inte döva 
ungdomar inkluderas. 
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Kent (2003) har gjort en studie med syftet att jämföra identitet och hälsa mellan 
hörselskadade och normalhörande ungdomar på Nya Zeeland. Fokus ligger på de 
psykosociala hälsoaspekter som kan påvisa grad av tillfredsställande i skolan. Författaren 
skriver att tidigare forskning har visat att ungdomar som identifierar sig själva som 
funktionshindrade har större tendens att börja röka tidigt samt dricka alkohol och bli fulla 
oftare än andra ungdomar. Det har också större psykosociala problem. Hörselskadade barn 
och ungdomar går oftast i vanliga skolor för hörande elever. 
 

The perception of being ”left out” or undesirable is a characteristic of the social relationships of 
HOH students (Kent, 2003:316). 

 
Studien genomfördes med hjälp av enkätfrågor jämförde 52 hörselskadade elever i åldrarna 
11, 13 och 15 år med 470 hörande elever, i liknande könsfördelning och åldrar. De 
hörselskadade eleverna gick alla i vanliga hörande skolor. Tre områden utgjorde den största 
skillnaden mellan hörselskadade och hörande elever; somatiska symtom, storlek på familjen 
samt deras uppfattning om skolan. De hörselskadade eleverna levde oftare i stora familjer 
med många familjemedlemmar och de rapporterade i större utsträckning att de kände sig yra 
och hade astma. Det fanns ingen skillnad mellan hörselskadade elever från 
ursprungsbefolkningen (Maorier) och majoritetsbefolkningen. Anledningen till denna 
jämförelse var utifrån att ursprungsbefolkningen oftast har större familjer och har en 
överrepresentation av astma. När det gäller uppfattningen om skolan så var hörselskadade 
pojkar positivt inställda. Så många som 50,7 % uppgav att de tyckte mycket om skolan och 
ingen av dem uppgav att de inte tyckte om skolan. Bland de hörande eleverna uppgav 
däremot 26,8 % att de tyckte mycket om skolan och 4,5 % att de inte tyckte om skolan alls. 
De hörselskadade flickorna var också till stor del positiva till skolan, och 44,2 % uppgav att 
de tyckte mycket om skolan. De som uppgav att de inte alls tyckte om skolan var 4,3 %. 
Bland de hörande flickorna var fördelningen 32 % respektive 3,9 %. Bland de hörselskadade 
eleverna identifierade sig 55,8 % som inte funktionshindrade. De som identifierade sig som 
funktionshindrade kände sig oftare ensamma än de andra. Bland dessa elever tyckte pojkarna 
sämre om skolan än de som inte identifierade sig som funktionshindrade. Denna skillnad 
fanns dock ej mellan flickorna. I den hörselskadade gruppen fanns ingen skillnad hur de 
identifierade sig själva mellan kön eller ålder. En anledning till att hörselskadade pojkar är så 
positiva till skolan kan enligt författaren vara att de har en övertro till vad de kan ha för hjälp 
av skolan i framtiden eller att de försöker överkompensera sitt funktionshinder. När det gäller 
att så många inte identifierade sig som funktionshindrade kan enligt författaren vara att det i 
dövkulturen inte anses som ett funktionshinder att vara döv eller hörselskadad. Det kan också 
vara så att eleverna inte hade kunskap om vad funktionshinder innebär (Kent, 2003). 
 
Kent (2003) ser också en antydan i studien att hörselskadade barn är mer förekommande i 
fattiga områden och att fattiga överlag verkar ha sämre hälsa. Maorier är exempelvis 
överrepresenterade när det gäller antalet hörselskadade barn samt har som sagts tidigare fler 
personer med astma än majoritetsbefolkningen. Studien påvisar också att hörselskadade 
elever ofta känner sig mer ensamma än hörande. Författaren menar också att mörkertalet är 
stort när det gäller antalet hörselskadade elever i vanliga skolor. 
 
Kent & Smith (2006), Nya Zeeland. 
Studien fokuserar på hörselskadade ungdomar. Ingen diskussion förs kring varför inte döva 
ungdomar inkluderas. 
 
Syftet med studien var att ta reda på hörselskadade ungdomars erfarenheter av och syn på 
hörapparater.  



 36

The sense of being normal may be situationally determined, but those sho are able to 
perceive their use of hearing aids in a given context as normal most frequently use them 
(Kent & Smith, 2006:461). 
 

I studien ingick 16 hörselskadade ungdomar mellan 12-17som gick i vanliga skolor för 
hörande. Av dessa var 8 flickor och 8 pojkar. Samtliga använde talspråk som sitt 
huvudsakliga språk. Alla var ordinerade hörapparater och 14 av ungdomarna använde dem 
regelbundet medan två stycken använde dem sporadiskt. Ingen av ungdomarna såg sig själva 
som kulturellt döva. Av de döva och hörselskadade eleverna på Nya Zeeland går 85 % i 
vanliga skolor. Vad som dock är speciellt för Nya Zeeland är att det finns speciella team som 
är professionella dövlärare. Dessa fungerar som stöd för de döva och hörselskadade eleverna, 
deras föräldrar och familjer samt för deras lärare. Dessa team kallas för AODC. Studien 
genomfördes via ostrukturerade intervjuer med eleverna som AODC-teamet genomförde på 
skolorna. Ungdomarnas upplevelser av hörapparat utmynnade i fem kategorier: normalitet, 
synlighet, pragmatism, identitet och social support. De ungdomar som använde hörapparaten 
mest var des om såg det som något normalt och kände sig accepterade som de var. De som 
inte använde hörapparaten regelbundet kände sig onormala när de använde den. Det verkar 
inte spela någon roll hur gamla barnen var när de fick sin hörapparat. Det berodde istället 
mycket på situation om de kändes sig bekväma med den eller ej (Kent & Smith, 2006). 
 
Vissa ungdomar ansåg att hörapparaten gjorde dem annorlunda än deras kamrater. Många 
tyckte att de drog blickarna till sig när folk såg den, och de fick ofta frågor. Vissa blev även 
retade av andra. Det var även vanligt bland dem som accepterat sin hörapparat att försöka 
dölja den genom exempelvis långt hår. De kunde dock se positivt på den utifrån vad de fick 
för hjälp av den. Många upplevde att de ständigt måste vara vaksamma på vad som hände 
runt omkring dem, så att de inte skulle missa om någon försökte prata med dem. Vissa läste 
också mycket på läppar. Resultatet visar också att ungdomarna identifierade sig med hörande 
kamrater och såg sig inte som döva. Tvärtom hade de en klar uppfattning om hur döva är, 
och att det inte var som dem. Att kunna tala sågs oftast som den grundläggande faktorn för 
identiteten (Kent & Smith, 2006).  
 

For HOH adolescents, deafness may introduce an additional dimension to the task of 
establishing their sense of selfreflecting both the perceived dynamics and elements of a 
collective shared identity (Kent & Smith, 2006:470). 

 
De som var bekväma hörapparatsanvändare hade ett bra och uppmuntrande nätverk omkring 
sig i accepterande och stöttande familj och vänner (Kent & Smith, 2006).  

Sammanfattning av studier om hörselskadade barns identitetsutveckling 
För hörselskadade barn är det viktigt att de tidigt får insatser för att lära sig kommunicera på 
ett bra sätt samt utveckla sociala och känslomässiga färdigheter. Det är även viktigt att 
föräldrarna får rätt stöd och hjälp för att möta barnets behov (Rushmer, 2003). Det är viktigt 
med bra stöd i skolan med lärare som förstår vad en hörselskada innebär. Integrerade i en 
vanlig skola för hörande kan göra att det hörselskadade barnet lätt känna sig utanför och 
isolerad och känna sig annorlunda än de andra barnen (Lawenius, 1997; Stinson & Whitmire, 
2000). Speciellt hörapparatsanvändande kan vara något som barnet upplever skiljer ut 
honom/henne än mer från de hörande skolkamraterna (Israelite, m.fl, 2002; Kent & Smith, 
2000). Hur barnet lyckas skapa sociala relationer är också mycket beroende på vilken 
skolform barnet går i. Det är ofta svårt för det hörselskadade barnet att få kompisar på en 
vanlig skola, och många känner sig tryggare med andra hörselskadade än med hörande barn 
(Stinson & Whitmire, 2000). Hörselskadade har ofta sämre och mer instabila 
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kamratrelationer än hörande barn. Grunden till detta är ofta undermålig 
kommunikationsförmåga vilket ökar känslan av isolering (Stinson & Whitmire, 2000).  
 
Hörselskadade barn kan ha svårare att utveckla en klar identitet än hörande barn. Ska de 
identifiera sig med hörande, döva eller med hörselskadade (Israelite, m.fl, 2002)? Även om 
någon studie hävdar det (Israelite, m.fl, 2000) så säger flertalet att det inte finns någon 
hörselskadekultur liknande den dövkultur som finns (Andersson, 1997). Hörselskadade barn 
som går integrerade i vanliga skolor kan också se sig själva som funktionshindrade vilket gör 
att de kan känna sig ännu mer annorlunda (Israelite, m.fl, 2002). De hörselskadade barn som 
identifierar sig som funktionshindrade har även tidigare alkoholdebut och mer psykosociala 
problem (Kent & Smith, 2000). Döva barn som växer upp med döva föräldrar möter inte 
samma svårighet att utveckla en identitet då de är uppväxta med andra döva. Det ses också 
som självklart att de ska gå i dövskola och lära sig teckenspråk (Lawenius, 1997) . Döva barn 
med hörande föräldrar kan dock uppleva samma identitetssvårigheter som hörselskadade 
barn (Lawenius, 1997.). Enligt Andersson (1997) har döva sämre självuppfattning och har 
sämre relationer än både hörselskadade och döva, vilket skiljer sig från en del av det 
ovanstående. Hörselskadade har dock enligt författaren sämre självuppfattning än hörande. 
Flera hörselskadade och döva barn växer upp med en oklar identitet, och vet inte själva vilka 
de är eller var de hör hemma (Lawenius, 1997).  

Hörselskadade barns sociala relationer 
Presentation under denna rubrik avser studier med fokus på hörselskadade barns sociala 
relationer. Detta kan vara relationer med föräldrar, kompisar eller lärare. Även studier som 
fokuserar på döva barn ingår. 
 
Stinson & Whitmire (1996), USA/Canada. 
Författarna skriver om ungdomar med hörselnedsättningar (hearing loss). Oklart om både 
hörselskadade och döva ingår. 
 
Syftet med studien var att undersöka ungdomar med hörselnedsättningars upplevelser av sina 
sociala relationer. Författarna uppger att tidigare studier visar att ungdomar med 
hörselnedsättningar ofta har mycket negativa erfarenheter av sociala relationer då de går 
integrerade i vanliga skolor. Deltagare i studien var 220 ungdomar med hörselnedsättningar 
som gick i gymnasiet i USA samt en provins i Canada. De gick alla i vanliga skolor för 
hörande, men de hade olika erfarenheter av hur ofta de hade gemensamma lektioner med 
hörande elever eller med de med hörselnedsättningar. De hade alltså utifrån detta möjlighet 
att umgås med både hörande och ungdomar med hörselnedsättningar.  Ungdomarna fick fylla 
I SAS (Social Activity Scale) där man bland annat tittade på känslomässig trygghet i 
relationer, deltagande i aktiviteter samt social kompetens (Stinson & Whitmire, 1996). 
 

Respons of frequently mainstreamed students suggest that although they were surrounded with 
hearing peers, most of these students probably would have preferred to have had more time in 
relationships with hearing-impaired peers, which students perceived (Stinson & Whitmire, 
1996:138). 

 
I sina rapporter skiljde ungdomarna mellan ytligt deltagande och djupare relationer.  
Ungdomarna uppgav att de oftare umgicks med andra ungdomar med hörselnedsättningar 
och att de kände sig tryggare med dessa än med hörande. Under senare tiden på gymnasiet 
umgicks de dock mindre med andra med hörselnedsättning och deltog oftare med hörande 
klasskamrater. Detta beror på att de flesta längre upp i åren har fler lektioner tillsammans 
med hörande och därmed inte har lika stora möjligheter att umgås med andra med 
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hörselnedsättningar. De som gått mer integrerade med hörande klasskamrater presterade 
bättre i skolan och hade bättre tal. De kände sig dock fortfarande tryggare med andra 
ungdomar med hörselnedsättning än med hörande och de utvecklade inga djupa relationer 
med hörande klasskamrater. De som inte kände sig trygga med hörande hade sämre social 
kompetens och mer negativa sociala erfarenheter (Stinson & Whitmire, 2006).  
 
Tvingstedt (1998), Sverige. 
Studien avser hörselskadade vilket författaren diskuterar i relation till döva. 
 
Tvingstedt (1998) har gjort en undersökning som ägde rum i slutet av 70-talet. Det tidiga 
årtalet har gjort att jag varit tveksam om jag skulle ta med den i min kunskapsöversikt. 
Tvingstedt skriver dock själv i förordet att trots att undersökningen gjordes för så länge sedan 
och att en del omständigheter i dag har förbättrats, speciellt gällande tekniska hjälpmedel till 
hörselskadade, så är de upplevelser som de hörselskadade eleverna, deras föräldrar och lärare 
förmedlar av sådan karaktär att de ses som allmänmänskliga fenomen och alltså bör gälla 
även i dag. Hon anser också att det de hörselskadade stöter på i sitt sociala liv inte heller 
nämnvärt skiljer sig åt. Jag valde att ta med undersökningen utifrån detta samt att jag tycker 
att de diskussioner som förs kring resultaten ger en bra bild av hur hörselskadade elever kan 
har det i skolan och på fritiden. Tvingstedts syfte med undersökningen var att se över hur den 
sociala situationen såg ut för hörselskadade elever i hörande klasser. Framförallt betonas 
relationerna till de hörande klasskamraterna. Undersökningen ägde rum i Skåne och 
Malmöhus län samt Malmö stad och Kristianstads län. Undersökningen gjordes enligt 
triangulering och i tre olika steg: Intervjuer och enkäter, sociometriska undersökningar i 
klasserna samt videoinspelningar i klassrummen. I undersökningen finns även hörselskadade 
elever med så kallade tilläggshandikapp. Det rör sig oftast om synfel, där det var tolv gånger 
vanligare än bland de hörande eleverna samt olika fysiska rörelsehinder. Det fanns också de 
som hade flera olika funktionshinder. Författaren menar att en hörselnedsättning medför 
begränsning av sociala relationer. Anledningen till att hörselskadade elever placeras i vanliga 
klasser är för att de ska integreras i det hörande samhället och få kompisar där de bor. Det är 
dock inte säkert att detta blir fallet (Tvingstedt, 1998). 
 

Vänskap bygger på ömsesidighet – att kunna delta i gemensamma aktiviteter och att dela tankar 
och intressen. Social samvaro upptas till stor del av samtal och en grundläggande 
kommunikationsförmåga är av avgörande betydelse för att sociala relationer skall utvecklas 
(Tvingstedt, 1998:233). 

 
För hörselskadade kan det vara jobbigt att försöka hänga med i samtal där flera pratar 
samtidigt även om det kan fungerar bra i samtal en och en. En skoldag tar också mer energi 
från en hörselskadad elev än från en hörande i och med att man som hörselskadad är tvungen 
att hela tiden anstränga sig för att hänga med på lektioner och i samtal med kompisar. De 
resultat Tvingstedt kom fram till var bland annat att de yngre hörselskadade barnen på låg- 
och mellanstadiet hade lättare att umgås och få kompisar bland hörande barn i skolan, än vad 
ungdomar på högstadiet och gymnasiet hade. Detta kan förklaras med att det bland ungdomar 
är viktigare att prata med varandra och kommunicera verbalt medan de yngre barnen i stället 
leker tillsammans och då är inte språket och talet lika viktigt. Ungdomarna upplevde dock 
inte att de blev mobbade eller mer avvisade än andra men att de däremot blev mer ignorerade 
än de hörande. På fritiden var varken de yngre och de äldre barnen nöjda med sina 
kamratrelationer. De äldre kunde dock lättare förflytta sig för att träffa kompisar som bodde 
längre ifrån hemmet än vad de yngre hade möjlighet vilket förbättrade deras situation där. I 
de sociometriska undersökningarna visade det sig också att de hörselskadade barnen mer 
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sällan och ofta inte alls blir valda av hörande barn som arbets- eller lekkamrater (Tvingstedt, 
1988). 
 
Tvingstedt, (1988) skriver vidare att hörselskadade barn behöver ha kontakt med andra 
hörselskadade för att utveckla en positiv identitet som hörselskadad. Självförtroendet växer 
om barnet inte behöver känna sig annorlunda. Författaren hänvisar också till tidigare 
forskning där det framkommit att uppfattningen om funktionshindrade bland människor ofta 
är negativa. Detta påverkar givetvis den funktionshindrade. I undersökningen framkommer 
också att människor har förutfattade meningar om personer som bär hörapparat, till exempel 
att de inte skulle vara lika intelligenta som andra.  
 
Brunnberg (2003), Sverige. 
Studien avser hörselskadade barn vilket tydligt framgår av författarens diskussion kring 
skillnad döva och hörselskadade.  
 
År 1994 flyttades hörselklasserna på Norrbyskolan i Örebro till Birgittaskolan som är en 
specialskola för döva elever. Birgittaskolans högstadieelever gick dock skulle fortsätta gå på 
Almbyskolan som var en högstadieskola för döva och hörande elever. Studien fokuserar på 
barnens ena upplevelser av flytten när det gäller identitet och självförtroende. Barnen 
intervjuades vid två tillfällen med två års mellanrum (1994 och 1996). Barnens interaktion på 
skolgården har observerats via videoinspelning och det har även gjorts olika bedömningar. 
Barnen i studien var 8-14 år gamla vid första intervjun och alltså två år äldre vid den senare. 
Vissa barn hade förutom hörselskadan även andra handikapp som till exempel MBD 
(Minimal Brain Disorder), synnedsättning och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder). Det fanns många invandrarbarn i hörselklasserna vilka även hade andra språk än 
Svenska hemma (Brunnberg, 2003).  
 
Hörselskadade barn kommunicerar på olika sätt beroende på vilken språklig miljö de 
befinner sig i och vem de kommunicerar med. De kan skifta mellan talspråk, teckenspråk 
samt även använde tecken som stöd till talspråket. För döva är det dock självklart att de ska 
lära sig teckenspråk som sitt första språk vilket alltså inte är lika självklart för hörselskadade 
barn. De hörselskadade barnen var en minoritetsgrupp både bland de hörande eleverna på 
Norrbyskolan och bland de döva på Birgittaskolan. Kontakten mellan de hörselskadade 
eleverna på Norrbyskolan och de hörande var otillfredsställande. De flesta hörselskadade 
eleverna umgicks aldrig med hörande barn, medan andra ibland kunde leka med hörande men 
att det ofta då var konfliktfullt. De flesta berättade också att de ofta blev retade på grund av 
sitt funktionshinder. De flesta konflikter som uppstod var med hörande barn. I 
videoinspelningarna under rasterna märktes att de hörselskadade barnen var underordnade de 
hörande. De hörande lekte i mitten av skolgården och utnyttjade skolområdet som de ville. 
De hörselskadade barnen höll sig mer i utkanten av skolgården och höll sig undan de 
hörande. Det verkade vara komplext för hörselskadade barn att utveckla en identitet. Ska de 
identifiera sig med hörselskadade, döva, hörande eller något mittemellan? I studien var det 
dock flest barn som sökte sig till en identitet som hörselskadad (Brunnberg, 2003).  
 
Vid andra intervjutiden på Birgittaskolan (inklusive Almbyskolan) så kommunicerade de 
hörselskadade barnen fortfarande helst med sina kompisar på talspråk. Tecken förekom dock 
i större utsträckning än under tiden på Norrbyskolan. Teckenspråk förekom också oftare i 
familjen än tidigare. Skolkamraterna var viktiga och umgänget i skolan såg de flesta som det 
bästa med skolan. De flesta barnen uppgav att de trivdes bättre på specialskolan än i den 
vanliga skolan. De hade en bättre gemenskap med de döva eleverna än vad de hade med de 
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hörande. De hamnade inte lika utanför och blev lika isolerade som de blev i den vanliga 
skolan. I videoinspelningarna på specialskolan såg man också att de hörselskadade eleverna 
använde skolgården på ett helt annat sätt än på den vanliga skolan. Nu lekte hörselskadade 
och döva barn likvärdigt över hela skolgården och ofta tillsammans. Största delen av tiden 
umgicks de dock var för sig, men befanns sig ändå på samma område. När det gällde 
självförtroendet hade flera av barnen förbättrat sitt självförtroende sedan första 
undersökningen. De barn som verkade må bäst och ha det mest tillfredsställande sociala livet 
var de som sökte sig till en identitet med hörselskadade. De kunde också referera likheter 
med döva personer utifrån sin kunskap om teckenspråk (Brunnberg, 2003). 
 
Bodner-Johnson (2003), USA. 
Studien avser döva ungdomar som definierar sig med dövkulturen. 
 
Bodner-Johnson (2003) har intervjuat fem döva collegestuderande om deras barndom som 
enda döva i en annars hörande familj. Syftet med studien är att visa på att hörselnedsättning 
påverkar barnets kommunikation, sociala samvaron och identitet med början i familjen. Hon 
berättar att döva barn som växer upp i hörande familjer dagligen hamnar utanför vid de flesta 
fall då familjen konverserar vare sig det är vid middagsbordet eller framför teven. De går på 
så sätt miste om mycket av gemenskapen i familjen som kan vara svårt för övriga 
familjemedlemmar att förstå. En kille berättar att familjen använde teckenspråk då de 
kommunicerade med honom men inte när de kommunicerade med varandra. Han fick ofta 
fråga vad de pratade om och fick då kortare sammanfattande svart vilket gjorde att han alltid 
kände sig utanför i familjen under sin uppväxt (Bodner-Johnson, 2003). 
 

For deaf children with hearing parents, the task of identity formation is more complex than it is for 
their hearing peers. From early on, deaf children who rely primarily on information presented 
visually, consistently confront issues of language difference as well as environment distinctions 
within the two communities in their environments – their hearing families and the Deaf 
community (Bodner-Johnson, 2003: 22). 

 
De ungdomar som ingår i studien identifierar sig med döva och det döva samhället. Som barn 
trivdes de bäst i situationer där det var okej för dem att vara döva och inte behöva kämpa för 
att klara sig bland hörande. Ett val de gjort var att mest umgås med döva kamrater (Bodner-
Johnson, 2003). 
 
Zheng, Caissie, Comeau (2003), Canada. 
I studien ingår både döva och hörselskadade ungdomar. Ingen diskussion förs dock angående 
skillnader dem emellan.  
 
Syftet med studien var att undersöka vilka kommunikationssvårigheter döva och 
hörselskadade ungdomar upplever och jämföra det med uppfattningen hos deras föräldrar, 
lärare och kompisar. De fick alla fylla I APHAB (Abbreviated Profile of Hearing Aid 
Benefit). Överlag var det ingen skillnad mellan ungdomarnas och deras föräldrars 
uppfattning om deras kommunikationssvårigheter. Lärarna uppfattade dock att ungdomarna 
hörde bättre än de gjorde och hade lättare att följa kommunikation i klassrummet. 
Kompisarna trodde inte att de hade så svårt med kommunikationen när det fanns 
bakgrundsljud som de hade. Resultaten påvisar ett behov av att utbilda lärare och kompisar 
om hörselnedsättning och kommunikationssvårigheter (Zheng, m.fl, 2003). 
 
För ungdomar är de viktigaste samtalsparterna föräldrar, kompisar och lärare. Enkäter 
skickades till föräldrar till döva och hörselskadade ungdomar mellan 12-19 års ålder som 
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gick i vanliga skolor för hörande. 81 ungdomar deltog; 37 pojkar och 44 flickor. Medelåldern 
var 14,9 år. Av dessa uppgav 22 stycken att de sällan eller aldrig använde hörapparat varken 
hemma eller i skolan. Även lärare och kompisar till dessa ungdomar svarade på enkäten 
(Zheng, m.fl, 2003). 
 
De döva och hörselskadade ungdomarna upplevde mindre kommunikationssvårigheter i tysta 
och lugna miljöer, och kraftigt mer kommunikationsproblem då det fanns bakgrundsljud. 
Resultaten visar att hörapparatanvändare oftare stördes av höga ljud i omgivningen när de 
använde hörapparaten än när de var utan. Ungdomar med hörapparat hade större svårigheter 
när de inte använde hörapparaten än de som aldrig använde hörapparat hade. Detta beror på 
att de som normalt använde hörapparat hade sämre hörsel än övriga. Det fanns ingen skillnad 
mellan hörapparatanvändarnas och deras föräldrars uppfattning om ungdomarnas 
kommunikationssvårigheter. Dock fanns skillnad mellan de som inte använde hörapparat och 
deras föräldrar. Dessa trodde att deras barn hade större svårigheter i tysta och lugna miljöer 
än vad ungdomarna hade. De trodde också inte att ungdomarna hade så stora problem med 
bakgrundsljud som de hade. En anledning till denna skillnad kan vara att de ungdomar som 
inte ville använda hörapparat uppgav att de hörde bättre än vad de gjorde för att bättre smälta 
in och vara som sina kompisar. Lärarnas uppfattning innebär att de inte anpassar 
undervisningen tillräckligt för ungdomarnas behov. (Zheng, m.fl, 2003). 
  

Mismatch between a teacher’s scores and a student’s scores would suggest that problems persist 
and that the teacher may benefit from information counselling (Zheng, m.fl, 2003:197). 
 

Exempelvis kan de missa att ta hänsyn till att vända sig mot ungdomen när han/hon talar, tala 
tydligt och minska bakgrundsljuden (Zheng, m.fl, 2003). 
 

 
Weisel, Most, Efron (2005), Israel. 
Studien avser hörselskadade barn med olika grad av hörselnedsättning. Dock oklart vart 
gränsen går gentemot döva. 
 
Syftet var att undersöka hur hörselskadade barn mellan två och tre års ålder tar kontakt med 
andra hörselskadade respektive hörande barn. I Israel där studien är gjord så går 
hörselskadade barn i två parallella förskolor. Två dagar i veckan går de i vanlig förskola med 
hörande barn och de andra dagarna i specialförskola för barn med hörselnedsättningar. 
Specialförskolan var placerad på ett specialcenter för hörselskadade barn medan den vanliga 
förskolan fanns i de områden där barnen bodde. I båda förskolorna användes talat språk. 
Barnen i studien hade antingen hörapparat eller kokleaimplantat. De använde sig främst av 
talspråk i sin kommunikation, antingen enbart eller i kombination med tecken. Talspråket 
barnen använde var dock enstaka ord eller läten och alltså inte speciellt utvecklat. 
Observationerna i studien gjordes via videoinspelningar. Tre barn tog oftare kontakt med 
barn i specialförskola än i den vanliga förskolan. Det var olika vilka tekniker barnen använde 
sig av i de olika miljöerna. I den vanliga förskolan använde barnen mer talspråk, tog kontakt 
med andra barn genom att flytta sig närmare dem eller vidrörning. I specialförskolan använde 
de oftare tecken för eller gav sig direkt in i leken. Barnen lyckades betydligt oftare att få 
kontakt med kamrater i specialförskolan än vad de gjorde i den vanliga. En anledning kan 
vara att de hörselskadade barnens språk var så pass dåligt att det inte fungerade med hörande 
barn. Studien visar att barnen använde mer en kombination av kontakttekniker med andra 
hörselskadade barn än med hörande. Ett av barnen som hade mycket dåligt tal hade svårt att 
få kontakt med hörande barn och misslyckades oftast i sina kontaktförsök. Författarna menar 
att en fråga studien utmynnar i är om det verkligen är bättre för hörselskadade barn att gå 
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tillsammans med hörande barn trots att det är den allmänna synen i landet (Weisel, m.fl, 
2005).  
 
Bat-Chava, Martin, Kosciw (2005), USA. 
Studien handlar om barn med hörselnedsättning (hearing loss). Det framgår ej tydligt om 
detta avser både döva och hörselskadade barn. 
 
Syftet med studien var att undersöka förändring i social kompetens över tid hos barn med 
hörselnedsättning. Man ville även se om det fanns någon skillnad mellan de barn som hade 
hörapparat och de som fick CI-implantat. I studien ingick 41 barn (19 pojkar och 22 flickor). 
Dessa bedömdes vid två tillfällen. Vid första tillfället var medelåldern 3,3 år och vid det 
andra 10,7 år. Majoriteten av barnen använde talspråk som huvudspråk (35 stycken). Resten 
använde en kombination av tal och tecken. Av dem som använde tal gick 31 stycken i 
vanliga skolor för hörandet. Resten gick i dövskola i olika former (Bat-Chava, m.fl, 2005).  
 
Föräldrarna till barnen intervjuades per telefon utifrån The Vineland Adaptive Behaviour 
Scales. Denna skala mäter barnets personliga och sociala färdigheter från födseln upp till 18 
års ålder. Vid första testet hade de barn som hade hörapparat betydligt bättre hörsel, 
språkförståelse och kommunikation än de barn som senare fick CI-implantat. Resultatet 
visade att barnens kommunikationsförmåga förbättrades över tid. Denna förmåga 
förbättrades snabbare hos de barn som fick CI-implantat än de som hade hörapparat. 
Resultatet visade också att den sociala kompetensen förbättrades då talet förbättrades. Genom 
att barnet lättare kan kommunicera med familj och vänner förbättras deras förmåga att förstå 
andra människors tankar och känslor (’theory of mind’). Barnen med CI-implantat fungerade 
bättre i lugna och tysta miljöer än i miljöer med mycket bakgrundsljud. Dessa erfarenheter 
liknar de som hörselskadade erfar. Det skiljer sig också i resultat mellan olika barn med CI-
implantat beroende på grad av hörselnedsättning (Bat-Chava, m.fl, 2005).  
 

This suggests that children with greater hearing loss hit a plateau of improvement early on, and 
do not continue to improve, whereas children with lower levels of hearing loss continue to 
improve with longer duration of implant use (Bat-Chava, m.fl, 2005:1294).  

 
Det visade sig också att bättre kommunikation är relaterat till förbättringar i social 
kompetens. Detta är tydligt då döva barn med otydligt och dåligt tal lätt blir avvisade av 
hörande kamrater (Bat-Chava, m.fl, 2005).  

Sammanfattning av studier om hörselskadade barns sociala relationer 
Hörselskadade barn i Sverige växlar ofta språk utifrån vem de kommunicerar med 
(Brunnberg, 2003). De har dock svårt att utveckla vänskapsrelationer med hörande barn och 
känner sig oftare tryggare med andra hörselskadade (Weissel, m.fl, 2005). Många barn med 
hörselnedsättning har negativa erfarenheter av att vara integrerad på hörande skolor där de 
lätt hamnar utanför (Stinson & Whitmire, 1996).  Även vid hörselklasser på vanliga skolor 
märks detta utifrån att de hörande mer tar över skolgården medan de hörselskadade håller sig 
vid sidan av. Det förekommer också oftare konflikter mellan hörande och hörselskadade eller 
barn med hörselnedsättningar samt att de hörande kan reta de hörselskadade barnen för deras 
funktionshinder (Stinson & Whitmire, 1996; Brunnberg, 2003). När hörselskadade går i 
specialskola med andra hörselskadade och döva barn förbättras ofta deras självförtroende. De 
som mår bäst är de hörselskadade barn som identifierar sig med andra hörselskadade 
(Brunnberg, 2003). Barn med hörselnedsättningar är oftare tryggare med andra barn som har 
samma funktionshinder (Stinson & Whitmire, 1996; Brunnberg, 2003). 
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För hörselskadade barn innebär inte integrerad skolgång automatiskt bättre relationer med 
hörande barn (Tvingstedt, 1998). Relationer bygger ofta på att man kan kommunicera bra 
med varandra (Tvingstedt, 1998; Bat-Cahva, m.fl, 2005). Ju äldre barnen blir ju viktigare blir 
förmågan att kommunicera. Yngre barn kan lättare leka tillsammans även om de inte kan 
kommunicera på samma sätt. Hörselskadade ungdomar kan ofta uppleva att de blir 
ignorerade av hörande skolkamrater (Tvingstedt, 1998). Döva barn utvecklar ’Theroy of 
mind’ senare än hörande barn vilket gör att de inte kan sätta sig in i hur andra tänker och 
känner. Detta kan givetvis försvåra relationer med hörande barn (Bat-Chava, m.fl, 2005). För 
hörselskadade barn i hörande skolor tar skoldagen också mer energi då de måste anstränga 
sig för att hänga med under lektioner och vad andra elever säger. Det finns då inte så mycket 
ork över att leka med andra barn efter skolan. Går de i specialskola kan resvägen vara lång, 
vilket gör att de inte av denna anledning har möjlighet att träffa skolkamrater efter skolan 
(Brunnberg, 2003). Det är dock tydligt att det är viktigt att hörselskadade barn får möjlighet 
att träffa andra hörselskadade för att kunna utveckla en positiv identitet som hörselskadad. 
Särskilt viktigt blir ju detta för individualintegrerade hörselskadade barn (Tvingstedt, 1998; 
Brunnberg, 2003). Hörselskadade barn kan möta en omgivning som inte förstår hur 
hörselskadan påverkar vilket gör att de inte tar hänsyn i kommunikationen med barnet. 
Lärare som tror att barnet hör bättre än det gör anpassar inte undervisningen i den mån det 
hörselskadade barnet har behov av (Zheng, m.fl, 2003).  

Hörselskadade barns utbildningssituation 
Under denna rubrik avser presentationen studier som fokuserar på hur utbildningssituationen 
för hörselskadade barn brukar ordnas. Även studier som avser döva barn ingår. 
 
Ahlström, Preisler, Thorén (1996), Sverige. 
Studien fokuserar både på hörselskadade och döva barn vilket tydligt framgår av syftet. 
 
Ahlström, m.fl, (1996) har gjort en studie om hörselskadade och döva barn i förskolan. De 
har gjort videoobservationer av 27 barn i tre olika förskolor. Av dessa barn var 15 döva och 
resten hörselskadade. Syftet med studien är att titta på barnens utveckling när det gäller 
socialt, kommunikativt och emotionellt.  
 
Författarna skriver att det tidigt är viktigt för små barn att samspela med andra. Föräldrarna 
är givetvis mycket viktiga men även andra barn betyder mycket för barnets utveckling där de 
kan kommunicera och skapa relationer. Det som framkom av undersökningen var att det ofta 
handlade om barnens svårigheter att kommunicera med andra barn och personal. Det var 
också beroende på situation hur olika barn hanterade kommunikationen. Författarna menar på 
att om barnet är osäkert i sin kommunikation så kan det leda till att barnet även blir osäkert 
på andra områden i det sociala livet. Detta gjorde att barnen hade svårt att leka med varandra 
och leken dog snabbt ut av sig själv när ingen kommunikation fanns att bygga vidare på. 
Detta var tydligast bland de äldre barnen då lekarna ofta kräver mer kommunikation. 
Personalen hjälpte till mycket för att underlätta kommunikationen genom förtydligande och 
tolkning så att barnen klarade av att fortsätta leken. Personalens sätt att förhålla sig till 
barnens kommunikation spelade mycket stor roll. När de hjälpte barn med som hade 
svårigheter så slapp det barnet att hamna utanför lekarna. Det var också viktigt hur de 
bemötte barnets försök till kommunikation. Tillrättavisningar av talet/tecken gjorde till 
exempel att barnet drog sig för att försöka kommunicera. Författarna ser en risk med att 
barnen inte har tillräckliga kommunikativa kunskaper då deras möjlighet självständighet 
försenas (Ahström, m.fl, 1996). 
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Författarna trycker dock också på att man inte kan reducera döva och hörselskadade barns 
utveckling endast till språkliga problem utan att det handlar om flera saker där barnen har rätt 
till stöd och hjälp för att utvecklas. Även barn som hade en bra förmåga att kommunicera 
kunde stöta på problem. Dessa barn växlade lätt mellan talat språk och teckenspråk beroende 
på vem de talade med. Det verkade dock som att det var lätt hänt att personalen utifrån 
barnets goda kommunikativa kunskaper överskattade hörselförmågan hos barnet när tal 
användes. De kunde exempelvis vända sig bort när de talade med barnet vilket gjorde att 
barnet då inte hängde med. Även I samtal när flera personer deltog fick barnet det svårt 
(Ahström, m.fl, 1996). 
 
Ahlström & Preisler  (1998), Sverige. 
Studien fokuserar på hörselskadade barn vilket tydligt framgår av diskussionen i studien. 
 
Ahlström & Preisler (1998) har gjort en undersökning om hörselklasser i Örebro 
(Norrbyskolan m.fl.), som flyttar in i dövskolan (Birgittaskolan). De har intervjuat 
skolledning, lärare, föräldrar och elever båda innan och efter flytten samt videofilmat 
lektioner innan och efter. Studien fokuserar på att belysa och beskriva situationen för dessa 
elever. Intervjuer och observationer på skolgården redovisas av i separata studier (Se 
Brunnberg, 2003). I studien har författarna fokuserat på barnens sociala, språkliga och 
kommunikativa situation (Ahlström & Preisler, 1998). 
 
Det är upp till föräldrarna vilken typ av skolplacering de väljer för sina barn, framförallt 
utifrån hur mycket talspråk som barnet behärskar och kan ta in. Även samhällets syn spelar in 
i detta beslut, vilket innebär att funktionshindrade barn helst ska integreras med 
normalfungerande barn så långt det går. Majoriteten av de hörselskadade barnen placeras 
utifrån detta i vanliga klasser. En anledning kan också vara att föräldrarna inte vill att barnet 
ska behöva ha lång resväg till skolan eller behöva flytta till annan ort och då bo hemifrån i 
veckorna för att gå i specialskola. För döva barn är det i dag självklart att deras första språk 
är och ska vara teckenspråk. För hörselskadade barn är det dock mer komplicerat kring vad 
som är det bästa första språket. Även vilket språk som ska användas vid undervisning är en 
stor fråga. Resultaten i undersökningen visade att de hörselskadade barnen ofta bytte språk 
beroende på vem de kommunicerade med. Talspråk användes till exempel oftast med lärarna 
medan teckenspråk eller blandat oftast användes med kompisar. Växlingen mellan språken 
gjordes ganska obehindrat och de anpassade sig mycket efter vem de samspelade med. De 
som hade svårt med teckenspråket hade jobbigast i samspel med sina kompisar om det var 
flera som deltog i samtalet. I hörselklass underlättas kommunikationen mellan lärare och 
elever. Det kan däremot vara svårt för spontana samtal mellan elever då de inte alltid ar 
tillgång till hjälpmedel. De använder sig då av en kombination av språk och tecken. Ju äldre 
barnen blev desto mer tecknade till varandra (Ahlström & Preisler, 1998). 
 
I intervjuer med lärarna framkom att de hörselskadade barn som placerats i hörselklasserna 
ofta även hade andra problem än hörseln. Bland de 29 barn som flyttade från Norrbyskolan 
så hade sex barn ytterligare funktionshinder. Tre barn hade synnedsättningar, två barn hade 
MBD (Minimal Brain Disorder) och ett barn hade ADHD (Attention Hyperactivity 
Disorder). Lärarna upplevde att de behövde få mer kunskap om flerhandikapp samt hur de 
skulle bemöta barn som misslyckats i vanliga klasser. Åtta barn hade tidigare varit placerade 
i vanlig klass tidigare vilket inte hade fungerat bland annat utifrån att det varit omöjligt för 
barnen att hänga med i undervisningen. På Birgittaskolan hade 16 av 38 elever i 
hörselklasserna varit placerade i vanlig klass. Lärarna berättar mer att hörselklasseleverna på 
Norrby kallades för ”hörslarna” vilket de slapp på Birgittaskolan. Lärarna upplevde dock 
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fortfarande att eleverna mest umgicks inom den egna gruppen även om hörselskadade även 
tidigare varit med på fritidsaktiviteter för döva där det finns större utbud än för 
hörselskadade. Oro fanns från lärarnas sida att de elever som hörd bäst fick för lite stimulans 
på Birgitta skolan bland annat för att deras traditioner som sång, musik och exempelvis 
luciafirande försvunnit. De tyckte dock överlag att det var bättre för eleverna på 
Birgittaskolan. Barnen blev mer accepterade och de som behärskade teckenspråk fick mer 
kompisar att välja bland. De uttryckte dock att de hörselskadade barnen behöver utveckla en 
egen identitet som hörselskadade (Ahlström & Preisler, 1998). 
 
När det gäller föräldrarna så ångrade de flesta inte att de placerat barnen i hörselklass men 
upplevde att barnet blev mer ensamt på fritiden då det måste vistas bland hörande barn. De 
flesta tyckte att barnets sociala situation på Birgittaskolan var bra, vilket var en förbättring 
från Norrbyskolan. De flesta tyckte att barnet hade för lite kompisar både i skolan och på 
fritiden, och det blev påfrestande dagar med långa resor för barnet. För föräldrarna var det 
viktigt att barnet behärskade både tal- och teckenspråk; alltså att de skulle bli bilinguala. 
Lärarna däremot ansåg det vara viktigast med svenska som första språk och att tecken skulle 
användas som komplement. Författarna menar att det i vissa fall fungerar bra med talspråk 
och i andra med bättre med tecken. De anser att det är bättre att fokusera på vad som fungerar 
för det individuella barnet än diskutera vilket språk som bör användas. Författarna menar 
också att placering av hörselskadade barn i vanliga skolor inte automatiskt gör att dessa barn 
får en social gemenskap med hörande barn. Det kan i stället vara skadligt för deras personliga 
utveckling att hela tiden känna att de är annorlunda (Ahlström & Preisler, 1998). 
 

Genom att erbjuda de hörselskadade barnen en skolmiljö där de kan utvecklas utifrån sina 
förmågor, där det finns jämnåriga kamrater att välja en riktig vän bland, där de kan förvärva 
ämneskunskaper utan att behöva fastna I språkfrågor och där de kan samspela på ett fritt och ledigt 
sätt både med lärare och kamrater, borde vi kunna skapa ett klimat där de hörselskadade elevernas 
möjligheter tillgodoses på ett annat sätt än vad som hittills varit fallet (Ahlström & Preisler, 
1998:117). 

 
Resultaten visar att de var mer utanför i den hörande skolan än i dövskolan och lekte mer på 
hela skolgården än vad de gjorde på Norrbyskolan där de höll sig mer undan. De fick en mer 
social krets på dövskolan och de blev mer accepterade (Ahlström & Preisler, 1998). 
 
Bergkvist (2001), Sverige. 
Studien avser hörselskadade elever vilket tydligt framgår av diskussionen i studien. 
 
Studiens syfte är att få veta hur de hörselskadade eleverna själva anser om deras situation i 
skolan och hur deras behov ser ut. Undersökningen är gjord genom enkätfrågor som 
hörselskadade elever i årskurs 7-9 i DSTUW län har besvarat. Alla dessa elever var i behov 
av hörapparat. Huvudfrågorna som enkäten fokuserade på var den pedagogiska, psykosociala 
och hörseltekniska situationen för eleverna (Bergkvist, 2001). 
 
När det gällde den pedagogiska situationen så var den av svaren att döma inte 
tillfredsställande och det låg mycket på den enskilda eleven att se till att läraren och övriga 
elever använde de tekniska hjälpmedel som fanns för att hänga med. Om det kom en vikarie 
till klassen låg det också på eleven själv att informera om sitt funktionshinder och vad som 
krävs. Oftast blev det dock inte av då den enskilda eleven kunde uppleva situationen som 
jobbig och drog sig för detta. När det gällde extra stöd i skolan uppgav 57 % av de 
hörselskadade eleverna att de inte hade tillgång till detta, medan 38 % uppgav att de hade 
hörsellärare och 5 % hade stöd i annan form. De allra flesta gick i stora klasser med 25-30 
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elever. Om den psykosociala situationen så uppgav flera elever att de hade problem med 
huvudvärk. Antingen efter skolan då de måste vila innan de kunde göra läxor eller annat på 
fritiden, eller på morgonen innan de skulle till skolan. En bild som visade sig ar också att de 
hörselskadade eleverna ofta drog sig för att fråga lärare och andra elever om de inte har hört 
något (Bergkvist, 2001). 
 
Tonåringar är mitt uppe i att försöka skapa sig en identitet och hitta en tillhörighet. För 
hörselskadade tonåringar kan detta vara extra svårt då de ofta upplever att samhället och 
omgivningen har olika krav på dem att de ibland passerar som hörande och ibland som 
funktionshindrade (Bergkvist, 2001). 
 

Det handlar om dubbla budskap: 
-man är som normalhörande och här i ligger också en förnekelse av själva hörselskadans effekter 
-signaler som säger att man inte riktigt duger till om man visar sin begränsning som hörselskadad. 
Det är ett subtilt spel knappast är synbart för en utomstående men som kan bli förödande för 
självkänslan och självförtroendet – ett hot mot identiteten (Bergkvist, 2001:11). 

 
De hörselskadade försökte ofta smälta in bland de hörande klasskamraterna och drar sig för 
att ta upp när inte tekniken används på rätt sätt med mera. Utifrån detta vänjer sig de 
hörselskadade eleverna ofta att missa mycket av det som sägs. Tekniken får en underordnad 
betydelse och den sociala acceptansen prioriteras (Bergkvist, 2001). 
 
Jackson-Croyle (2003), USA. 
Studien avser både döva och hörselskadade barn. Dessa ses dock som en grupp i studien. 
 
Jackson-Croyle, (2003) skriver att diskussionerna kring vilken skolplacering som är bäst för 
hörselskadade barn även pågår i USA och att det är stor fokusering på olika program och 
insatser. Syftet med studien var att belysa fördelar och svårigheter när döva och 
hörselskadade barn går integrerade med hörande elever. Döva och hörselskadade barn med 
hörande föräldrar är integrerade i ett hörande samhälle. En anledning är att ’The civil rights 
movement’ på 50-60 talet där alla ska behandlas lika oberoende av ras eller funktionshinder, 
vilket gör att funktionshindrade barn bör gå med icke funktionshindrade. Det finns även 
teorier som säger att funktionshindrade barn utvecklas bättre med normalfungerande barn 
medan andra teorier säger tvärtom. De oftast långa resvägarna till specialskolor påverkar 
också familjen att välja en skolplacering i vanlig skola som då ligger närmare hem. 
Författaren har gjort en litteraturgenomgång för att se vad som sägs kring integrering av döva 
och hörselskadade barn i vanliga klasser eller program. Det krävs mycket för att 
integreringen ska bli lyckad. Man måste göra en bedömning utifrån det enskilda barnets 
situation och förmåga att klara av en integrerad placering, speciellt med fokus på 
kommunikationsförmåga. Resultatet visar att det är mycket svårt att komma fram till bäst 
placering för döva och hörselskadade barn. 
 
Hadjikakou, Petridou, Stylianou (2005), Cypern. 
Studien fokuserar döva barn men hörselskadade nämns också. 
 
Hadjikakou, m.fl, (2005) skriver att ända fram till 1980-talet så gick döva barn på Cypern i 
speciella skolor för döva. Hörselskadade elever gick dock ivanliga skolor där de inte fick 
något speciellt stöd förutom att föräldrarna kunde betala för viss hemmaundervisning som 
var individuellt anpassad och privatiserad. Det bestämdes sedan att även döva elever skulle 
integreras i hörande skolor vilket även deras föräldrar krävde då de var rädda att deras barn 
blev isolerade från det hörande samhället när de gick på speciella dövskolor. Det stiftades 
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lagar som menade att den bästa skolmiljön för döva elever var på hörande skolor. I de 
hörande skolorna får de döva eleverna lära sig att använda verbalt språk. De flesta använder 
hörapparater förutom de som är helt döva. Föräldrarna får betala en summa vart tredje år för 
att barnen ska få uppgraderade hörapparater. Det finns inga undersökningar har dock gjorts 
för att utvärdera vilket stödet till dessa elever i hörande skolor eller hur nöjda de döva 
eleverna själva är samt deras familjer. Denna undersökning som författarna presenterar är 
därmed den första i sitt slag. I undersökningen skickades enkätfrågor ut till alla döva elever 
samt deras föräldrar och lärare. Som stöd för de döva eleverna fick de specialtimmar innan 
klassrumslektioner för att underlätta för dem att hänga med i undervisningen som är hålls på 
talspråk. Ett annat syfte med specialtimmarna är att de ska lära sig att läsa läppar bättre. Alla 
elever svarade på enkätfrågorna och de svar man fick var att 13,2 % uppgav att de inte kunde 
förstå någonting av klassrumslektioner trots att de fått specialtimmar innan. 21,7 % uppgav 
att de inte förstod något alls av dessa lektioner om de inte fått specialtimmar och 22,1 % 
uppgav att de knappt förstod något trots dessa timmer. De som uppgav att de alltid förstod 
allt då de fått specialtimmar var 64,7 %. De lärare som undervisar döva elever får 
specialträning tre dagar per år.  
 
Det finns en kurator på varje skola som ska kunna hjälpa de döva barnen. Barnen uppgav 
dock att de hade mycket liten kontakt med kuratorn och tog aldrig upp problem där. 
Problemen diskuterade de hellre hemma, med kompisar eller någon lärare. Skolbyggnaderna 
har anpassats till de döva eleverna och det går färre elever i de klasser där det finns döva 
elever. Döva elever har också rätt att få teknisk support som till exempel mobiltelefon, fax 
och annat för att underlätta kommunikationen (Hadjikakou, m.fl, 2005). 

Sammanfattning av studier om hörselskadade barns utbildningssituation 
I Sverige går döva barn i specialskola för döva där huvudspråket är teckenspråk. För 
hörselskadade är det däremot svårare vad gäller skolplacering. Föräldrarna får ofta välja 
mellan att låta barnet resa lång väg till hörselklasser eller specialskola eller att integreras i 
vanliga klasser för hörande. Mycket är också beroende på hur mycket talspråk barnet klarar 
(Ahlström, m.fl, 1998; Jackson-Croyle, 2003). I andra länder ställs föräldrar till döva inför 
samma problem då det inte är lika självklart att döva har rätt till teckenspråk (Jackson-
Croyle, 2003; Hadjukakou, m.fl, 2005). Samhällets syn spelar alltså till stor del in på dessa 
barns skolplaceringar och rätt till språk. Inställningen är ofta att det är bra att integrera 
funktionshindrade barn i skolor med barn utan funktionshinder (Ahlström, m.fl, 1998). 
Hörselskadade barn som är integrerade i vanliga skolor hamnar ofta utanför vilket kan vara 
skadligt för barnets utveckling. De får oftast fler kompisar och blir mer accepterade på en 
specialskola (Ahlström, m.fl, 1998). Det krävs mycket för att en integrering ska fungera för 
ett barn med hörselnedsättning (Jackson-Croyle, 2003). 
 
I vanliga klasser för hörande i Sverige så har den hörselskadade rätt till olika tekniska 
hjälpmedel (Ahlström, m.fl, 1998; Bergkvist, 2001). Tillgången till hjälpmedel skiljer sig 
dock åt mellan olika kommuner och skolor samt att det ofta ligger på eleven själv att ansvara 
för att tekniken fungerar samt att informera lärare och vikarier om hur deras funktionshinder 
påverkar dem. Många väljer dock att inte säga till om de inte uppfattar vad lärare eller 
kamrater säger då de inte vill känna sig annorlunda vilket gör att de missar mycket i 
undervisningen. Det tar också mycket kraft och energi för det hörselskadade barnet att 
försöka hänga med under hela skoldagen. Huvudvärk är något som många av dessa barn har 
problem med efter skoldagen (Bergkvist, 2001). 
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CI-operererade barns situation  
Under denna rubrik presenteras studier som helt fokuserar på situationen för CI-opererade 
barn. Jag kommenterar inte hur tydligt varje studie är utifrån fokus hörselskadade eller döva, 
utan ser dessa studier som fokuserade på CI-opererade barn oavsett om de är döva eller gravt 
hörselskadade. 
 
Preisler, Tvingstedt, Ahlström (2002), Sverige. 
Syftet med studien var att utforska kommunikationsmönster mellan CI-opererade barn och 
deras föräldrar, lärare och vänner under en två års period. Antal barn i studien var 22 stycken; 
11 flickor och 11 pojkar. De var mellan 2-6 år när studien startade och mellan 4-8 i slutet av 
studien. Flertalet (16 stycken) var döva vid födseln medan resterande blev döva efter att de 
börjat lära sig talspråk. Barnen var mellan 2-5 år vid operationen. I början av studien gick åtta 
av barnen i förskola för döva där man använde enbart teckenspråk, tio stycken gick i förskola 
för döva och hörselskadade där både tal- och teckenspråk användes. De övriga fyra gick i 
vanliga förskolor för hörande barn (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2002). 
 
Metoder som användes vid studien var videoobservationer och direkta observationer av barnen 
samt intervjuer med föräldrar, lärare om deras åsikter och erfarenheter av CI-implantatet. Även 
intervjuer med två multidisciplinära sjukvårdsteam gjordes för att höra deras värderingar, oro 
och förhoppningar kring CI-implantatens inverkan på barnens utveckling. Man ville också se 
hur föräldrar och lärare upplevde information och stöd från de sjukvårdsteam som genomförde 
operationen. Viktiga faktorer för att resultatet av implantationen ska bli bra är enligt författarna 
att kommunikationen fungerar bra mellan barn och föräldrar och är på en adekvat nivå för 
barnets utveckling, hur interaktionen fungerar med kompisar, vilket kommunikationssätt vuxna 
använder samt användande av teckenspråk. De barn som kunde bra teckenspråk utvecklade 
även ett bra talspråk. Hur föräldrarna kommunicerar och interagerar med sina barn beror enligt 
författarna på olika saker (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2002). 
 

Attitudes towards children with disabilities in the society can influence the way parents look up on 
their children’s possibilities to develop (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2002:405). 

 
I början av studien användes främst teckenspråk i familjerna. Ungefär två tredjedelar av 
familjerna hade välfungerande kommunikation medan de övriga hade det sämre. I ett par 
familjer hade barnen och föräldrarna en mycket otillfredsställande kommunikation där de mest 
visade vad de ville genom gester och agerande. Under studiens gång började alla föräldrar att 
använda mer talspråk med barnen. Fem av barnen använde dock aldrig talspråk. Den bästa 
kommunikationen mellan barn och föräldrar hade de föräldrar som använde sig av ett 
barncentrerat språk än de som använde en vuxencentrerad och direktiv kommunikationsstil. I 
förskolan för döva och hörselskadade användes främst talspråk med tecken som stöd. I den 
hörande förskolan märktes att det inte fanns en välfungerande kommunikation mellan de CI-
opererade barnen och de hörande. De kunde inte delta i dialoger med de hörande utan 
integrerade oftast med vuxna, vilket ofta också fick fungera som tolk mellan de hörande barnen 
och de med CI-implantat. De kunde dock vara med och leka med de hörande barnen så länge 
inte leken krävde någon direkt kommunikation. Lärarna hade ingen tidigare erfarenhet av döva 
barn men upplevde att det fungerade bra för dessa barn i skolan. De upplevde inte att de 
behandlades illa av de hörande barnen eller att de ofta hamnade i konflikter (Preisler, 
Tvingstedt, Ahlström, 2002). 
 
Föräldrarna uppgav att barnen ofta förstod talspråk bättre än vad de själva kunde producera. De 
barn som hade bäst talspråk kunde också teckna bra. Föräldrarna var nöjda med sitt beslut att 
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låta barnet genomgå en CI-operation. Dessa barn hade också det bästa talspråket. I slutet av 
studien använde vissa mer tal- än teckenspråk med sina föräldrar. Vissa av dessa barn hade ett 
normalt utvecklat teckenspråk i början av studien vilket dock stannade av senare. Vissa hade 
ingen fungerande kommunikation alls och vid samtal med föräldrar och lärare var 
kommunikationen ofta direktiv och inte fokuserad på innehåll. Vissa barn upplevdes vara lika 
döva som innan de fick sitt implantat. Det fanns ingen direkt skillnad mellan grupperna hur 
länge de haft sina implantat (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2002). 
 
Ahlström, Preisler, Tvingstedt (2003), (A), Sverige. 
Ahlström, Preisler och Tvingstedt (2003), (A), har gjort en undersökning om olika 
skolplacering för barn med Cochleaimplantat. Studien har flera delar och denna delstudie har 
fokuserat på föräldrarnas perspektiv. Syftet med studien är hur situationen för CI-opererade 
barn ser ut i olika skolformer. Tyngdpunkten ligger på den kommunikativa och den sociala 
situationen. Både elever och deras föräldrar samt skolpersonal har fått ge sin syn på 
situationen.  
 
Hörselklass innebär att det är färre elever i klasserna och mer tekniska hjälpmedel. De elever 
som går i hörselklasser har talspråk som sitt första språk och undervisningen ges på talad 
svenska. Eleverna har även undervisning i teckenspråk på schemat. Att gå i hörselklass kan 
innebära långa resor för barnen för att komma till sin skola eftersom det skiljer sig åt i 
tillgång till hörselklasser över landet. Internatboende finns endast hos statens specialskolor 
trots att avståendet till hörselklasser ofta kan vara lika långt. I vanliga klasser är den 
hörselskadade eleven oftast ensam med sitt funktionshinder, och förväntas följa med i den 
vanliga undervisningen med hjälp av tekniska hjälpmedel och eventuellt assistent. 
Hörselpedagogen kan exempelvis anordna träffar med de hörselskadade eleverna från olika 
skolor för att barnen ska få träffa andra hörselskadade och utifrån detta kunna bilda sig en 
identitet och öka självkänslan. För lärarna finns det support att få från hörselpedagog som ska 
förflytta sig mellan de skolor där det finns hörselskadade elever. Vilken tillgång lärarna har 
till support kan också variera (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (A). 
 
Föräldrarna i studien upplevde det svårt att bestämma i vilken skolform deras barn skulle 
placeras. Detta speciellt utifrån att det är svårt att förutsäga hur situationen med implantatet 
skulle komma att utveckla sig. Utifrån detta var föräldrarna ganska inställda på att det kunde 
bli aktuellt att senare byta skolform. Placeringsvalet handlade också givetvis mycket om hur 
barnets förmåga att höra och göra sig förstådd med talad svenska såg ut. Även avståndet till 
skolan spelade in till stor del. Många föräldrar såg det inte som et alternativ att barnen redan 
på lågstadiet skulle tvingas bo på internat i veckorna för att kunna gå på specialskola. I 
studien placerades 3 av de 12 barnen i specialskola vilket innebar att det var tvungna att bo 
borta i veckorna. Skolplaceringen ändrades sedan till vanlig klass för två av dessa elever och 
boendet uppgavs som det stora skälet till flytten. Det barn som stannade kvar på 
specialskolan fungerade det dock bra för och trivdes på skolan och med boendet. Även de 
som bodde hemma men hade långa resor till specialskolan kunde uppleva det jobbigt vilket 
gjorde att vissa föräldrar valde vanlig skola efter ett tag för att barnet skulle slippa resorna. 
För majoriteten av barnen fungerade dock resorna bra för. Där barnen hade bäst möjlighet till 
lärande och utveckling var till stor del det som bestämde skolplaceringen uppgav föräldrarna. 
Det som oroade föräldrarna vid placering i specialskola var att barnet inte skulle få 
tillräckligt med träning i talspråk (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (A). 
 

Ytterligare andra betonade den sociala samvaron med jämnåriga och upplevde barnens möjligheter 
att utveckla fungerande kamratrelationer som bättre i specialskolan jämfört med i vanlig klass där 
de menade att barnen riskerade att bli isolerade (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003: 53), (A). 
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De barn som bodde på internat eller gick på specialskola upplevde föräldrarna var mer 
ensamma när de var hemma och hade mindre kompisar i bostadsområdet. Överlag var det 
mycket som föräldrarna måste fundera på vid valet av skolform för sina barn. De flesta 
oroade sig för ur barnets sociala situation skulle bli i skolan och på fritiden. De uppgav också 
att det ofta var barnets val av skola som fick styra. Om barnet hade kamrater i 
bostadsområdet ville de oftast gå i vanlig klass för att få gå i samma skola som de. Oavsett 
vilken skolplacering barnet hade så upplevde föräldrarna överlag att deras barn var positiva 
till skolan och trivdes bra. Vissa tyckte dock att deras barn inte fick samma hjälp och som 
hörselskadade barn fick. Föräldrarna upplevde att de CI-opererade barnen inte hade samma 
tillgång till tekniska hjälpmedel som de hörselskadade barnen hade. Deras barn kunde inte 
heller i samma utsträckning kunde tillgodogöra sig hjälpmedlen då de inte alltid fungerade 
tillsammans med implantatet. När det gäller skolplaceringen så tänkte föräldrarna till CI-
opererade mer kortsiktigt än vad både föräldrar till hörselskadade och döva barn gjorde. De 
var förberedda på – och försökte förbereda barnet på at dt kan bli aktuellt med skolbyte 
längre fram om det inte fungerar in nuvarande skolforn. Under studiens gång så var det dock 
bara tre barn so bytte skolplacering och då var det till vanliga klasser bland hörande barn. 
Även lärare, assistenter och hörselpedagog kände sig tveksamma till vilken skolform som var 
bäst för de CI-opererade barnen (Ahlström, Preisler och Tvingstedt, 2003), (A). 
 
Ahlström, Preisler, Tvingstedt (2003), (B), Sverige. 
Studien är gjord utifrån föräldrar, lärares och assistenters perspektiv och intervjuer har gjorts 
med dessa. Innan dessa intervjuer gjordes observerades barnen i skolmiljön (Ahlström, 
Preisler, Tvingstedt, 2003), (B). 
 
Sedan döva barn har börjat opereras med CI-implantat så verkar föräldrarna mer fokusera på 
att barnet ska behärska och använda sig av talspråk så teckenspråket kommer i skymundan. 
Vad händer om implantat inte fungerar för barnet, och barnet då är helt dövt igen? 
Författarna skriver att i Sverige har döva haft en annan situation än i de flesta andra länder. 
Sveriges Riksdag erkände teckenspråk som dövas första språk 1981, och specialskolorna 
jobbar med båda språket i och med att de lär barnen skriven svenska. I dövklasser ges 
används talspråksundervisning och tecken kan förekomma som stöd i undervisningen som 
förtydligande. I de flesta andra länder är målet att barnen ska läras sig prata och läsa läppar 
och inte använda teckenspråk, även om det dock finns dövskolor även internationellt 
(Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (B). 
 
Skolplaceringen: 
Under studiens gång bytte några barn skolplacering till vanlig skola då barnen ej mådde bra 
att bo borta i veckorna, dessa barn trivdes sedan bra i den vanliga skolan. Överlag var 
föräldrarna positiva till val av placering och uppgav att barnen trivdes bra i skolan. Föräldrar 
till barn i vanliga klasser tyckte att det fungerade bättre än de trott att det skulle göra. De 
upplevde dock brister i tillgången till extra stöd och insatser för barnet som barnet var i 
behov av. Föräldrar vars barn gick i specialskola var också positiva till valet. Resorna 
fungerade bra till och från skolan och ett av barnen i studien bodde på skolorten i veckorna. 
Det som ändå saknades enligt föräldrarna var att det var för lite talat språk i skolan och de 
upplevde att det var för få lärare i klassen. Lärarna till CI-opererade barn i vanliga klasser 
upplevde ofta att de hade för dålig kunskap om deras behov. De var dock i de flesta fall 
positiva till barnets placering och upplevde att det fungerade bra. Det fanns dock oro att 
barnet skulle få kunskapsluckor och att inte barnet skulle tycka att det var roligt med 
undervisningen (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (B). 
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Trötthet var ett problem bland de individualintegrerade barnen för att de var tvungna att 
anstränga för att hänga med i undervisning och att höra vad alla sa. Ju högre upp i 
årskurserna barnen kom blev det svårare att hänga med. Lärarna i specialskolan tyckte att 
barnen verkade trivas och att det var rätt miljö för dem. Det fanns också barn som slutat 
använda sina implantat och därmed var helt döva. Lärarna kunde dock se brister i 
teckenspråk bland vissa av de CI-opererade barnen som inte fått lära sig teckenspråk från 
tidig ålder. Vissa barn hade haft sociala svårigheter i början på skolan vilket hade rättat till 
sig. Vissa barn hade också koncentrations och uppmärksamhetsstörningar. Kunskapen och 
utbildningen hos personalen i specialskolan var bättre och elevantalet i klasserna var mindre 
än i vanliga skolor (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (B). 
 
Assistenter: 
När det gäller assistenter till barnen i vanliga klasser så var det ett komplicerat ämne. 
Föräldrarna upplevde att det var svårt att hitta en bra assistent som barnet trivdes med och att 
assistenten sen skulle kunna var med barnet i skolan och på fritids på ett bra sätt. Ibland 
uppträdde assistenter som at barnet hade andra handkapp förutom hörseln och tog över saker 
som barnet kunde och ville göra själv. Det var även svårt att avväga hur mycket teckenspråk 
assistenten skulle använda med barnet (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (B). 
 
Kompisar: 
När det gäller kompisar så uppgav föräldrarna till barn i vanliga klasser att de hade kompisar 
hemma eller i skolan, dock inte alltid på båda ställena. Det verkade vara lättare för pojkarna 
att umgås som mer höll på med idrotter av olika slag, än för flickorna där det var viktigare att 
kunna samtala. Det var lite olika hur bra barnen klarade sig med talspråk vilket gjorde att det 
kunde bli komplicerat i vissa situationer med kompisar. Assistenterna upplevde dock mer 
problem av att barnet var ensamt på rasterna och lite utanför i skolan samt lätt hamnade i 
konflikter med hörande barn. Ibland ordnades träffar för CI-opererade barn från olika skolor 
och lärarna upplevde då att de trivdes mycket bra tillsammans. Föräldrar till barn i 
specialskolan uppgav att barnet hade tillfredsställande kamratrelationer i skolan, men att det i 
stort sett inte fanns någon kompis som barnet umgicks med hemma. I vissa fall tyckte barnet 
att det var ett problem och var ledsen över detta. Barnet var dock rädd för att ta kontakt med 
hörande barn för att inte skulle kunna förstå vad de sa. Syskonen var ofta viktiga för dessa 
barn. Det var också långa avstånd till kompisar från specialskolan vilket gjorde att det var 
svårt att umgås med dessa på fritiden (Ahlström, Preisler, Tvingstedt, 2003), (B). 
 
Implantatet: 
Alla föräldrar var inte helt nöjda med det resultat som blivit av CI-operationen och tyckte 
inte att barnet pratade lika bra som andra CI-opererade. Dessa föräldrar efterfrågade mer 
insatser för att barnet skulle kunna förbättra sitt tal. Direkt efter operationen såg föräldrarna 
ofta barnet fortfarande som dövt. Detta ändrade sig dock efter en tid då de fick 
förhoppningarna växte om att barnet skulle klara sig med talat språk (Ahlström, Preisler, 
Tvingstedt, 2003), (B). 
 
Preisler, Tvingstedt, Ahlström (2005), Sverige. 
Syftet med denna studie var att belysa CI-opererade barns egen erfarenhet av sitt CI-
implantat. Studien är gjord utifrån videoinspelningar och intervjuer och innefattar 18 barn. 
Det är dock endast de elva äldsta barnen som intervjuats då de andra var för små. De 
intervjuade barnen var mellan 8,5-7,5 år. Fem av dessa barn gick integrerade i vanliga klasser 
medan sex gick i specialskola för döva och hörselskadade. Författarna menar att barn sällan 
tillfrågas om sin egen uppfattning och erfarenheter om saker som rör dem. I denna studie 
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fokuserar de därför på barnens egna upplevelser av att ha ett CI-implantat (Preisler, 
Tvingstedt, Ahlström, 2005). 
 
Författarna skriver vidare att föräldrar som får ett dövt barn uppmuntras att lära sig 
teckenspråk. Föräldrarna hoppas ofta att barnet ska bli bilingualt med ett CI-implantat. Att 
kunna höra ses ofta som viktigt då de flesta är hörande och talspråk är det dominerande 
språket i samhället. Studiens resultat påvisar att flera av barnen som opererades då de var 
äldre än tre år hade minnen från själva ingreppet. Många tyckte att det kändes konstigt när 
implantatet kopplades in för första gången och de upplevde ljud. I dag så de dock implantatet 
som något naturligt och de flesta använde det dagligen. Vid exempelvis idrottande eller under 
natten kopplade vissa ur det. De kunde också ibland uppleva att det var jobbigt med ljud, till 
exempel när småsyskon skrek med mera. Då kunde också implantatet kopplas ur för att få det 
tyst (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2005). 
 
Flera av barnen hade haft problem med implantatet. De första implantaten var klumpiga och 
jobbiga att bära och syntes mycket. Dagens implantat är mer smidiga och mer diskreta vilket 
framförallt de äldre flickorna i studien var nöjda över. Språket som användes i hemmet var 
framförallt talspråk både för barn i specialskola och i vanliga skolor. De barn som gick 
integrerade uppgav att de kunde har svårt att höra vad läraren sa under lektionen. Detta 
berodde främst på att läraren pratade för snabbt och otydligt. De hade också ofta svårt att 
höra vad de andra eleverna sa under lektionerna. Även under rasterna kunde detta vara ett 
problem då ljudvolymen ofta var hög på skolgården (Preisler, Tvingstedt, Ahlström, 2005). 
 
När det gäller kompisrelationer så hade de barn som gick på specialskolan andra döva och 
hörselskadade kompisar att umgås med i skolan. Vissa av dem hade hörande kompisar 
hemma. Dessa kompisar hade ofta lärt sig något tecken och ibland fick föräldrarna hjälpa till 
med kommunikationen. Även teckenspråksordböcker användes för att kommunicera. De barn 
som gick i vanliga skolor hade inte andra döva eller hörselskadade att umgås med i skolan. 
Några av dem hade hörande kompisar hemma. Barnen i specialskolan använde framförallt 
teckenspråk med sina kompisar i skolan. Flera av dem använde dock talspråk i hemmet. 
Bland barnen i vanlig skola användes främst talspråk både i skolan och hemma. Tecken 
användes dock om något behövde förtydligas. När det gäller identitet så uppgav en äldre 
flicka att hon skulle vilja vara hörselskadad. Hon upplevde att så snart hon stängde av 
implantatet så var hon helt döv vilket hon upplevde som jobbigt (Preisler, Tvingstedt, 
Ahlström, 2005). 
 
Sahli & Belgin (2006), Turkiet. 
Syftet med studien var att jämföra självförtroendet hos ungdomar före och efter de fått CI-
implantat med hörande ungdomar. För att göra detta användes Rosenberg self-esteem scale. 
Resultatet gav ingen signifikant skillnad mellan de med CI-implantat och kontrollgruppen, 
dock signifikanta skillnader mellan före och efter implantatet där självförtroendet 
förbättrades. Författarna drar slutsatsen att CI-implantat har en positiv effekt på livskvaliteten 
(Sahli & Belgin, 2006). 
I studien ingick 30 ungdomar med CI-implantat samt en hörande kontrollgrupp på 60 
ungdomar. Av de med CI-implantat var 17 flickor och 13 pojkar och kontrollgruppen bestod 
av 21 flickor och 39 pojkar. Åldern på ungdomarna i studien var mellan 12-19 år. Förutom 
Rosenberg self-esteem scale fick ungdomarna också fylla i ett socio-demografiskt formulär 
och de med CI-implantat fick också fylla i ett formulär om information kring implantatet 
(Sahli & Belgin, 2006). 
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Resultatet visar att redan innan ungdomarna fick CI-implantat använde de talspråk och läst 
på läppar. De flesta av dessa uppgav att de hade bra stöd från sina föräldrar och att de var 
nöjda med sitt implantat och kunde höra bättre. Självförtroendet var bättre hos pojkarna än 
hos flickorna. Detta gäller dock också för hörande ungdomar (Sahli & Belgin, 2006). 

Sammanfattning av studier om CI-opererade barns situation 
För CI-opererade barn ses liknande problem vid skolplacering som för hörselskadade barn 
(Preisler, m.fl, 2002; Ahlström, m.fl. 2003 (A). Föräldrarna ställs in för samma dilemma om 
de ska låta barnet resa lång väg till specialskola (Ahlström, m.fl, 2003 (A); Ahlström, m.fl. 
2003:B) och kanske bo på internat, eller välja vanlig skola där barnet kanske har svårt att 
hänga med (Ahlström, m.fl, 2002). Föräldrar till CI-opererade barn planerar ofta mer 
kortsiktigt vad gäller skolplacering för sina barn, och låter tiden mer utvisa hur stor nytta 
barnet har av implantatet (Ahlström, m.fl, 2003), (B). Vissa föräldrar upplever att deras barn 
inte får lika mycket hjälp vad gäller exempelvis tekniska hjälpmedel som hörselskadade barn 
får. Det kan också vara så att de tekniska hjälpmedlen i skolan inte fungerar tillsammans med 
implantatet (Ahlström, m.fl, 2003, (A). De CI-opererade barn som integreras i vanliga skolor 
upplever ofta problem med trötthet under skoldagen i och med att de måste anstränga sig så 
för att följa med i undervisningen. De har också svårare att få kompisar (Ahlström, m.fl, 
2003, (B); Preisler, m.fl, 2005). De barn som går på specialskola för döva utvecklar lättare 
kompisrelationer i skolan än de som går integrerade med hörande.  
 
Efter operationen börjar de flesta föräldrar att använda mer talspråk med sitt barn och 
teckenspråket kommer mer i skymundan (Preiser, m.fl, 2002). Det är dock mycket varierande 
mellan olika barn hur utfallet av implantatet blir. En del får mer hörsel och klarar av att 
tillgodogöra sig talspråk medan det för andra kanske inte blir så stor skillnad alls. De flesta 
kan dock efter operationen uppfatta ljud i omgivningen (Preisler, m.fl, 2002). För stort fokus 
läggs ibland på att barnen ska klara talspråk efter operationen (Ahlström, m.fl, 2003, (B). För 
att resultatet ska bli så bra som möjligt av implantatet krävs att föräldrar och barn kan 
kommunicera med varandra Teckenspråk är mycket viktigt för att barnen även ska kunna lära 
sig talspråk. De flesta CI-opererade barn har lättare att förstå talspråk än att själva producera 
det (Preisler, m.fl, 2002). Det är inte alla föräldrar som är nöjda med resultatet efter CI-
implantatet (Ahlström, m.fl, 2003, (B). Vissa barn upplever också att de haft en del problem 
med implantatet (Preisler, m.fl, 2005). Självförtroendet förbättras dock hos barnet efter 
implantatet (Sahli & Belgin, 2006). 

Analys 
 
Studierna som framträdde vid kunskapsgenomgången var av både av kvalitativ och 
kvantitativ karaktär och var genomförda i flera olika länder. Sättet att beskriva och se på 
hörselskadade och döva kunde variera mellan länderna och mellan studierna. Det var i många 
fall svårt att få klart för sig om forskaren studerade hörselskadade eller döva i sin studie. Det 
var också flera studier där hörselskadade och döva behandlades som en grupp eller 
benämndes barn med hörselnedsättningar. Som tidigare påpekats så är det många studier som 
behandlar samma ämnen och som trots det kan ha placerats under olika rubriker. Detta 
utifrån att studierna ofta hade en bredd. De placerades under den rubrik där tyngdpunkten i 
studien bedömdes ligga. För att analysen ska bli mer lättläst och inte fastna i upprepningar 
kommer den inte att presenteras under olika rubriker utan i löpande text.  
 
Ett huvudresultat som framkom i studien var att hörselskadade och döva barn mår psykiskt 
sämre än än hörande barn (Hindley & Roberts, 1999. Cornes & Wiltshire, 1999.   Wallis, 
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m.fl, 2004. Gulati, 2003. Van Eldik, m.fl, 2004. Van Eldik, 2005. Hindley, 2005). Att 
hörselskadade och döva barn/ungdomar som grupp har ett sämre psykiskt välbefinnande än 
hörande ungdomar kan tolkas som ett folkhälsoproblem, som är mycket lite uppmärksammat. 
Det finns alltså en grupp barn som mår sämre och har sämre mental hälsa än andra barn, både 
i Sverige och i andra länder. Hörselskadade och döva barn med tilläggsfunktionshinder har 
en än mer utsatt situation i samhället än de med enbart hörselskada, dövhet och löper än 
större risk att utveckla mental ohälsa (Jones & Jones, 2003). Ovanstående kan tolkas som att 
kommunikationshandikappade barn och ungdomar är en riskgrupp för mental ohälsa där de 
med flera funktionshinder är en särskilt utsatt grupp. Detta överensstämmer med vad 
forskningen tidigare visat att det finns ett samband mellan funktionshinder och ohälsa 
(Printz, 2006; Tones & Green, 2005). Det som tidigare inte poängterats är att barn med flera 
funktionshinder, där hörselskadan är en, är i en särskilt utsatt situation. 
 
Dålig kommunikationsförmåga med föräldrar och andra ses som en stor riskfaktor för att 
hörselskadade och döva barn skall utveckla mental ohälsa (Hindley & Roberts, 1999, Cornes 
& Wiltshire, 1999; Wallis, m.fl, 2004; Gulati, 2003; Van Eldik, m.fl, 2004, Van Eldik, 2005; 
Hindley, 2005). Detta gäller även för döva och hörselskadade barn med 
tilläggsfunktionshinder (Jones & Jones, 2003) samt för barn med CI-implantat (Preisler, m.fl, 
2002).  Det skiljer sig mellan länder vilken inställning man har till om hörselskadade och 
döva barn ska få lära sig teckenspråk eller inte. Om inte barnet får lära sig teckenspråk och 
inte heller klarar ett tillfredställande talspråk finns en stor risk för mental ohälsa då barnets 
förmåga att kommunicera sig är otillräcklig (Hindley & Roberts, 1999; Cornes & Wiltshire, 
1999; Wallis, m.fl, 200; Gulati, 2003). FNs barnkonvention innebär att alla barn har rätt till 
utveckling och bra utbildning (UD, 2003). Det kan dock tolkas som att det också innefattar 
rätten till ett språk. Konventionen menar att funktionshindrade barn, eller handikappade barn 
som dessa barn benämns i konventionen, ska integreras i samhället. Utifrån detta kan ju 
ansträngningarna till att barnen skall lära sig att tala och motståndet mot teckenspråket 
förstås. Dock motsäger en extremt oralistisk linje de ovanstående resultaten och därmed går 
emot det som betonas i konventionen dvs. att man skall styras av det som är för barnets bästa 
(UD, 2003).  
 
Hörselskadade och döva barn med mental ohälsa har ofta svårt att få rätt hjälp och 
behandling. Olika verksamheter i samhället saknar ofta kunskap om de hörselskadade och 
döva barnens behov av kommunikation och kultur (Hindley & Roberts, 1999. Cornes & 
Wiltshire, 1999. Hindley, 2000. Gulati, 2003. Hindley, 2005). Utifrån deras speciella 
problematik har hörselskadade och döva barn med tilläggsfunktionshinder ännu svårare att få 
rätt behandling. Behandlingsalternativ saknas som motsvarar deras behov och där personalen 
dessutom kan kommunicera med dem (Jones & Jones, 2003). Det är också lätt att barnen får 
felaktig diagnos utifrån att kunskap ofta saknas om en hörselnedsättnings innebörd (Gulati, 
2003). Det som i FNs barnkonvention benämns barnets rätt till hälso- och sjukvård kan 
utifrån detta inte uppfyllas. Även utifrån ett folkhälsoperspektiv  (Ardbo, 2005) och 
hälsoperspektiv (Ågren, 2003) är det centrala brister när dessa barn inte får hjälp. 
 
Hörselskadade och döva barn löper också större risk att drabbas av övergrepp och vanvård än 
hörande barn. De är speciellt överrepresenterade när det gäller sexuella övergrepp (Hindley 
& Roberts, 1999; Willis & McCay, 2002; Gulati, 2003; Hindley, 2005). Hörselskadade och 
döva barn med tilläggsfunktionshinder löper än större risk för vanvård, misshandel och 
sexuella övergrepp. Övergreppen kan ske på internatskolor eller i hemmet. Det är inte 
ovanligt att föräldrar eller andra familjemedlemmar är förövare (Hoem Kvam, 2004; 
Sullivan, m.fl, 2000). En av grundtankarna i FN:s barnkonvention är att barn ska skyddas och 
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respekteras (UD, 2003). Att döva och hörselskadade barn löper en särskilt hög risk att 
utsättas för övergrepp kan tolkas som att samhället har ett bristande skydd mot övergrepp för 
barnen. Det kan uppfattas som att FNs barnkonvention inte efterföljs för den här gruppen av 
barn och ungdomar.  
 
För att hörselskadade och döva barn ska må bra är det också viktigt att föräldrarna får rätt 
hjälp och stöd när det konstaterats att barnet har ett eller flera funktionshinder. Flera studier 
har visat att hörande föräldrar kan behöva mycket stöd för att acceptera att barnet har en 
hörselskada eller är dövt (Hindley & Roberts, 1999. Cornes & Wiltshire, 1999. Hindley, 
2000. Hindley, 2005. Mathos & Broussard, 2005. Hintermair, 2006). Majoriteten av 
föräldrarna till hörselskadade och döva barn är hörande (Hindley, 2005. Mathos & 
Broussard, 2005. Rushmer, 2003). Föräldrar till hörselskadade och döva barn med 
tilläggsfunktionshinder kan ha svårt att acceptera ännu en diagnos hos barnet. Vikten av tidig 
diagnos och snabba insatser för såväl barn som föräldrar är därmed mycket viktigt (Jones & 
Jones, 2003). Det är också viktigt eftersom studier visat att döva barn oftare utsätts för fysisk 
bestraffning än hörande barn (Knutson, m.fl., 2004). Att skydda barnen är en stor punkt i FNs 
barnkonvention (UD, 2003). Skyddet kan vara att se till att föräldrarna får hjälp så att de kan 
hantera barnens situation utan att använda aga eller misshandel. En fungerande 
kommunikation och en förståelse och acceptans av barnets funktionshinder är centralt. Både 
ur ett folkhälso- (Ardbo, 2005) och ett hälsoperspektiv (Ågren, 2003) kan man tolka detta 
som en viktig insats för att förbättra de hörselskadade och döva barnens hälsa. Även socialt 
arbete kan ses fylla en viktig funktion utifrån stödaspekten (IFWS, 2005). 
 
Skolplaceringen är en annan aspekt som påverkar hörselskadade och döva barns mentala 
hälsa (Gulati, 2003. Gilman, m.fl, 2004). Integration i vanliga skolor kan innebära att det 
hörselskadade barnet känner sig utanför, isolerad och annorlunda än de andra barnen 
(Lawenius, 1997. Stinson & Whitmire, 2000). 2000). Det kan också leda till mycket 
konflikter med de hörande barnen (Stinson & Whitmire, 1996). De kan uppfatta sig själva 
som funktionshindrade och känna sig som mycket avvikande (Israelite, m.fl, 2002). Det är 
ofta svårt för det hörselskadade barnet på den vanliga skolan att få kompisar. Många 
hörselskadade barn känner sig tryggare med andra hörselskadade än med hörande barn 
(Stinson & Whitmire, 2000. Weissel, m.fl, 2005). Situationen för barn med CI-implantat är 
liknande situationen för hörselskadade barn när  det gäller det ovanstående (Ahlström, m.fl, 
2003, B). Hörselskadade barn kan ha svårare än både hörande barn och döva barn att 
utveckla en stabil identitet (Israelite, m.fl, 2002). Det finns till exempel ingen kultur för 
hörselskadade motsvarande dövkulturen som det hörselskadade barnet kan identifiera sig 
med (Andersson, 1997). Så frågan är om de identifierar sig som hörande, döva, 
hörselskadade eller någonting däremellan (Israelite, m.fl, 2002). De hörselskadade barn som 
identifierar sig som funktionshindrade har tidigare alkoholdebut och mer psykosociala 
problem än andra (Kent & Smith, 2000). De som har tryggast identitet är de som identifiera 
sig själva som hörselskadade, men för att kunna göra det krävs att de får träffa andra 
hörselskadade barn (Brunnberg, 2003). Går det hörselskadade barnet integrerat i skolor för 
hörande barn så kan detta vara svårt. Att inte veta vem man är och var man hör hemma 
påverkar barnets psykosociala situation och mentala hälsa (Lawenius, 1997). FNs 
barnkonvention menar att funktionshindrade barn ska integreras i samhället (UD, 2003). Att 
integrera hörselskadade och i vissa länder döva barn, i hörande skolor kan ju sägas uppfylla 
konventionens mål på denna punkt, men enligt Gulati (2003) kan det i stället innebära en 
exkludering. Man kan också utifrån ett folkhälsoperspektiv samt ett hälsoperspektiv tolka att 
barnens mentala hälsa och utveckling påverkas negativt av detta (Ardbo, 2005; Ågren, 2003). 
Även om integrering vad gäller fysiskt placering på skolor sker så innebär det alltså inte 
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självklart att barnen inkluderas i den sociala gemenskapen på skolan utan att de istället kan 
hamna i utanförskap. Detta kan tolkas vara vad Emanuelsson, (2004) menar med att 
begreppet integrering i skolor används på fel sätt. Att de hörselskadade barnen inte blir 
delaktiga i gemenskapen med hörande barn kan också ses vara vad Gustavsson (1998) menar 
med att människor väljer att umgås med personer som liknar dem själva. Att barnen hamnar 
utanför och exkluderas från gemenskapen i skolan rimmar illa med FNs barnkonvention som 
har barnets bästa för ögonen (UD, 2003).  

Diskussion 
 
Syftet med studien var att göra en kunskapsgenomgång om hörselskadade barns psykosociala 
situation och hur barnen identifierar sig i förhållande till den döva och den hörande världen. 
Litteratursökningen resulterade i fynd av en hel del för ämnet relevant litteratur. Majoriteten 
av studierna var gjorda i Sverige, USA och Storbritannien. Även studier från Australien, 
Canada, Nya Zeeland, Norge, Grekland, Israel, Cypern och Turkiet finns med. En 
litteraturstudie är, som tidigare nämnts i metodavsnittet, beroende av en tydlig systematik i 
litteratursökningarna. I den aktuella studien har en systematik hållits genom arbetets gång. 
De databaser som använts i studien är de som för ämnet bedömts vara de mest relevanta i 
dagsläget. Det som däremot varit problematiskt är att studierna ofta varit oklara i sin 
diskussion kring hörselskadade och döva, och i vissa fall även CI-opererade. Detta har gjort 
det svårt att sammanfattningsvis diskutera skillnader mellan grupperna. I de svenska 
studierna har denna diskussion varit betydligt klarare och mer nyanserad.  
 
Kunskapsgenomgången visar att hörselskadade barn löper större risk att utveckla mental 
ohälsa och må psykiskt sämre än barn utan funktionshinder. Hörselskadade barn med 
ytterligare funktionshinder löper ännu större risk för mental ohälsa än de barn med 
hörselskadan som enda funktionshinder. Det är också svårt för hörselskadade barn som mår 
psykiskt dåligt att få den hjälp och behandling de behöver. De olika behandlingsinstanserna i 
samhället saknar ofta både förmåga att kommunicera med barnen samt förståelse för deras 
speciella situation. Att få rätt hjälp är ännu svårare för hörselskadade barn med 
tilläggsfunktionshinder. Det är lätt att de ’faller mellan stolarna’ i samhället där ingen instans 
har tillräckliga kunskaper för att kunna möta deras behov.  
 
I Socialstyrelsens lägesrapport om folkhälsan 2006 rapporteras att det psykiska 
välbefinnandet ökat bland både vuxna och skolbarn sedan 2000-talets början, men att 
detta inte gäller för unga kvinnor i åldrarna 15 till 24 år. I denna grupp har det psykiska 
måendet haft en ogynnsam utveckling de senaste tio åren med ökande 
alkoholkonsumtion och fler självmordsförsök. De unga männen i samma ålder har 
delvis också haft en motsvarande negativ utveckling. Detta ger en mörk bild av 
ungdomars situation i Sverige. Någon aktuell granskning och beskrivning av den 
psykiska hälsoutvecklingen för döva och hörselskadade ungdomar och ungdomar med 
flera funktionshinder fanns dock inte i folkhälsorapporten. Detta trots att de är en 
högriskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa. De tycks alltså även ha ’fallit mellan 
stolarna’ i lägesrapporteringen. 
 
En stor riskfaktor för att hörselskadade barn ska utveckla mental ohälsa rör 
kommunikationen. De kan ha svårt att kommunicera tillfredsställande med sina föräldrar, 
som oftast är hörande, samt med lärare och kompisar. Det kan utifrån detta vara svårt för det 
hörselskadade barnet att ha en fungerande relation till sina föräldrar, att hänga med i 
undervisningen i skolan samt att utveckla kamratrelationer med hörande barn som finns runt 
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omkring dem. Detta kan i sin tur leda till isolering och exklusion för det hörselskadade barnet 
både i familjen och i den vanliga skolan med hörande skolkamrater. Speciellt utmärkande blir 
detta när barnet blir äldre och en fungerande kommunikation blir viktigare i samspelet med 
jämnåriga. Många hörselskadade barn blir också retade i skolan för att sitt dåliga tal och 
känner sig ofta tryggare med andra hörselskadade barn än med hörande. Även om dessa barn 
integreras i skolor med normalhörande elever så innebär alltså inte det att barnen blir 
delaktiga i gemenskapen. I stället för individualintegrerade kan man i stället se dem som 
individualsegregerade, vilket kanske inte var tanken när en skola för alla infördes. Något som 
också är påtagligt är att många hörselskadade och döva barn utsätts för olika övergrepp. 
Detta kan ske i hemmet, där föräldrarna när inte kommunikationen räcker till, tar till aga i 
uppfostringssyfte. Det kan också handla om sexuella övergrepp, både i familjen men också 
på internatboenden i samband med skolgång. Att hörselskadade barn har svårare att 
kommunicera sina upplevelser och därmed svårare att anmäla ett övergrepp kan vara en 
förklaring till att dessa barn, oftare än hörande, blir offer för sexuella förövare.   
 
Hörselskadade barn har också svårare att utveckla en stabil och positiv identitet än hörande 
barn, speciellt då de inte får möjligheten att träffa andra hörselskadade. Flera studier har visat 
att många hörselskadade befinner sig i identitetskris. De har inte samma möjlighet som döva 
barn att identifiera sig med en speciell kultur och ett speciellt språk, då något motsvarande 
dövkulturen med teckenspråket som sammanbindande kitt inte finns på samma sätt bland 
hörselskadade. De hörselskadade barnen har inte samlats på några få orter och skolor utan 
finns mer utspridda. Hörselskadade barn som går integrerade på skolor med hörande barn kan 
känna sig annorlunda än sina hörande skolkamrater utifrån sitt funktionshinder. Detta kan 
leda till en negativ självuppfattning. För att hörselskadade barn skall utveckla en stark 
identitet är det viktigt att de ges möjlighet att regelbundet träffa andra barn i samma situation. 
Vad som framkommit om CI-opererade barns situation i studien är att den i mångt och 
mycket liknar situationen för hörselskadade barn. 

Avslutande reflektioner kring kunskapsluckor  
Listan kring kunskapsluckor i forskningen om hörselskadade barn kan göras lång. Jag 
kommer här att endast nämna de viktigaste. Hur påverkar exempelvis internatboende vid 
tidig ålder det hörselskadade barnet? Hur ser relationen till familjen ut när de är i tonåren och 
kanske i flera års tid bott hemifrån i veckorna? Hur ser deras eventuella konsumtion av 
alkohol och narkotika ut samt risk för kriminalitet? En följdfråga på denna blir sedan vid 
eventuellt missbruk eller kriminalitet, hur är samhället rustat för att möta deras speciella 
behov? Eftersom forskning från USA och Norge visat att en så stor del av de hörselskadade 
och döva barnen blivit utsatta för sexuella övergrepp är det en mycket viktig fråga för vidare 
forskning att undersöka förhållandena i Sverige. 
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Bilaga 1: Översiktstabell 
 

Författare och år Syfte Metod Studiegrupp Land Huvud- 
resultat 

Ahlström & Preisler,  
(1998). 

Att belysa och beskriva situa- 
tionen för hörselskadade ele- 
ver vid byte av skolmiljö, med  
fokus på det kommunikativa,  
sociala och språkliga.  

Kvalitativ: 
Intervjuer 

Hörselskadade 
 

Sverige Positivt resultat
av bytet. 

Ahlström, Preisler,  
Thorén, (1996). 

Att titta på barnens utveckling vad 
gäller det sociala, kommunikativa  
och emotionella. 

Kvalitativ: 
Videoobser- 
vationer 

Döva/ 
Hörselskadade 

Sverige Mycket är  
beroende av 
kommunika- 
tionsförmåga. 

Ahlström, Preisler, 
Tvingstedt,  
(2003), (A). 

Att titta på hur situationen ser 
ut i olika skolplaceringar för  
barn med CI-implantat 

Kvalitativ: 
Intervjuer. 

CI-opererade Sverige Svårt att välja 
skolplacering. 

Ahlström, Preisler, 
Tvingstedt, B. (2003), 
 (B). 

Att belysa skolsituationen för CI-
opererade barn. 

Kvalitativ: 
Observa- 
tioner,  
intervjuer. 

CI-opererade Sverige Många faktorer
påverkar skol- 
situationen. 

Andersson, (1997). At undersöka skillnader i själv- 
bild och självbeskrivning  
mellan döva/gravt hörsel- 
skadade ungdomar som lever i  
en dövkultur och de som lever i hö-
hörande miljöer. 

Kvantitativ: 
självvärde- 
ringstester, 
sociogram, 
språktest. 

Döva/ 
hörselskadade 

Sverige Sämre själv- 
värdering hos 
döva. 

Bat-Chava, Marin, 
Kosciw, (2005). 

Att undersöka förändring i social 
kompetens över tid hos barn med 
hörselnedsättning 

Kvantitativ: 
Enkätfrågor 
 till föräld- 
rarna. 

Oklart. 
CI. 

USA CI-implantat 
förbättrar den  
sociala ut- 
vecklingen  
snabbare. 

Bergkvist, (2001) Att eleverna själva ska få  
berätta om sin skolsituation för  
att erhålla bättre insatser. 

Kvantitativ: 
Enkäter. 

Hörselskadade Sverige Skolsituationen
Är inte tillfreds-
ställande. 

Bodner-Johnson & 
Sass-Lehrer (ed.) 
(2003). 

Att visa på hur hörselnedsättning 
påverkar barnets kommunikation, 
sociala samvaron och identitet med 
början i familjen. 

Antalogi Döva USA De ungdomar  
som ingår i stu-
dien identifierar 
med döva och  
det döva sam- 
hället 

Bond, (2000). Att titta på mental hälsa hos döva 
barn med tilläggsfunktionshinder. 

Litteratur- 
studie 

Döva/ 
Hörselskadade 

Storbri- 
tannien 

Dessa har ökad 
risk för mental 
ohälsa. 

Brunnberg, (2003) Att se om hörselskadad barns iden-
titet och självförtroende förändras 
i samband med byte av språklig 
skolmiljö. 

Kvalitativ: 
Videoobser- 
vationer,  
intervjuer,  
skrivna berät-
telser/teck- 
ningar 

Hörselskadade Sverige Barnen fick 
bättre själv- 
förtroende efter
bytet. 

Cornes & Wiltshire, 
(1999). 

Att se hur kommunikationsproblem 
påverka döva barns psykiska hälsa.

Litteratur- 
studie 

Oklart Australien Viktigt med 
bilingualitet. 

Gilman, Easterbrooks, 
Frey, (2004). 

Att jämföra tillfredsställelsen med 
livet bland döva/hörselskadade 
ungdomar på segregerade special-
internatskolor med döva/hörsels- 

Kvantitativ: 
Olika test. 

Döva/hörsel- 
skadade 

USA Signifikant 
skillnad. 
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kadade ungdomar på segregerade 
specialskolor på dagtid. 

Glickman & Gulati  
(ed.), (2003). 

Att belysa det mentala hälso- 
arbetet kring döva med tillhörig- 
het i dövkulturen. 

Antalogi Döva/ 
hörselskadade 

USA Svårt med  
identitets- 
utvecklingen.  

Hadjikaou, Petridou, 
Stylianou, (2005). 

Att utvärdera stödinsatserna 
 för döva elever i vanliga skolor 
 på Cypern. 

Kvantitativ: 
Enkäter. 

Döva Cypern Fungerar inte 
tillfreds- 
ställande. 

Hindley, (1997). Att genom en litteraturstudie som 
fokuserar på psykiatriska aspekter 
av hörselnedsättningar hos barn 

Litteratur- 
studie. 

Döva/ 
Hörselskadade. 

Storbri- 
tannien 

Ökad risk för 
psykisk ohälsa. 

Hindley, (2000). Att titta på kulturella och medicins-
ka orsaker till mental ohälsa. 

Litteratur- 
studie 

Döva/ 
Hörselskadade 

Storbri- 
tannien 

Båda viktiga. 

Hindley, (2005). Att beskriva olika faktorer som gör 
att döva barn löper ökad risk för 
mentala problem. 

Litteratur- 
studie 

Oklart Storbri- 
tannien 

Flera faktorer 
spelar in. 

Hindley & Kitson, 
(2000). 

Antalogi kring mental hälsa och  
dövhet. 

Antalogi. Döva/ 
Hörselskadade 

Storbri- 
tannien 

Ökad risk för 
mental ohälsa 

Hindley & Roberts, 
(1999). 

Att ge en överblick över behandling
av döva barn med psykiska problem

Kunskaps- 
genomgång 

Oklart Stor- 
britanien 

Kommunikations
svårigheter 

Hoem Kvam, (2004). Att undersöka förekomsten av  
sexuella övergrepp bland döva barn
Norge och jämföra med hörande 

Kvalitativ: 
Enkäter. 

Döva Norge Döva barn löper
större risk för  
sexuella över- 
grepp. 

Hintermair, (2006). Att utröna om det finns någon  
skillnad mellan föräldrar till 
hörselskadade barns upplevelser av 
stress och barnens socioemotionella
problem. 

Kvantitativ: 
Enkätfrågor. 

Hörselskadade/ 
döva/ 
CI-opererade 

Tyskland Samband 
finns 

Israelite, Goldstein,  
Ower, (2002). 

Att belysa identitetsutveck- 
lingen hos sju hörselskadade ung- 
domar som till största delen 
 gått i specialskola. 

Kvalitativ: 
Intervjuer. 

Hörselskadade USA Finns en  
hörselskade- 
identitet. 

Jackson, Croyle,  
(2003). 

Att belysa fördelar och svårigheter 
när döva och hörselskadade barn  
går integrerade med hörande elever

Kunskaps- 
genomgång 

Döva/ 
Hörselskadade 

USA Resultatet visar
att det är mycket
svårt att komma
 fram till bäst 
placering för  
döva och 
hörselskadade  
barn. 
 

Jones & Jones, (2003). Att se vilka stödbehov döva och 
hörselskadade barn med 
tilläggsfunktionshinder och deras 
familjer har. 

Kunskaps- 
genomgång 

Döva/ 
Hörselskadade 

USA Det är mycket  
svårt att få till 
insatser som  
klarar hela spek-
tra av behov det
 döva och 
hörselskadade  
barnet har . 
 

Jonsson, (1999), (A). Att förbättra samarbetet mellan  
barnet och dess familj och sam- 
hällets vårdgivare. 

Kvalitativ: 
Intervjuer. 

Hörselskadade Sverige Finns önske- 
mål om för- 
bättringar. 

Jonsson, (19999), (B). Att titta på andelen hörsel- 
skadade barn med 
tilläggsfunktionshinder. 

Kvalitativ: 
Interjuer, 
journaler,  
psykolog-
utredningar. 

Hörselskadade Sverige Andelen har 
ökat. 
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Kent, (2003). Att jämföra identitet och hälsa  
mellan hörselskadade och hörande 
ungdomar. 

Kvantitativ: 
Enkätfrågor. 

Hörselskadade Nya Zee- 
land 

Ser sämre ut 
hos hörsel- 
skadade. 

Kent & Smith, (2006). Att ta reda på hörselskadade ungdo-
mars erfarenheter av och syn på 
hörapparater.  
 

Kvalitativ: 
Intervjuer. 

Hörselskadade Nya Zee- 
land 

Beror mycket 
på om ungdo- 
marna ser det 
som normalt. 

Knutson, Johnson, 
Sullivan, (2004). 

att titta på om det finns någon  
skillnad avseende hur mödrar 
disciplinerar sina barn beroende på
 om barnet är dövt eller hörande. 

Kvalitativ: 
Film- 
sekvenser 

Döva USA Döva barn  
straffas oftare  
fysiskt än  
hörande. 

Lawenius, (1997). Att se om det är någon skillnad  
mellan hur döva och hörsel- 
skadade ungdomar identifierar 
sig själva beroende på uppväxt. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 

Döva/ 
hörselskadade 

Sverige Oklar identi- 
tet för integ- 
rerade hörsel- 
skadade. 

Mathos & Broussard, 
(2005). 

Att genom litteratur- 
studie undersöka risker för att  
utveckla psykisk ohälsa hos barn  
med hörselnedsättning 

Litteratur- 
studie. 

Oklart: 
Hörselned- 
sättning. 

USA Bland annat  
otillräcklig 
kommunikations
förmåga är en  
risk för psykisk
ohälsa. 

Preisler, Tvingstedt, 
Ahlström, (2002). 

Att utforska kommunikations- 
mönster mellan CI-opererade barn 
och deras föräldrar, lärare och  
vänner under en två års period. 

Kvalitativ: 
Videobserv. 
Intervjuer. 

CI Sverige Flera faktorer  
påverkar resul- 
tatet av implan-
tatet. 

Preisler, Tvingstedt, 
Ahlström, (2005). 

Att belysa CI-opererade barns  
egna erfarenheter av sitt CI- 
implantat. 

Kvalitativ: 
Videoinspel-
ningar, inter-
vjuer. 

CI-opererade Sverige Positivt men  
svårt i miljöer  
med bakgrunds-
ljud. 

Rushem, (2003) Att påvisa betydelsen av tidiga  
insatser för hörselskadade barn 

Kunskaps- 
genomgång 

Hörselskadade USA Krävs utbildning
För familjer och 
lärare för att 
motsvara barnets
behov. 

Sahli, Belgin, (2006). Att jämföra självförtroendet hos 
ungdomar före och efter CI- 
implantat med hörande ungdomar.

Kvantitativ: 
Olika tester. 

CI Turkiet CI-implantat 
förbättrar livs- 
kvaliteten och  
självförtroendet.

Stefanis, Thewissen, 
Bakoula, van Os, Myin-
Germeys, (2006). 
 

Att undersöka kopplingen mellan 
hörselnedsättning och psykoser  
bland grundskoleelever. 

Kvalitativ: 
Enkäter,  
CAPE 

Oklart Grekland Samband finns.

Stinson & Whitmire, 
(1996). 

Att undersöka ungdomar med 
hörselnedsättningars upplevelser av
sociala relationer. 

Kvantitativ: 
Olika test. 

Oklart USA/ 
Canada 

De känner sig 
tryggare med  
andra med hör- 
selnedsättning. 

Stinson & Whitmire, 
(2000). 

Att undersöka nyckelfaktorerna 
motivation, kompisrelationer och 
identitet för hörselskadade ungdo- 
mar. 

Litteratur- 
studie 

Döva/ 
Hörselskadade 

USA Flera faktorer 
inverkar. 

Sullivan, Brookouser, 
Scanlan, (2000). 

Att påvisa risken för vanvård av  
döva/hörselskadade barn. 

Litteratur- 
studie 

Döva/ 
Hörselskadade 

Storbri- 
tannien 

Ökad risk för  
övergrepp. 

Tong, Cornes, Wilt- 
shire, (1999). 

Att undersöka psykiatriska och 
psykologiska aspekter hos döva  
barn från, NESB 

Litteratur- 
studie. 
Vignetter. 

Oklart Australien Döva barn från 
NESB har svårt
att få rätt hjälp. 

Tvingstedt, (1998). 
 

Att se över hur den sociala situa- 
tionen ser ut för hörselskadade  
elever i hörande klasser. 

Triangulering
Intervjuer, 
videoobser- 
vationer, en- 
käter. 

Hörselskadade Sverige Svår situation 
för dessa barn. 
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Van Eldik, (2005). Att se om YSR (Youth Self Report)
fungerar för döva/hörselskadade 
ungdomar samt att se hur den  
mentala hälsan såg ut hos dessa. 

Kvantiativ: 
YSR 

Döva/Hörsel- 
skadade 

Neder- 
länderna 

YSR behöver 
anpassas mer. 
Döva/hörsel- 
skadade har  
mer problem än 
hörande. 

Van Eldik, Treffers, 
Veerman, Verhulst, 
(2004). 
 

Att undersöka förekomsten av 
känslomässiga problem hos döva  
barn. 

Kvantitativ: 
Olika tester. 

Döva Neder- 
länderna 

Döva barn har 
mer känslo- 
mässiga problem
ån hörande. 

Wake, Hughes, Collins,
Poulakis, (2004). 

Att mäta HRQoL (Health-Related 
Quality of Life) hos barn med 
hörselnedsättning i jämförelse med 
hörande barn 

Kvantiativ: 
HRQoL 

Oklart: hörsel- 
nedsättning. 

Austra- 
lien. 

Barn med hör- 
selnedsättning 
hade sämre än 
hörande barn  
på HRQoL. 

Wallis, MacKay, 
Musselman,, (2004). 

Att undersöka sambandet mellan  
mental hälsa hos ungdomar och  
deras språkmatching med modern 

Kvantitativ: 
Youth Self 
Report. 

Döva/oklart USA De ungdomar 
som har en  
språkmatc- 
ming med sin  
mor har bättre  
mental hälsa. 

Weisel, Most, Efron, 
(2005). 

Att undersöka hur hörselskadade  
barn mellan två och tre års ålder tar 
kontakt med andra hörselskadade 
respektive hörande barn. 

Kvalitativ: 
Videoinspel-
ningar. 

Hörselskadade Israel Tillvägagångs- 
sätten skiljer 
sig åt. 

Willis & McCay, 
(2002). 

Att jämföra den psykiska statusen 
mellan 58 döva ungdomar på ett 
behandlingshem för ungdomar med 
psykiska problem, 

Litteratur- 
studie samt 
kvantitativ: 
journaldata. 

Döva USA/ 
Canada 

Psykiska sta- 
tusen var sämre
hos de döva. 

Zheng, Caissie, 
Comeau, (2003). 

Att undersöka vilka 
kommunikationssvårigheter döva  
och hörselskadade ungdomar upp- 
lever och jämföra det med uppfatt-
ningen hos deras föräldrar, lärare  
och kompisar. 

Kvantiativ: 
APHAB 

Döva/ 
Hörselskadade 

Canada Information 
behövs för  
samtalspartners.

 
 
 
 
 
 


