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om FÖräldrAmATEriAl

mEr iNFormATioN

detta är en broschyr som riktar sig 
till dig som har barn med hörsel-
skada. det är en sammanställning av 
tips och tankar från våra medlem-
mar, om vad de önskat att deras 
föräldrar tänkt på eller vad de är 
tacksamma för att deras föräldrar 
faktiskt gjort och tänkt på.

Har du frågor eller vill veta mer om 
hur det är att växa upp med en 
hörselskada? Kontakta gärna oss på 
Unga Hörselskadade, du hittar våra 
kontaktuppgifter på broschyrens 
baksida.

du kan också kontakta hörselvården, 
audionomer, skolan samt specialpe-
dagogiska skolmyndigheten (sPsm) 
för mer information.

Föräldramaterial_2020.indd   2 2020-01-29   13:59:29



TvåsPråKigHET – EN väg Till 

FUllsTäNdig KommUNiKATioN

Barn med hörselskada som går integrerat 
i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att 
lära sig svenskt teckenspråk. detta ser vi 
som ett problem och vi vill uppmana alla 
föräldrar att kämpa för att hörselskadade 
barn ska få tillgång till svenskt tecken-
språk.

vi vet att hörselskador oftast utvecklas till 
det sämre. även om ditt barn inte verkar 
ha ett behov av svenskt teckenspråk just 
idag så är möjligheten stor att barnet 
behöver det längre fram. Ju tidigare en 
person lär sig ett språk desto bättre 
förutsättningar har hen att lära sig det till 
fullo. Flerspråkighet främjar även 
språkutvecklingen i helhet, vilket är extra 
viktigt för just barn med hörselskada 
som kan riskerar att halka efter med den 
talade svenskan. genom att ge barnet 
två språk från början ger du dessutom 
möjligheten till fler val senare i livet. det 
kan handla om att kunna använda tolk i 
utbildning eller arbetsliv, att kunna 
kommunicera med sin familj och sina 

vänner eller att ibland kunna koppla bort 
kravet på att höra i situationer där det 
blir för påfrestande.

även du som förälder kan ha behov av 
svenskt teckenspråk. En tvåspråkig hem-
miljö kan ge ditt barn en chans till lugn 
och ro efter intensiva dagar i jobbiga 
ljudmiljöer. svenskt teckenspråk för dig är 
också ett sätt att trygga er kommunika-
tion för framtiden.
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Bli sEdd oCH TräFFA ANdrA

det finns ingen som förstår på samma 
vis som en vän i samma situation. genom 
jämnåriga som också har en hörselskada 
kan ditt barn lära sig hur hen kan 
hantera olika situationer, bli stärkt av 
att få uppleva att hen inte är ensam 
och känna trygghet i att delaktighet och 
tillgänglighet för en gångs skull är en 
självklarhet.

Känslan av att ha en hörselskada visar sig 
på olika sätt i olika skepnader vid olika 
stunder i livet. det är viktigt att se det 
som en resa och en väg mot acceptans.      
   du kan hjälpa ditt barn med detta 
genom att ge ditt barn möjlighet att träffa 
andra barn och unga med hörselskada.      
   vinsterna med kontakten med andra 
kanske inte visar sig omgående, men 
lärdomarna finns med när barnet växer 
upp och mer och mer sätter sina tankar 
och känslor i perspektiv. det är viktigt att 
komma ihåg att tänka på vad som händer 
inne i individen, inte bara vad som prak-
tiskt behöver ske på ytan.
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Att tänkA på om 
ditt bArn Går 
inteGrerAt

- Ju mindre klass desto 
bättre förutsättningar finns 
för att hänga med.
- Bra ljudmiljö är viktigt, 
till exempel genom 
ljudabsorbering och bra 
akustik.
- Bord placerade i en u-form 
underlättar för att höra och 
avläsa.
- ditt barn kan behöva 
hörtekniska hjälpmedel. 
det innebär hörslinga samt 
mikrofoner till både lärare 
och klasskamrater.
- ditt barns hörapparat 
behöver ha t-läge för att 
kunna använda hörslinga, 
i såväl skolan som i andra 
sammanhang.
- Bra ljus är också viktigt. 
detta för att barnet ska 
kunna se ansiktet på läraren 
och på klasskamraterna 
- detta för att underlätta 
läppavläsning för de som 
behöver det.

”ATT välJA sKolA

När det kommer till skolval finns några 
olika alternativ: att gå i specialskola eller 
att läsa integrerat i vanlig skola i hem-
kommunen är två av dem. viktigast att 
komma ihåg är att det inte handlar om 
att välja mellan ett rätt och ett fel utan att 
ni vinner på att vara pålästa inför ert val.     
   Tänk på att skolan ska bidra både med 
utbildning och social utveckling.

Fördelen med specialskola är att kunskap 
om hörsel och tillgänglighet är normen, 
det ger bra förutsättningar för såväl en 
tillgänglig undervisning som en god social 
samvaro. Nackdelen är att det ofta 
handlar om långa avstånd och eventuellt 
om att flytta hemifrån tidigare. 

Att läsa integrerat kan vara praktiskt 
fördelaktigt. men det ställer höga krav 
på att du som förälder engagerar dig för 
att säkerställa att skolan har bra ljudmiljö, 
hörtekniska hjälpmedel och att barnet 
är delaktigt, såväl i undervisningen som 
socialt.
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UNgA HÖrsElsKAdAdE
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Telefon: 08-457 55 00
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