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Målgrupper

• Döva och hörselskadade barn som går integrerad i förskola och grundskola.

• Döva och hörselskadade barn som går i teckenspråkiga förskolor eller 

specialskolan (dövskola).

• Har döva (teckenspråkiga) föräldrar

• Har hörande (icke-teckenspråkiga) föräldrar

• Hörande barn till teckenspråkiga föräldrar.



Forskningsöversikt (Kermit 2018)

• Målgrupp hörselskadade barn eller döva barn med ci

• Nyckelbegrepp: inkludering, stigma, ”passing”.



Inkludering

• Alla människor har lika värde (FN-konvention om mänskliga 

rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning).

• Varje barn är unikt och har en individuell utvecklingspotential (Taylor 

1992).

• Spänningsfält mellan dessa två principer.



Inkludering

• ”Normaleleven” uppfattas som den ”neutrala brukarformen”. 

Undervisningen planeras utifrån detta synsätt (Uthus 2014).

• Frågan blir reducerad till ”placering” i samma klassrum.



Inkludering

• Verklig inkludering handlar om ”känna sig som medlemmar i 

gemskapen” med de plikter och möjligheter det innebär (Antia m.fl. 

2002). 

• Personal i förskola och skola har begränsade kunskaper om 

döva/hörselskade. Nästan omöjligt att sätta sig in i barnens situation.

• Reduceras till att ”vara snäll” mot dem som inte är ”typiska”.



Stigmatisering

• Hörseltekniken används för att anpassa hörselskadade barn till den 

”typiska” eleven. Asymmetrisk reciprocitet (Young 1997).

• Assistenten är till för den hörselskadade eleven.

• Kontinuerlig kränkning. ”Du är så duktig på att hänga med”, ”Äh, det 

var inget speciellt”. 

• Känsla av mindre värde.



Stigmatisering

• ”Hörselskadade barn är inte hörande barn som inte hör.” (Marschark)

• ”Nedsatt hörsel är i sig inte så intressant som de sociala 

konsekvenserna.” (Kermit 2018)



Passing

• Försöker att framstå som någon annan än man är, eftersom det 

uppfattas som mindervärdigt (Goffman 1968).

• Mycket energikrävande för barnet.



Döva och hörselskadade barn

• Olika behov om barnet har döva föräldrar eller hörande föräldrar?

• Rätt att lära sig teckenspråk i grundskolan (ej nybörjarnivå).

• Krav på teckenspråksfärdigheter hos hörande lärare i specialskolan. 

Även ”visuell literacy” (Mather 1987, Bagga-Gupta 2001, Danielsson 

2013).



Hörande barn till döva föräldrar

• Teckenspråkiga förskolor.

• Modersmålsundervisning i teckenspråk.

• Rätt till skolundervisning på teckenspråk (samarbete med 

specialskolan)?



Hörande föräldrar till döva barn

• Rätt till balanserad information om sitt döva/hörselskadade barns 

språkliga situation.



Skrivelse

• Syfte

• Mottagare

• Innehåll



Anslaget från NMR 2019–2022

• Vem ska administrerar medlen? Flytta uppdraget mellan språknämnderna?

• Kontaktperson för nätverket

• Mot NMR

• Mot omvärlden

• Nästa nätverksmöte

• Egna konferenser?

• Förslag till teman


