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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om barn med hörselnedsättning och deras 

vänskapsrelationer. Utifrån tre frågeställningar undersöktes hur barn med hörselnedsättning 

beskriver vänskap och hur denna påverkas av deras hörselnedsättning. Vidare undersöktes 

om relationerna mellan barnen var jämlik eller hierarkisk. Metod för datainsamling var 

samtalsintervju med öppna frågor och följdfrågor för att få fatt i barnens uppfattningar. Sju 

intervjuer av barn med hörselnedsättning som gick i hörande eller hörselklass analyserades. 

Intervjusvaren granskades inom ramen för Janson (2002) och Frønes (1995) teorier om hur 

människors relationer till varandra som antingen hierarkiska eller jämlika. 

 Studiens resultat visar att barn med hörselnedsättning har olika uppfattningar om hur 

hörselnedsättningen påverkar en vänskapsrelation. En god vän beskrev barnen som någon 

att ha kul med, att prata med och någon att umgås med. Barnen lekte främst med hörande 

vänner, endast två av barnen hade döva eller barn med hörselnedsättning som vänner. 

Barnen beskrev att de hittade vänner antingen via skolan eller via vårdnadshavarnas 

kontakter. De hittade också vänner i närområdet, genom olika fritidsaktiviteter eller sociala 

medier. En del barn ansåg att det var lätt att hitta vänner på fritiden, medan andra ansåg att 

det var svårt. Barnen i studien beskrev att det tillsammans med sina vänner leker, spelar spel 

online, rider och går på stan. En del barn ansåg att hörselnedsättningen kunde försvåra 

deltagande i vissa aktiviteter. Barnen beskrev att det kunde vara svårt att deltaga i lek på 

grund av att vännerna måste anpassa ljudvolymen, men också att avståndet till kompisarna 

kunde orsaka problem. En del barn ansåg inte att hörselnedsättningen gav dem problem att 

deltaga och påverka utan alla får lov att ge förslag på aktivitet.  

Barnens beskrivningar kunde analyseras som att de i huvudsak skapar jämlika relationer 

med sina vänner. Barnen i studien har också vänskapsrelationer som kunde analyseras som 

hierarkiska relationer då barnen beskriver att de inte kunde påverka samspelet på grund av 

hörselnedsättningen.  

 

Nyckelord: Vänskap, hörselnedsättning, jämlik relation, hierarkisk relation 
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Jag vill tacka min familj och handledare som hjälpt till med synpunkter och att läsa igenom 

uppsatsen. Jag vill också tacka för alla hejarop jag fått längst vägen av alla vänner runt 

omkring mig. Jag vill även rikta ett varmt och hjärtligt tack till alla deltagare som deltagit i 

studien samt pedagoger och vårdnadshavare som gjort denna studie möjlig att genomföra.   
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Inledning 

Uppsatsen du har framför dig bygger på min nyfikenhet om hur barn med hörselnedsättning 

beskriver sina vänskapsrelationer med andra barn. Jag har valt uppsatsämne utifrån mina egna 

erfarenheter av att vara ett barn med hörselnedsättning. Jag tycker det är viktigt att ha en 

förståelse för hur barn med hörselnedsättning uppfattar sina vänskapsrelationer på fritiden på 

olika sätt. Detta för att kunna hjälpa dem att hitta forum, platser eller aktiviteter där barnen 

ges möjlighet att skapa vänskapsrelationer. Det är bra att pedagoger, men även 

vårdnadshavare, som möter och har barn med hörselnedsättning är medvetna om att 

vänskapsrelationerna på fritiden ser olika ut.   

Min första tanke var att studera barn med hörselnedsättning och deras vänskapsrelationer 

och hur det påverkar barnens identitet. När jag började titta på forskningen som finns om barn 

med hörselnedsättningar, identitet och val av vänskapsrelationer upptäckte jag att det var ett 

väl utforskat område. Därför har jag valt att undersöka barns hierarkiska och jämlika 

relationer. Jag vill undersöka hur barnen uppfattar sina vänskapsrelationer i vardagen mer 

generellt och hur barnen uppfattar att funktionshindret påverkar relationerna till andra barn.  

Min förhoppning är att studien skall inspirera till vidare forskning om barn med 

hörselnedsättning och deras vänskapsrelationer.  
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Bakgrund  

Inledningsvis tas grundläggande fakta om hörselnedsättning upp samt kommunikation hos 

barn med hörselnedsättning. Fortsättningsvis definieras vad en vänskapsrelation är. I näst sista 

delen behandlas begreppet identitet och vad det innebär för barn med hörselnedsättning. Detta 

ämne kommer inte att tas upp vidare i studien då detta är ett väl studerat område. Till sist 

beskrivs hur barns hierarkiska (vertikala) och jämlika (horisontella) relationer ser ut, ett 

mindre studerat område. Enligt läroplanen för skolan skall…medverkar till att hjälpa andra 

människor (lgr11 s. 12).  

Hörselnedsättning 

I Sverige föds varje år närmare 200 barn med hörselnedsättning av någon typ (Ahlström, 

2000, s. 21). Ett barn som föds med en hörselnedsättning tillhör gruppen 

barndomshörselskadad, om hörselnedsättningen uppträder senare i barnets liv tillhör barnet 

gruppen hörselskadad (Tvingstedt, 1993, s. 21). För att fastställa om ett barn har en 

hörselnedsättning gör en audionom ett hörseltest på barnet. När hörseltestet är klart visar ett 

audiogram hur bra eller dåligt barnet hör (Ahlström, 2000, s. 40,41). Audionomer och 

öronläkare har beslutat att barn har en hörselnedsättning när audiogrammet visar som lägst 

25db på bästa örat (Tvingstedt, 1993, s. 22). Enligt Nordén m.fl., (1990, s. 10) brukar 

hörselnedsättning beskrivas som ett kommunikationshandikapp. Det innebär att ett barn med 

hörselnedsättning i större sammanhang kan ha svårt att hänga med i samtal där fler individer 

ingår eftersom de inte alltid hör vad som sägs (Tvingstedt, 1993, s. 21). För att underlätta för 

barn med hörselnedsättning och deras deltagande i sammanhang där fler än två samtalspartner 

deltar, behöver barnet ges möjligheten att se samtalspartnernas ansikten för att kunna ”läsa på 

läpparna”. Även ljudmiljön där samtalet skall ske behöver vara god. Beroende på vilken typ 

av hörselnedsättning som barnet har påverkas möjligheten att uppfatta ett samtal och att 

kunna delta (ibid., s. 21). Hörapparat är något som barn med en hörselnedsättning ofta är i 

behov av men i vissa sociala sammanhang hjälper inte hörapparaten eftersom miljön inte är 

anpassad med dämpningar av ljud (Ahlström, 2000, s. 24). I dagens samhälle kan vården 

erbjuda bra tekniska hjälpmedel som inte fanns på 1800-talet (Rehnman, 2013, s. 250). Då 

fick barnen finna andra lösningar för att kommunicera och förstå varandras viljor och 

önskningar (ibid., s. 250). 

Vänskapsrelationer  

Vänskapsrelation är ett samlingsbegrepp som betyder att barn skapar relationer med 

jämnåriga barn (Ihrskog, 2006, s. 157) 

Vänskap föds ur gemensam upplevelse mellan barn och genom en känsla av samhörighet 

(Fredäng, 2003, s. 78, 79). Vänskap innebär att två barn kan dela sina innersta tankar och 

känslor med varandra (Ihrskog, 2006, s. 30). Vänskapsrelationen är privat och har stor 
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betydelse för barnen som ingår i den (Berggren, 2001, s.78). Kamraterna skyddar varandra 

mot andra barn som vill någon av dem ont (Fredäng, 2003, s. 78, 79). Vännerna skyddar även 

sin vänskap från att bli förstörd genom att utesluta och neka andra barn att delta i 

gemenskapen (Wrethander- Bliding, 2007, s. 60). Barnen anpassar sig efter varandras olika 

sätt att samspela (Ahlström, 2000, s. 13). Vänskapsrelationen är en jämlik relation där båda 

barnen deltar på lika villkor. Det är i en vänskapsrelation som barn utvecklar sin 

jaguppfattning. Barnets uppfattning om sig själv kan ändras beroende på vem de umgås med 

(ibid., s. 30). Mellan två barn görs ett kontrakt upp där båda barnen bestämmer vad 

vänskapsrelationen går ut på och vad de pratar om eller gör ihop. Om kontraktet som barnen 

gjort upp bryts eller omförhandlas på ett sätt som inte passar den ena parten, rinner relationen 

ut i sanden (Ihrskog, 2006, s. 31). Det krävs av båda barnen att de är ärliga mot varandra och 

berättar hur de känner för varandra, för att vänskapsrelationen skall fungera (Jonsdottir, 2007, 

s. 70). I en vänskapsrelation måste barnen kunna identifiera sig, ha en förståelse samt visa 

empati för varandras känslor och berättelser (Ihrskog, 2006, s. 31). De vänskapsrelationer 

barnet skapat med jämnåriga barn kan utvecklas i olika nivåer: vänner, närmare vänner eller 

kanske till och med bästisar som är den högsta vänskapsnivån (Brunnberg, 2003, s. 86). Det 

är inte alla vänskapsrelationer som är av det positiva slaget menar Brunnberg (2003, s. 86). 

När barnet inte har någon vänskapsrelation skapas problem att barnet saknar att berätta sina 

innersta tankar och känslor för någon (Jonsdottir, 2007, s. 71). Det är ungefär 10–15 % av alla 

barn som blir bortvalda av andra barn, ca 6 % av dessa barn får svårigheter att skapa 

vänskapsrelationer i framtiden (ibid., s. 60, 71).    

Identitet hos barn med hörselnedsättning 

 Begreppet identitet kommer från början från ordet ”idem” som betyder ”den samma” 

(Lundin, 2003, s. 30). Berglund (1998, s. 20) menar att identitet är ett mönster som barnet 

upprepar varje dag och i alla sammanhang. I dag finns ett annat ord för identitet, som är 

självbild, vilket är mer användbart idag, menar Lundin (2003, s. 30). Det finns två typer av 

identitet, den ena benämns ”den individuella identiteten” som innebär hur barnet upplever sig 

själv genom andra (Fredäng, 2003, s. 35, 37). Den andra typen av identitet är ”den sociala 

identiteten”, som skapas genom en kollektiv ”vi känsla” som innebär en stark känslomässig 

gemenskap och tillhörighet med andra barn i samma situation (ibid., s. 35, 42). Den ”sociala 

identiteten” som barnet säger sig tillhöra kan med tiden förändras på grund av barnets känsla 

av likhet har förändrats eller att positionen i gruppen har förändrats (ibid., s. 42). Barns 

sociala identitet skapas främst genom barnets förmåga att deltaga i lek och samtal med andra 

barn (Bagga-Gupta, 1999, s. 115). Båda typerna av identitet hos barn med hörselnedsättning 

påverkas även av samhällets bemötande och föreställningar om hur barn med 

hörselnedsättning bör vara (Fredäng, 2003, s. 41). 

Hos ett barn med hörselnedsättning beskrivs deras identitet ofta som dubbel (Brunnberg, 
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2003, s. 91). Det innebär att barnen kan känna att de tillhör både den hörande världen och den 

döva världen (ibid., s. 91). Det kan göra att barn med hörselnedsättning många gånger kan ha 

svårt att identifiera sig med andra barn och bestämma vem barnet är och vilken 

grupptillhörighet barnet har (Fredäng, 2003, s. 40, 41). Barn med hörselnedsättning försöker 

ofta sträva efter att tillhöra den rådande majoriteten i samhället som är att höra ”normalt” 

(Jönsson, 2003, s. 7). Vuxna som finns runt barnet med hörselnedsättning uppmuntrar barnet 

att ta en identitet som hörande (ibid., s. 7). Identitet kan uttryckas på tre olika sätt. Det första 

är att barnet är medveten om sig själv och reflekterar över varför hen handlar som hen gör och 

vad det säger om hen (Lundin, 2003, s. 31). Det andra uttrycket är att med hjälp av sin 

identitet utvecklas tillsammans med andra barn. Det tredje uttrycket är att barnet med hjälp av 

sin identitet tar beslut om hur hen bör agera i olika sammanhang (ibid., 31). För att barn med 

hörselnedsättning skall kunna skapa en god identitet behöver de möta andra barn som också 

har en nedsatt hörsel (Brunnberg, 2003, s. 58).  

Barns jämlika och hierarkiska relationer 

Frønes (1995, s. 171) menar att en jämlik relation mellan människor innebär att två parter har 

samma status och position och befinner sig på samma nivå. En hierarkisk relation mellan 

människor menar Frønes (1995, s. 173) är stabil, konstant och återkommande. Det innebär att 

en av deltagarna i relationen har ansvar över den andra. Den jämlika relationen är i motsatt 

till den hierarkiska relationen komplex och föränderlig dvs. en relation som barnet måste 

kämpa för att bevara och ingå i (Frønes, 1995, s. 173). En jämlik relation mellan barn innebär 

också att barnen kan testa olika problem för att finna nya lösningar på dem (Janson, 2002, s. 

98).   

Både Janson och Frønes har nämnt i sin forskning att den typiska hierarkiska relationen är 

den mellan vuxna och barn, där den vuxna har mer erfarenhet av livet än barnet men där 

också den vuxne har en önskan om kontroll inom ramen för sitt föräldraansvar (Janson, 2002, 

s. 97; Frønes, 1995, s. 173). Detta gör att barn inte ges möjlighet att testa nya lösningar på 

problem eftersom den vuxnes erfarenheter väger tyngre (Frønes, 1995, s. 171). Eftersom 

vårdnadshavaren är den som sätter upp gränser för barnet kan detta göra barnet osäker på när 

vårdnadshavaren är lekkamrat eller och när hen är vårdnadshavare. När barnet inte hittar 

vänner så försöker vårdnadshavaren att skapa en liknande relation till sitt barn (ibid., s. 171). 

Enligt Brunnberg (2003, s. 85) kan relationen mellan barn och vårdnadshavare vara viktig 

eftersom det är i den relationen grunden läggs till barnets framtida val av vänner. Relationen 

mellan barn och vårdnadshavare kan även påverka vilka vänner barnet sedan kommer att välja 

att umgås med (ibid., s. 85). Janson har undersökt hur vänskapsrelationer mellan seende barn 

och barn med synnedsättning och hur dessa relationer tar sig i uttryck.  

Jansson (2002, s. 102) menar att trots att barnen är jämbördiga och har samma status kan 

synnedsättningen göra att barnet inte får samma information som de seende barnen i 
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kamratgruppen och att relationen mellan barnen därför blir hierarkiska. Barnet med 

synnedsättning kan då istället rikta in sin uppmärksamhet mot vuxna för att få veta vad som 

händer i leken eller i samtalen som vännerna har. Det som sker i den hierarkiska relationen 

mellan barn är att barn utan synnedsättning förklarar vad som pågår i leken för barnet med 

synnedsättning och vad barnet kan göra för att bidra till den pågående leken (Ibid., s. 97). 

 

Mot bakgrund av den tidigare forskningen där Janson har undersökt relationer hos barn med 

synnedsättning blir det intressant att undersöka relationer hos barn med hörselnedsättning. 

Likt Jansons forskning sker fokus på hur barn beskriver sina vänskapsrelationer samt om 

dessa kan karaktäriseras som hierarkiska eller jämlika. 
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning  

I detta avsnitt behandlas forskning om kommunikation mellan barn med hörselnedsättning 

och hörande barn samt hur vänskapsrelationer fungerar för barn med hörselnedsättning. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av tidigare forskning om barn med synnedsättning och 

hur deras vänskapsrelationer beskrivs som jämlika och hierarkiska. 

Kommunikation mellan hörselnedsatta och hörande barn  

Ahlström (2000, s. 177, 178, 196) har tittat på hur kommunikationsmönster mellan 

hörselnedsatta och hörande barn på förskolan ser ut. Detta gjordes genom att filma 12 barn på 

deras förskola och sedan analysera det inspelade materialet. Studien visade att barn som leker 

ihop måste skapa ett gemensamt sätt att utrycka sig på för att undvika problem. Det framkom 

även att barnen hade svårt att delta i samtal där det förekom fler än en samtalspartner. 

Ahlström (2000, s. 179) fann också att barn med hörselnedsättning använder sig av ”va-

frågor” när de inte ser eller hör personen som talar till dem. Det gjorde att barnet eller den 

vuxna reagerade och förbättrade förutsättningarna för barnet som inte hörde. De 

förutsättningar som också underlättade var att barnet såg personens ansikte, hade 

ögonkontakt, ett anpassat samtalstempo och anpassad turtagning. Vidare kom studien fram till 

att trots dessa anpassningar för barnet med hörselnedsättning, blir inte kommunikationen som 

förväntat.  

Barns vänskapsrelationer 

Jonsdottir (2007, s. 21) har studerat barns vänskapsrelationer, syftet med studierna var att ta 

reda på hur miljön barnen befinner sig i påverkar barnens möjligheter att skapa relationer till 

andra barn. För att uppnå det syftet med studien användes två olika metoder, den ena var 

sociometrisk metod och den andra är pedagogernas skattning av barnen. Pedagogernas 

skattningar bygger på ett antal påståenden om barnens sociala färdigheter. Den sociometriska 

metoden innebär att man kartlägger barnens relationer med fokus på deras vänskapsrelationer. 

I studien deltog 18 avdelningar med totalt 353 barn mellan tre – sju år och 50 pedagoger. 

Förskolorna och skolorna valdes ut efter fyra urvalskriterier samt utifrån geografisk placering. 

Resultatet av studien visar att 3/4 av barnen känner att de tillhör någon gemenskap och känner 

en samhörighet med någon eller några. Studien visar också att 9 % av barnen inte har någon 

att känna tillhörighet eller gemenskap med och det är förvånade menar Jonsdottir (2007, s. 

149). Enligt Jonsdottir kan det bero på att de inte hittat någon som de känner en likhet med på 

avdelningen de går på, kanske finns vännen på en annan avdelning eller så finns den vännen i 

framtiden (ibid.,149). Jonsdottir (2007, s. 152) kom fram till i studien att barn som väljer att 

ingå i en vänskapsrelation hoppas på att kunna möta någon som hen kan utbyta tankar och 

känslor med. En vän är någon som barnet kan längta efter, dela hemska händelser med men 
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också någon som kan tala om vem man är (Jonsdottir, 2007, s. 153). 

Ihrskog (2006, s.14) har studerat villkoren för barns relationsskapande processer i 

vardagen. Syftet med studien var att skapa möjligheter att förstå barn och ungas 

vänskapsrelationer med fokus på identitetsutveckling och belysa de informella lärprocesserna. 

Ihrskogs (2006, s. 15) studie bygger på följande forskningsfrågor: ”Vilken betydelse har 

relationen till kompisar för barns identitetsbildning och socialisation? Vad innebär 

kompisrelationen för barns meningsskapande och informella läroprocesser?”. Ihrskogs (2006, 

s.43) studie bygger på ett barnperspektiv, som innebär att barn har kunskaper som vuxna 

behöver för att förstå barnen tillvaro. 

Den metod som användes i studien är en etnografisk studie, det innebär att man studerar 

olika kulturer och deras likheter och skillnader i den egna kulturen. I den egna kulturen tittar 

på man på de normer, värderingar och traditioner som påverkar kulturen. Ihrskogs (2006, s. 

51) val av metod berodde på hennes syn på barn. För att få fatt på barnens kunskaper försökte 

Ihrskog att skapa en relation till dem hon skulle intervjua som bygger på trygghet och att det 

skulle i sin tur göra att barnen hon studerar förstår att de sitter på värdefull kunskap som de 

sedan förmedlar till henne som hon kan använda i sin forskning. Det framkom i studien att 

begreppet kamratrelation var något som endast vuxna använde sig av. Barnen i studien 

pratade istället om att ha kompis eller att inte ha en kompis. Det visar sig också i resultatet av 

studien att barnen använde sig av flera begrepp för att beskriva sina vänskapsrelationer. De 

begrepp som barnen i studien använde var vän, kamrat och kompis. Det visade sig att barnen i 

studien ansåg att begreppen hade olika kvaliteter. Begreppet vän betydde någon som de inte 

träffar ofta men finns där ändå för resten av livet. Begreppet kamrat betydde att det är någon 

man har många av, så som klasskamrater. Begreppet kompis betydde att det barnet finns nära 

och att det skapas speciella band till det barnet. Det gjorde att Ihrskog (2006, s. 157) valde att 

undersöka begreppet kompis lite närmare och kom fram till att kompis är någon som bryr sig, 

längtar efter en och vill att barnet skall finnas. Det som kom fram i studien var att kompisar 

inte skall vara elaka utan snälla, omtänksamma och hjälpa varandra. Barnen i studien vill ha 

en kompis att berätta saker för och att lita på och dela händelser med samt att dela nyvunna 

kunskaper med (Ihrskog, 2006, s. 157).  

Barns lek med jämnåriga 

Frønes (1995, s. 1) har under tjugo års tid studerat socialiseringsteori och kulturell och 

socialpolitik forskning med speciellt fokus på skolan, förskolan, barndom och uppväxt, och 

med huvudfokus att undersöka barnens kontakt med varandra. Syftet med hans studier är att 

skapa en teori om hur socialisering fungerar mellan jämnåriga barn. 

Studien är indelad i tre delar, där första delen handlar om olika socialpsykologiska teorier 

och gemensamma principer och begrepp i dessa. Andra delen fokuserar på hur socialisering 

utvecklas genom historien fram till i dag. Den tredje och sista delen fokuserar på att beskriva 
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det moderna samhället. 

 För att undersöka syftet använde sig Frønes (1995, s. 155) av både intervjuer och 

observationer av barn i åldrarna åtta till femton år från två olika samhällen i Norge. Frønes 

(1995, s. 155) ville ta reda på hur den lokala kulturen, barnkultur och hur de relationerna 

påverkar barnet. En del barn kom från en industriförort till Oslo, andra från ett fiskeläge på en 

ö i Nordnorge. Intervjufrågorna handlade om barnens sociala nätverk och deras 

fritidsaktiviteter. Familjerna som bodde på ön skapade en möjlighet för vårdnadshavarna att 

ha kontroll på vad deras barn gjorde på dagarna före och efter skolan eftersom barnen inte 

kunde ta sig någonstans. Bland barnen som bodde vid kustens fiskeläge stannade ofta 

pojkarna kvar och gick i sina fäders fotspår medan flickorna flyttade för att fortsätta sina 

studier. Flickorna passade inte riktigt in i fiskerinäringen utan de fick i stället försöka hitta 

andra saker att göra, såsom att lära sig hushållssysslor. Barnen som bor ute på ön har ofta i 

större utsträckning kontakt med den äldre generationen än andra barn i sin egen ålder. 

Relationen mellan barn och vuxna menar Frønes (1995, s. 164,165) är av en hierarkisk 

karaktär som innebär att den vuxna har ett ansvar över barnet och att relationen är 

förutbestämd. 

 Bland barnen som bodde i förorten såg vuxen-barn-relationen annorlunda ut. Barnen som 

kom från staden Oslo tituleras ofta som skolbarn och med det menas att utbildning är viktigt, 

menar Frønes (1995, s. 160). Vårdnadshavarna hade mindre eller ingen kontroll alls på var 

deras barn befann sig efter skolan. Pojkarna som bodde i förorten gavs en möjlighet att arbeta 

inom industrin. Frønes (1995, s. 171) menar att barn spenderar mycket av sin tid i skolan men 

också utanför med barn i samma ålder som dem själva. Relationer mellan barn är ofta av en 

jämlik karaktär, som innebär en jämlik relation, att barnen befinner sig på samma nivå. 

Relationen som finns mellan barn och vuxna är hierarkisk och innebär att statusen är 

ojämn samt att de befinner sig på en ojämn lik nivå. En hierarkisk relation som barn kan ingå 

är enligt Frønes (1995, s. 179) en relation som inte innehåller någon osäkerhet eftersom det 

finns tydliga regler för barnet. Medan barn – barn relationen är mer jämlik och de står på 

samma sociala nivå.  

Janson (2002, s. 103) har gjort en studie av blinda och seende jämnåriga barns sociala lek 

med fokus på det jämlika samspelet. Studien bygger på följande frågor: Hur skiljer sig det 

sociala mönstret mellan seende och blinda barn? Deltar seende barn på samma sätt med blinda 

barn som med seende? Är pedagogerna närvarande och aktivt påverkar seende och blinda 

barn? Skiljer samspelet mellan seende och blinda sig från samspelet mellan seende – seende 

och blinda – blinda? Kan dessa relationer skapa en ojämn fördelning av möjligheterna att 

delta i leken? Om leken inte är jämlik, kan pedagogerna påverka leken till att bli det? För att 

analysera resultatet använde Janson (2002, s. 103) sig av Individual Social Behavior Scale 

(ISBS) som innehåller en skala med 20 olika kategorier över sociala beteenden.  

Resultatet visar att blinda barn försöker finna ett barn i gruppen som kan förklara vad som 
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händer. Vilket gör att den jämlika relationen övergår till att bli mer hierarkisk. Det seende 

barnet intar en mer dominant ställning och relationen kan då likställas med den som finns 

mellan barn och vuxna, vilket gör att den kan betecknas som hierarkisk relation. Jansons 

(2002, s. 114) resultat visar att skillnaden ligger i hur barnen tillgodogör sig här och nu 

information. Blinda barn behöver en beskrivning om vad som försiggår medan en seende får 

det genom att titta och samspela med barnen som ingår i leken. 

Den tidigare forskningen har fokuserat på hur identiteten hos barn med hörselnedsättning 

ser ut. Forskningen har också tittat på hur kommunikation fungerar för barn med 

hörselnedsättning. Hierarkiska eller jämlika vänskapsrelationer är något den tidiga 

forskningen har tittat på hos barn med synnedsättning samt hos barn bosatta i vårt grannland 

Norge. Hierarkiska eller jämlika vänskapsrelationer hos barn med hörselnedsättning har inte 

hittats i den tidigare forskningen utan upplevs som ett ostuderat område.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har jag med utgångspunkt i Janson (2002) och Frønes (1995) studier av barn 

och deras samspel valt att använda mig av de teoretiska begreppen horisontell (hieratisk) och 

vertikal (jämlik) relation. Utifrån begreppen har Janson (2002) studerat barn med 

synnedsättning och seende barns gemensamma lek, medan Frønes (1995) har jämfört barn 

från två olika samhällen i Norge. I denna studien används begreppen för att analysera 

hörselnedsatta barns vänskapsrelationer.  

Horisontella och vertikala sociala relationer 

Janson (2002) har bedrivit sin forskning av blinda barn och deras sociala relationer till andra 

barn, genom att undersöka hur de vertikala och horisontella relationerna ser ut mellan barn 

med och utan synnedsättning.  

För att relationen barnen ingår i skall betecknas som horisontell måste barnen befinna sig på 

samma eller nästan samma sociala nivå. Motsatt till den horisontella relationen är den 

vertikala relationen, som har en karaktär av en vuxen–barn relation. Enligt Janson (2002, s. 

104) försöker barn med en synnedsättning hitta någon som kan förklara vad som pågår i leken 

för att påkalla de andra barnens uppmärksamhet, ofta faller det på en vuxen att förklara vad 

som pågår i leken. Barn som har en nära relation till ett barn med synnedsättning kan ta på sig 

rollen som den som förklarar vad som sker och skyddar barnet från att hamna i sociala 

problem. Ett sätt för barn med synnedsättning att ta sig in i en redan pågående lek kan vara att 

först scanna av och sedan återge någon av de kommentarer som barnet har hört av de som 

redan ingår i leken. Ett annat sätt är att ta hjälp av en pedagog och genom denna få reda på 

vad som utspelar sig framför dem. Enligt Janson (2002, s. 106) kan barn med synnedsättning 

återberätta vad de hör av det barnen i leken säger. Gör barn inte det söker de den vuxens 

uppmärksamhet för att ta reda på vad som pågår framför dem. Barn med synnedsättning kan 

ha svårt att delta i leken på grund av att barn utan synnedsättning inte vill lyssna på barnets 

idéer eller ta instruktioner från barn med synnedsättning. De icke synnedsatta barnen 

ignorerar barnets idéer och kör på som de tänkt innan eller så blir den pågående leken förstörd 

(Janson, 2002, s. 108).  

Frønes (1995, s. 165) framställer den vertikala relationen som en relation som skapas 

mellan barn och vuxna. Enligt Frønes (1995, s. 164, 165) är vertikal relation i motsatt till den 

horisontell relation mellan barn given på förhand och omöjlig att bryta. Frønes (1995, s.165) 

beskriver relationen som vertikal vilket innebär att det är en av parterna som bestämmer. En 

vuxen–barn relation kan vara mindre osäker med tydliga regler och förhållningssätt. Enligt 

Frønes (1995, s. 166) kan syskonrelation vara en relation som också är given på förhand. 

Syskonrelationen liknar inte vänskapsrelationen. Det som skiljer syskonrelationer mot 

vänskapsrelationer är att syskon kan bråka utan att detta på något sätt skadar relationen eller 

bryter de familjekontakt som finns. Relationen är mycket likt vuxen-barn relation eftersom 
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även denna relation är given på förhand menar Frønes (1995, s. 166). Det som också skiljer en 

barn–vuxenrelation från en barn–barn-relation är att vuxna har ett ansvar för barnet, vilket gör 

att det inte kan bli en jämlik relation, menar Frønes (1995, s. 171). Ytterligare en skillnad 

mellan barn–barn-relationen och vuxen–barn-relationen är att barn-barn relationer ändras 

medan vuxen–barn relationen är stabil.  

En horisontell relation enligt Frønes (1995, s. 171) är en relation som uppstår mellan barn 

som innehar samma status och position och befinner sig på samma nivå. Vängrupper kan vara 

både stora och små beroende på dagsformen och kan också ändras över tid (ibid., s. 171). En 

horisontell relation mellan barn måste hela tiden barnen underhållas för att kunna 

upprätthållas. 

En relation mellan barn tecknas som en horisontell relation eftersom båda har samma 

utgångspunkt och vet lika mycket om livet (Frønes, 1995, s. 171). När ett barn har en 

synnedsättning kan relationen med seende barn vara av en mer vertikal karaktär där de seende 

barnen tar rollen som den förklarande och ledande (Janson, 2002, s. 104). 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar som barn med hörselnedsättning har 

kring deras vänskapsrelationer.  

 

• Hur beskriver barn med hörselnedsättning vad vänskap är och hur hittar de nya 

vänner?  

• Vad beskriver barn med hörselnedsättning att de gör med sina vänner och vilken 

betydelse beskriver de att hörselnedsättningen har för vänskapsrelationerna? 

• Ger barn uttryck för jämlika eller hierarkiska relationer till sina vänner?  
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Metod 

För att undersöka hur barn med hörselnedsättning upplever vänskapsrelationer och hur 

hörselnedsättningen påverkar dessa har samtalsintervju använts som metod. Samtalsmetod 

innebär att man kartlägger människors uppfattningar om saker (Esaiasson m.fl. 2012, s. 229). 

Det området som kartlagts i studien var barn med hörselnedsättningar och deras uppfattningar 

om vänskapsrelationer. För att kunna kartlägga barnens uppfattningar utgick studien från 

Esaiasson m.fl. och deras sätt att skriva en intervjuguide. En grundregel när en intervjuguide 

skall skapas är att frågorna i intervjuguiden skall vara lätta att förstå, korta, och fria från den 

akademiska jargongen menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 264). Öppna frågor har använts i 

studien för att ge barnen möjlighet att berätta vad de vill. Det menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 

229) är ett sätt att låta intervjupersonen med egna ord förklara vad de tänker.  

Intervjuguide i studien innehöll fyra olika teman; bakgrund, vänskapsrelationer, 

vänskapsrelationer och hörselnedsättning samt lek och hörselnedsättning. De frågorna som är 

placerade i teman menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 265) är de viktigaste i en intervjuguide. 

Beroende på hur samtalet med respektive barn utvecklar sig kan frågornas ordningsföljd och 

formulering ibland ändras (Esaiasson m.fl. 2012, s. 228).  

Esaiasson m.fl. (2012, s. 267) skriver att när forskaren skall ta kontakt med 

intervjupersoner bör detta först ske per post, och därefter via telefon eller e-post. I brevet som 

skickas till intervjupersonerna skall syftet med intervjun visa vem som står bakom den 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 267). Hörselvården kontaktades via mejl och hänvisade vidare till en 

förening för döva. Genom föreningen kunde kontakt med sex barn etableras. Förutom 

föreningen kontaktades flera skolor via mejl, två av dessa skolor frågade elever om de ville 

medverka i studien. I mejlen som skickades framkom studiens syfte enligt vad Esaiassons 

m.fl. (2012, s. 267) förespråkar.  

Deltagare och urval  

Barnen som intervjuades var i åldrarna 9–14 år, av olika kön och hade olika typer av 

hörselnedsättning. Barnen var från skolor placerade i södra Sverige. Dessa skolor var till för 

barn med olika typer av hörselnedsättning. Esaiasson m.fl. (2012, s. 258) anser att valet av 

plats/skola bör motiveras på något sätt. I studien motiveras platsvalet av var barn med 

hörselnedsättning fanns. Föreningen för döva som kontaktats anordnade ett möte. Vid mötet 

lämnades en medgivandeblankett till vårdnadshavare vars barn som ville deltaga i studien.  

 Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 258) har man ofta en uppfattning om vilka personer som 

är viktigast för sin studie. I denna studie är det barn med hörselnedsättning och deras 

uppfattningar om vänskapsrelationer som är viktig för studien. Till skolorna skickades 

medgivandeblanketten till pedagoger via mejl, de ombads att dela ut dem till de elever som de 

ansåg passade i studien. Medgivandena samlades sedan in och togs omhand. 

När man gör ett urval av individer är det bra om de är främlingar och ett litet antal, 
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eftersom det är svårt att hålla en vetenskaplig distans till personer man känner (Esaiasson 

m.fl. 2012, s. 259). Det fanns ingen tidigare relation till de barn som intervjuades i studien. 

Elva barn intervjuades, men endast sju av dessa kunde användas eftersom det hos de övriga 

fyra barnen var svårt att få båda vårdnadshavarna att skriva under medgivandeblanketten av 

olika anledningar.  

Genomförande  

Elva intervjuer genomfördes och blev totalt ungefär två timmar inspelat material. Intervjuerna 

gjordes dels hemma hos barn, men också på två olika grundskolor i södra och mellersta 

Sverige. Att intervjuerna gjordes hemma och i skolan var delvis av praktiska skäl, men också 

av ekonomiska skäl. Av de intervjuer som gjordes i barnens hem föredrog en del barn att sitta 

på sina rum, medan andra tyckte att vardagsrummet var en lämplig plats. De intervjuer som 

gjordes på skolorna gjordes i ett grupprum i anslutning till klassrummet. Det skulle kunna ha 

varit en plats som barnen inte uppfattade som lika trygg som deras hem. Enligt Esaiasson 

m.fl. (2012, s. 268) skall intervjun ske på en plats där respondenten känner sig bekväm och 

trygg, eftersom det kan påverka vad barnet berättar och inte berättar.  

 Respondenterna fick frågan om det gick bra att intervjun spelades in på mobiltelefon för 

att göra det lättare komma ihåg vad de sagt. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) är det att 

rekommendera att spela in intervjuer så länge detta inte stör.  

Intervjuguiden som användes bestod av 48 frågor som rörde bland annat 

vänskapsrelationer, inflytande i lek och hur hörselnedsättningen påverkar vänskapsrelationer. 

De 48 frågorna var placerade i fyra olika teman; bakgrund, vänskapsrelationer, 

vänskapsrelationer och hörselnedsättning samt lek och hörselnedsättning. Intervjuguiden 

finner du i slutet av uppsatsen i form av en bilaga.  

Databearbetning och analysmetod  

Analysmetoden som användes var en blandning av Esaiassons kvantitativa innehållsanalys 

och Brymans tematiska analys. I studien användes Jonsdottir (2007, s. 64) och Irskogs (2006, 

s. 31) definition av vad en vänskapsrelation är samt Frønes (1995, s. 166,173) och Jansons 

(2002, s. 98) definition av en vertikal och en horisontell relation.  

I den tematiska analysen bedömdes varje citat från intervjuerna och placerades in i 

respektive tema. Det innebar att citat placerades in i bestämda kategorier antingen utifrån att 

de stämmer eller att de inte stämmer med någon given kategori (Esaiasson m.fl. 2012, s. 271).  

De data och analysmetoder som användes i studien är kvalitativ innehållsanalys och 

tematisk analys. Det innebar att det inspelade materialet lyssnades igenom och det barnen sagt 

skrevs ordagrant ner. Därefter plockades citat ut som besvarade studiens syfte eller 

forskningsfrågor. Citaten sattes sedan in i olika tabeller, utifrån frågorna som ställde under 

intervjuerna. Barnens svar sammanställdes under varandra. Detta tillvägagångssätt bygger på 
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Bymans analysmodell och innebar att mängden data begränsades, men gjorde det möjligt att 

bibehålla barnens egna formuleringar. Tabellerna namngavs efter begrepp som barnen själva 

använde till stor del i sina svar på de olika frågeställningarna. När teman söktes används 

Brymans metod som innebar att det söktes efter ord som återkom i de citat som valts (ibid., s. 

529). Detta tillvägagångssätt menar Bryman (2011, s. 529) är en kvalitativ analys av data. 

Centrala analyskategorier  

Resultatpresentationen organiserades med hjälp av sex olika tabeller med rubrikerna; 

vänskap, vänner och hörselnedsättning, deltagande i lek och hörselnedsättningens påverkan, 

att hitta vänner, inflytande i lek samt samspel och hörselnedsättning.  

Studien har analyserats utifrån vilken typ av relation barnen skapar med sin omgivning, 

framför allt andra barn. Vertikal relation är ofta den mellan barn och vårdnadshavare, det är 

en relation som är given på förhand, den är även mindre osäker och det finns tydliga regler 

dem i mellan (Frønes, 1995, s. 166,173). En relation mellan barn med funktionshinder och 

barn utan funktionshinder kan likna en vuxen-barn relation som innebär att de icke 

funktionsnedsatta barnet tar en roll som liknar en vuxen roll (Janson, 2002, s. 104). En 

horisontell relation innebär att barnen har samma status och befinner sig på samma position i 

kamratgruppen (Frønes, 1995, s. 171). Horisontell relation är ofta den mellan barn som 

befinner sig på samma eller nästan samma nivå. De tillåts också att testa nya saker 

tillsammans (Janson, 2002, s. 98). Barn med funktionshinder så som blindhet kan resultera i 

ett kommunikations handikapp, framför allt när de möter ny information (ibid., s. 105). 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 63) ska man vara noggrann med hur man använder sitt 

mätinstrument, ju noggrannare man är desto högre reliabilitet. Graden av reliabilitet mäts 

genom att man jämför resultat från två undersökningar med varandra som använt samma 

mätinstrument och samma ”analysenheter” som gjorts vid två olika tidpunkter (Esaiasson 

m.fl. 2012, s. 64). Det har inte varit möjligt att göra i denna studie, på grund av avsaknaden av 

en forskarkollega som kunnat göra en oberoende analys av samma material.  

Resultatvaliditet kan minska på grund av hörfel vid avlyssningen av intervjuerna, att 

det i delar av intervjuerna försvann ord eller att det var svårt att höra vad barnen svarade trots 

flera genomlyssningar. Esaiasson m.fl. (2012, s. 63) menar att sådant besvär kan orsaka att 

resultatvaliditet blir lägre. För öka valideringen lyssnades därför intervjuerna igenom flera 

gånger. 

Begreppen som används i studien är inte slumpmässigt utvalda, utan används för att de 

skall beskriva barn med hörselnedsättning och deras vänskapsrelationer. Begreppsvalideten är 

stark i studien på grund av de begrepp som används i analysen är välbeprövade och 

utforskade av tidigare forskare. Det finns begrepp som används i analysen som forskare 
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använt på andra områden än barn med hörselnedsättning vilket gör att de lyfts fram i ett nytt 

ljus i analysen. Genom att bygga på tidigare forskares forskning blir forskningen kumulativ, 

dvs den bygger vidare på redan kända begrepp menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 60). Esaiasson 

m.fl. menar vidare att begreppen som används av tidigare forskare kan vara bristfälliga och 

därmed att försämra validiteten.   

Reflektion över metoden 

Att utgå från olika teman underlättade arbetet med att skapa intervjufrågor. Temana användes 

sedan vid kartläggningen av barnens citat. De viktigaste frågorna i intervjuguiden är enligt 

Esaiasson m.fl. de ”tematiska frågorna” (2012, s. 265). Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 264) 

finns det en grundregel som säger att alla frågor i en intervjuguide skall vara lätta och fria från 

akademisk jargong. Ett kännetecken för en bra intervju är när frågorna är korta och svaren är 

långa (Esaiasson m.fl. 2012, s. 264). Det gjordes en pilotintervju med barn där det upptäcktes 

att intervjufrågorna var för svåra för barnen att svara på. Det upptäcktes då vilka ord som 

barnen förstod och inte förstod.  

Urvalet av intervjupersoner kunde ha gjorts större genom att skicka ut fler förfrågningar 

till flera skolor och söka efter fler organisationer där barn med hörselnedsättning fanns. Det 

positiva med urvalet var att det var okända barn som intervjuades. Genom att välja främlingar 

går det att upprätthålla en vetenskaplig distans menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 259).   

Intervjuguiden innehöll 48 frågor. En del av frågorna som ställdes till barnen ansåg de att 

de redan hade svarat på. Barnen upplevde också att några av frågorna liknade varandra och 

valde därför att inte svara. Vid en del av intervjutillfällena upptäcktes det att barnen inte ville 

svara på fler frågor och därmed avslutades intervjuerna. På grund av ovanstående orsaker blev 

det inspelade materialet inte så stort.   

Forskningsetiska ställningstaganden 

Det etiska ställningstagandet som gjorts i studien var att barnen inte skulle kunna identifieras 

på något sätt, varken via sitt namn, skolans placering eller skolans namn. Frågorna kan vara 

av känslig art och kan därmed kränka deltagarna (Vetenskapsrådet, 160206,). Intervjuerna 

som ingick i studien kodades med siffror istället för personnamn, vilka kan avslöja etnicitet 

eller kön (Vetenskapsrådet, 160206). Av samma orsak användes inte någon pseudonym för 

varken skolan eller platsen där skolan var placerad (Bryman, 2008, s. 133). Endast 

intervjupersonernas namn på platser eller individer var beskrivna med pseudonym. För att 

försvåra letandet för nyfikna skrevs endast i vilka delar av Sverige intervjuerna gjordes 

(Bryman, 2008, s. 133).  

Barn som är under 15 år och förstår vad forskningen innebär och betyder för  

dennes del skall informeras och samtycka till deltagandet (Vetenskapsrådet, 160205). I andra 

fall skall vårdnadshavare informeras om och samtycka till forskningen (Vetenskapsrådet, 



 22 

160205). Studien följde Vetenskapsrådets forskningsetiska regler genom att det skickades ut 

information och en medgivandeblankett för vårdnadshavarna att skriva under. I informationen 

som vårdnadshavarna fick stod det bland annat att barnet hade möjlighet att avbryta 

deltagandet när som helst. Medgivande från vårdnadshavarna samlades in innan intervjuerna 

påbörjades med barnen. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 257) kan man erbjuda 

intervjupersonen möjlighet att läsa intervjuutskriften eller de citat från hen som används i 

rapporten. I den information till vårdnadshavarna och skolan skrevs att de fick läsa utkast 

samt den färdiga versionen innan den lades ut för allmän beskådan. Respondenterna 

informerades om detsamma vid intervjuerna.  
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Resultat 

I detta avsnitt kommer svaren från intervjuerna att sammanställas i tabellform utifrån fyra 

teman som handlar om vänskap, vänskapsrelationer och hörselnedsättning. Under varje tabell 

skrivs en liten sammanfattande text om vad tabellen handlar om. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av alla tabeller.  

Vänskap 

Följande tabell visar vad barn med hörselnedsättning anser att det innebär att vara kompis och 

vän. I undertemat ”vad är vänskap” beskriver barnen vad de anser att en vän är och vilka 

egenskaper den tillskrivs. I undertemat ”vad är skillnaden på en kamrat, kompis och vän” 

återfinns barnens beskrivningar av om de upplever någon skillnad mellan att vara kamrat, 

kompis och vän. 

 

Tabell 1. Vänskap 
Barn Vad är vänskap? Vad är skillnaden på en kamrat, kompis och vän? 

Barn 1 Vänskap för mig är att ha kul, vara sams och inte 

bråka så mycket.  

Kompis är till exempel att man är kompis med den, 

att man ofta leker med den.  

Vän släpper inte varandra. Det är som samma sak.  

Barn 3 Oj det var en svår fråga det är svårt att förklara det är 

obeskrivligt. Det går inte säga vad vänskap är för 

mig, det är på ett bra sätt. 

Det är roligt att ha vänner så man kan umgås med att 

leka med och prata med någon som jag träffar utanför 

skolan. Kamrat är någon jag träffar i och utanför 

skolan. 

Barn 4 Vänskap är att man ja alltså någon man kan vara den 

man är prata med att skratta med som man kan vara 

sig själv med liksom det är aldrig så där stelt att 

känna behovet av kompis kan vara själv med och ha 

kul tillsammans med. 

En vän är någon som lyssnar och ger bra råd och 

någon som liksom kan muntra upp mig och någon 

som är lite seriös. Någon som jag kan ha kul med. 

Vän eller en sån här kompis, det är mer någon som 

man umgås mer med. En kamrat som man inte känner 

så här väl utan man som typ en klasskamrat eller 

något. Jag känner att kompisar är mer nära en kamrat 

är mer utanför.   

Barn 5 Schysst med varandra, man är inte taskig mot 

varandra, man kan förlåta varandra.  

 

Barn 7 Någon att leka med och inte vara ensam och glädje Vän är en som ställer upp och hjälper och stöttar 

någon. En kamrat är väl någon som man jobbar 

tillsammans och kanske hjälper, och då kanske man 

blir vänner. 

Barn 8 Vänskap man skall betyda något för någon eller man 

skall vara snäll umgås vara för den andra personen 

om den inte mår bra typ. 

Ne alltså kamrat det är man i skolan och vänner kan 

man vara både i och utanför skolan. 

Barn 11 Att man är snäll mot varandra och att man finns där 

för varandra. 

Vän är att man är tajtare än kamrat. 

Vänskap innebär enligt barnen i studien att ha kul, någon att prata med, någon som man bryr 

sig om och finns för varandra, bli lyssnad på och någon man inte bråkar med. Det som står ut 

i barnens beskrivningar är att vänskap det är att vara snäll eller schysst och när man kan vara 

sig själv tillsammans med någon. En kamrat kan enligt barnen vara någon de arbetar med i 

skolan, någon de inte känner så bra och inte är lika tajt med, till skillnad från vänner som man 

kan ha både i och utanför skolan, och som man har en mer nära relation till. Kompis innebär 

enligt barnen någon man leker ofta med. Vän innebär enligt barnen någon som lyssnar och 

muntrar upp samt någon som man är närmre och som man träffar i och utanför skolan. 
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Samtidigt beskriver barnen att kompis och vän betyder samma sak. När frågan var öppen blev 

det för vissa barn lite svårt att svara (vänskap är något obeskrivligt) men när frågan sedan blev 

lite mer specificerad verkade barnet ha lättare att svara. 

Vänner och hörselnedsättning 

I tabell två nedan visas resultatet av intervjuerna med utgångspunkt i barnens beskrivningar 

hur deras vänskapsrelationer ser ut med hörande, döva och barn med hörselnedsättning.  

Begreppet hörande kan förklaras som barn med fullgod hörsel. I undertemat ”hörande vänner” 

finns barnens beskrivningar av hur deras vänskapsrelationer med hörande ser ut. I undertemat 

”hörselskadade” samlas barnens beskrivningar av vänskapsrelationerna mellan dem och andra 

barn med nedsatt hörsel. Undertemat ”döva vänner” avser ett barn som inte hör något alls. I 

undertemat ”döva vänner” samlas barnens beskrivningar om hur vänskapsrelationerna med 

döva barn ser ut. 

 

Tabell 2. Vänner och hörselnedsättning     
Barn  Hörande vänner Hörselskadade vänner Döva vänner 

Barn 1 De är hörande allihopa.  

Två stycken är nästan som 

hörselskadade eftersom de 

kan teckenspråk. 

Vän med en nästa hela mitt liv. 

Jag menar nästan hela mitt liv för 

min pappa är kompis med hennes 

pappa och då blev hon och jag 

bästa vänner. Det är vi 

fortfarande. 

Ne inte så många… 

Barn 3 Jag går i en hörande skola, 

jag har vänner från skolan 

för de går i min klass. 

Jag har hörselskadade vänner 

genom att min pappa känner min 

kompis pappa och så känner vi 

varandra sedan vi har gått på 

dagis ihop. 

 

Barn 4 Det övriga är hörande, tre av 

mina hörande kompisar i 

Blomberg och deras 

föräldrar kan teckenspråk. 

En är hörselskadad. Typ en är döv. 

Barn 5 Allihopa är hörande. Det är svårt att säga, inte svårt 

men många av mina kompisar 

som är hörande det är väldigt få 

som är hörselskadade, jag skulle 

inte säga att jag har svårt för det 

utan lika lätt för det. 

 

Barn 7  På ena kanten har jag 

hörselskadade  

Och på den andra kanten 

döva. 

Barn 8 Jag är kompis med mina 

syskon 

Hörselskadade kompisar  Och döva kompisar. 

Barn 11 Dem är hörande inte några 

hörselproblem. 
  

Sex av sju barn beskriver att de har vänskapsrelationer med flera hörande barn (barn 1, 3, 4, 5, 

8 och barn 11). Två av dessa barn beskriver till och med att de endast har hörande kompisar. 

Ett barn avviker genom att hen anser sig vara kompis med sina syskon som är hörande. 

Sex av sju barn beskriver att de har hörselskadade kompisar (barn 1, 3, 4, 5, 7 och 8), dels 

genom skolan, men också genom föräldrarna. Tre av barnen beskriver att de har flera 

hörselskadade vänner, medan tre beskriver att de har få eller enstaka kompisar med 

hörselnedsättning. Endast fyra av sju barn säger att de har döva vänner. Det är två barn som 
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anser att de har flera döva kompisar, medan två säger att de har få eller enstaka döva vänner.  

Deltagande i lek och hörselnedsättningens påverkan 

Tabell tre handlar om vad barn med hörselnedsättning gör tillsammans med sina vänner och 

om deras hörselnedsättning utgör något hinder i interaktionen med andra barn. Tabellen visar 

också hur lekaktivitet ser ut när barnen leker med andra barn med hörselnedsättning. 

Undertemat ”vad gör du med dina vänner?” innehåller barnens allmänna beskrivningar av vad 

det gör för något med sina vänner. I undertemat ”vänner, aktiviteter och hörselnedsättning” 

placeras barnen beskrivningar av de aktiviteter barnen gör och hur det påverkar deras 

hörselnedsättning. Undertemat ”tillsammans med barn med hörselnedsättning” placeras 

barnen beskrivningar vad de gör tillsammans med dem som också har en hörselnedsättning. 

 

Tabell 3. Deltagande i lek och hörselnedsättningens påverkan 
Barn  Vad gör du med dina kamrater? Kamrater, aktiviteter och 

hörselnedsättning 

Tillsammans med barn med 

hörselnedsättning 

Barn 1 Vi leker, pratar lite, spela på 

datorn, men mest leka. Det är det vi 

gör. Kanske på någon träning jag 

hittar dem, jag har många vänner 

på min träning. Jag tränar balett 

och jag pratar mest med tre men det 

går sju stycken på dansen. 

Vi leker. Ja, vi brukar leka mycket lekar 

tillsammans, Vi passar bollar till 

varandra.  

Barn 3 Inte så mycket, bland har jag med 

kompis hem från skolan. Vi brukar 

titta på YouTube, gå på bio. 

När vi kollar på YouTube höjer vi 

ljudet och de frågar om jag hör, om jag 

svarar nej så höjer de ljudet. Om de inte 

frågar så sätter jag örat nära högtalaren 

så hör jag för det finns ingen text. 

Alltså vi ger förslag på vad vi vill 

göra. Om de säger ja så gör vi det 

eller om de säger nja vi kan göra 

något annat 

Barn 4 I den gruppen vi brukar inte vara 

ute vi brukar träffas i skolan. Men 

Lisa och jag brukar åka till stan 

shoppa, och en gång i veckan 

brukar vi vara hemma hos mig eller 

henne och kolla på film, prata, äta 

chips, ja ha lite mysigt. Ja det 

brukar vi göra. 

Ne men om man måste tänka lite så till 

exempel om vi åker till badhuset måste 

jag ta av mig (hörapparaterna) då måste 

ju hon såhär prata men hon måste vara 

tydligare eller hon måste inte vara 

tydlig, men jag måste kunna läsa på 

hennes läppar. Sedan brukar hon 

bokstavera när vi är och badar, så jag 

tycker inte att det så oj vi måste tänka 

så här jättemycket, men aa ibland måste 

hon tänka på att vara extra tydlig för att 

jag måste läsa på läpparna. Jag är 

ganska bra på att läsa på läpparna. Hon 

tycker inte att det är någon stor grej, 

hon fattar. 

 

Barn 5 De är mest sysslor. Alltså fritid har 

olika sporter att hålla på med då 

hittar man många vänner. Spela 

dator med andra, prata med folk, 

typ på skolan prata med andra. Det 

är mest nära i första hand, för att 

det är där jag är. Sen om jag spelar 

online så kan det vara överallt i 

hela världen. 

Ne det gör det inte. För att jag är inte 

jag hör fortfarande bra med 

hörapparater de behöver inte prata 

överdrivet högt eller så. 

 

Barn 7 På rasten går vi runt och pratar lite 

eller leker någon lek hemma då 

spelar jag ett spel som en av mina 

kompisar också har så vi brukar 

spela online ihop det är jätteroligt. 
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Barn 8 Jag frågar, här i skolan så går jag 

fram och leker. Vi busar och ringer. 

Vi pratar om hur vi känner, 

mobbning och sådant också vad vi 

skall göra under helgen. Hemma är 

jag på mitt rum och håller på med 

min telefon jag har bestämt att på 

måndag skall jag gå ut och leka. 

Ne det är lite skillnad när jag leker med 

hörande, eftersom det är lite svårare att 

kommunicera för man vill inte säga att 

jag är hörselskadade kan du säga det 

igen för då bara de tittar. Jag vet inte för 

att det är mer hörande än jag och jag är 

ensam hörselskadad då. 

 

Barn 11 Ibland brukar jag stanna kvar på 

skolan för att det finns en 

fritidsgård (pekar ut mot gården) 

där borta man vara och leka i. Ja vi 

brukar leka tillsammans, vi brukar 

göra det. Finns en app som heter 

music living och i den brukar vi 

göra såna hära musikvideor. Alltså 

min bästis Fiona vi rider så vi rider 

och ibland rida ihop. 

Ibland så frågar dem om vi skall åka till 

badhuset och då säger jag ja för att jag 

älskar badhuset. Men så kommer jag på 

att jag har hörselproblem och då måste 

säga nej. Blir ganska ledsen men på 

lördag skall jag till ett badhus. 

 

Aktiviteter som barnen gör tillsammans med sina vänner är att leka, skapa i 

mobilapplikationer, ringer och pratar i telefon, pratar om känslor och mobbning, spelar dator 

och tv-spel. De beskriver också att de tränar olika typer av sporter så som balett med mera, 

går på stan och shoppar och att de hänger på fritidsgården efter skolan. Barnen beskriver att 

hörselnedsättningen kan påverka omvärlden så att de höjer ljudvolymen när de tittar på 

YouTube för att de inte finns någon text. Barnen beskriver att de inte vill åka till badhuset på 

besök på grund av hörselnedsättningen, om de skall delta i aktiviteten behöver viss 

anpassning av kommunikationen ske. Ett barn som deltar i studien beskriver att hen inte vill 

berätta för andra att hen har en hörselnedsättning, eftersom omgivningen regerar med att titta 

på det. 

Ett barn i studien beskriver att hen tillsammans med sina vänner med hörselnedsättning passar 

bollar och leker lekar. Ett annat barn i studien beskriver att de ger olika förslag på vad de skall 

göra tillsammans. Om de får ett ja börjar de leka om ett nja då för söker de hitta en annan 

aktivitet. 

Att hitta vänner 

Tabell fyra nedan handlar om barns beskrivningar hur de hittar vänner, hur vida detta är svårt 

eller mindre svårt att hitta, samt hur de gör för att träffa dem. Undertemat ”Hur hittar man en 

vän?” samlar barnens beskrivningar av hur de finner sina vänner. I undertemat ”Är det lätt 

eller svårt att hitta vänner på fritiden?” beskriver barnen hur de hittar vänner, men också om 

det är lätt eller svårt att hitta kompisar på fritiden. I undertemat ”Hur gör du för att träffa 

vänner på fritiden” beskriver barnen vilka strategier de använder för att hitta vänner på 

fritiden.   

 

Tabell 4. Att hitta vänner 
Barn  Hur hittar man en kamrat? Är det lätt eller svårt att hitta 

kamrater på fritiden? 

Hur gör du för att träffa kamrater på 

fritiden? 

Barn 1 Första gången var jag helt ensam, 

tycker det var tråkigt. Då såg jag 

flera som hade kul så jag gick dit 

De frågar mig tusen frågor, det är 

enkelt. Vi blir vänner direkt och då 

Ne inte när jag vill det kanske inte går 

att leka. Vissa gånger skall vi ha gäster 

eller så skall jag leka med någon annan. 
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och frågade om jag fick vara med. 

De sa okej och sedan började vi lära 

känna varandra mera. 

blir det enkelt. Kommunicerar 

väldigt lätt. 

Barn 3  Svårt att hitta kompisar efter 

skolan, nä jag brukar gå hem. Jag 

inte så mycket, ibland brukar jag 

leka med kompisar efter skolan. 

Jag brukar skicka sms till personen och 

frågar om vi kan leka om personen 

svarar ja då leker vi efter skolan  

Barn 4  Ja det tycker jag för jag känner, till 

exempel på träningarna, jag går på 

konståkning och alltså jag är väldigt 

tystlåten av mig också det är inte så 

lätt för mig att prata och ha en 

sådan här konversation. Jag kan ju 

ha det men blir ändå så hära ja, jag 

inte så här jättesocial det är lite 

svårt för mig jag är annorlunda 

person på träningen än hemma eller 

i skolan för då blir jag sådär hypad 

och glad och mer mig själv.  Mer på 

träningarna så har jag inte så här 

vänner som jag umgås med då blir 

jag mer tystlåten men jag har börjat 

prata mer. 

Hum, ja, alltså jag kan inte göra det för 

att jag har träning väldigt ofta så att jag 

som måste åka hem direkt efter skolan, 

äta, byta om sedan åka bussen, byta 

buss. Så jag åker två bussar dit till 

träningen sedan kommer min mamma 

eller pappa och hämtar mig. Men det är 

så ofta. Så det är inte så ofta jag kan 

träffas det är fredag eller måndag. 

Barn 5 Jag går på olika sporter då måste 

jag ha någon att va med typ för att 

det skall bli roligare så om de spelar 

dator så kan jag spela med dem 

efter vi tränat. 

Inte svårt att hitta kompisar på 

fritiden för jag är inte så blyg så. 

Jag har tappat intresset för att vara med 

dem hela tiden fast vi pratar fortfarande 

med varandra. 

Barn 7 Vet inte, min lillebror brukar ha 

kompisar hemma ibland kanske jag 

leker med dem jag brukar inte hitta 

så många kompisar hemma hos 

mig. 

Jag har inte försökt så mycket, jo 

min lillebror har en kompis som har 

en lillasyster som tycker om att leka 

med mig så jag leker med henne 

ibland. Hon är liksom fem år så hon 

leker med mina gamla 

barbiedockor. 

När jag är hemma då spelar jag ett spel 

som en av mina kompisar också har vi 

brukar spela online ihop det är 

jätteroligt.  

Barn 8 Ne jag brukar inte gå fram och 

fråga dem hemma eftersom det är 

lite svårt att hitta. Min lillasysters 

skola ligger mitt i mot där vi bor, så 

jag vill inte leka med dem hon 

känner för blir det liksom pinsamt 

eller vad det är. 

Jag har noll nästan. Jag har vänner 

att leka med men inte på fritiden. 

Ja det är svårt, jag stänger in mig för 

mycket själv för att jag inte vill gå ut 

och leta eftersom jag vill ha kompisar 

leka med men jag vill inte gå fram och 

fråga ”hej, vill du leka?” Det kopplas 

inte så i min hjärna det måste finnas 

något mer. 

Barn 11 Mm ibland brukar jag använda 

sociala medier, som snap och så 

frågar jag om vi kan träffas. 

Jag har två stycken bästisar, en som 

heter Karin vi har varit bästisar i sju 

år, en som heter Tina hon är ett och 

halvt år yngre, hon har precis fyllt 

11.  Jag har en bästis från ridningen 

som jag bara känt i ett par månader 

Mm Ibland så brukar jag har såna här 

vänner på sociala medier, som snap och 

då brukar jag skriva där och fråga om vi 

kan träffas, och då träffas vi. 

Barnen har olika strategier att hitta vänner på fritiden, en del gick ut och letade, andra letade i 

sporten de deltog i. Något barn beskriver att det är svårt att hitta kompisar och därför får de gå 

via syskon. Ett barn beskriver att syskonets skola ligger för nära och vill inte leta upp vänner i 

närområdet då det kan vara syskonets kompis. Ett barn beskriver att hen använder sociala 

medier för att hitta vänner. Det är två barn i studien som inte yttrar sig om vänskapsrelationer 

alls. 

Barnen beskriver att deras vänner på fritiden är lika gamla eller fler år yngre än dem 

själva. Några barn anser att de inte är blyga vilket gör att de inte har svårt att hitta vänner på 

fritiden. Ett barn beskriver att hen inte är densamma på fritiden som hen är i skolan eller 

hemma. I skolan och hemma beskriver barnet att hen är mer glad hypad men på fritiden är hen 
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mer tystlåten och försiktig. Några barn beskriver också att det inte behöver vara svårt att hitta 

vänner på fritiden utan att det bara är att ställa frågor. Enligt några barn är det däremot svårare 

att hitta vänner på fritiden eftersom de inte vågar gå fram och fråga men också för att de inte 

känner sig lika bekväma på fritiden som i skolan. Barnen beskriver att de istället sitter hemma 

och kollar mobilen och tränar istället för att gå ut och träffa vänner. 

Tre barn som deltog i studien beskrev att de använde sms, snapchat eller genom att fråga 

när de frågade sina vänner vill ses. Två barn beskriver att yttre faktorer påverkade om de 

kunde träffa vänner. De faktorerna kunde vara träning eller att de bestämt möte med en annan 

eller att familjen skulle ha besök. Ett barn i studien beskriver att hen har valt att inte träffa 

vänner på fritiden på grund att hen har ”tappat intresset”. Ett barn beskriver att hen delar ett 

intresse för ett datorspel som hen och hens vän spelar tillsammans.  

Inflytande i lek 

Tabell fem visar i vilken mån barnen anser att de har möjlighet till inflytande i samvaro med 

andra barn. I undertemat ”ojämlikt samspel i lek” samlas barnens beskrivningar om hur leken 

med andra barn fungerar. I undertemat ”jämlikt samspel i lek” samlas barnens beskrivningar 

om hur ett jämlikt samspel med andra barn fungerar.  

 

Tabell 5. Inflytande i lek 
Barn  Ojämlikt samspel i lek Jämlikt samspel i lek 

Barn 1 Om jag inte hör då säger jag VA? De förklarar igen 

de är jättesnälla mot mig. Det är mycket mer 

hörande, då är det svårt att tala om för mig vad jag 

inte vill. De kanske vill leka dunken för att jag inte 

vill för att jag hör inte ibland om de hittar mig. Då 

kanske de säger Dunken (mittnamn 123) de skriker 

att jag skall komma fram men det hör inte jag och då 

stannar jag kvar. Dem kommer till mig och då 

kanske jag springer men då säger dem att de redan 

dunkat mig. 

Alla får vara med och välja vad vi skall leka, men vissa lekar 

vill jag inte leka så som att spioner på folk, det gillar jag inte. 

men i vissa lekar måste man vara tyst så som kurragömma för 

att man vill ju inte att någon skall hitta en. 

Barn 3 Jag har en kompis som säger något som står längre 

bort och jag säger, va jag hörde inte vad du sa då 

brukar kompisen som står nära mig berätta vad 

kompisen lägre bort sa. 

När jag inte vill leka det då säger jag ett annat förslag vi kan 

leka. Ofta säger dem ja men kan föst leka detta så kan vi leka 

det sedan för just nu vill vi leka detta. Jag har aldrig gjort detta 

så. 

Barn 4 Jag vet inte alltså det är ju en fysik skillnad så klart 

men ibland beror att de som går i dövskolan har en 

lägre nivå på undervisningen för de lär sig inte lika 

bra svenska då jag tycker att jag kan bättre svenska 

än dem men det är för att jag får bättre undervisning 

så som de hörande barnen det känns som om de får 

en lägre nivå Det är en skillnad på deras svenska och 

min svenska. Det påverkar inte vårt umgänge 

jättemycket men ibland skall jag säg till den här 

personen att det är fel? För det kan ju vara till hjälp 

för dem sen kan jag tycka att det är jobbigt, men jag 

gillar, jag vet inte om jag skall säga till dem så att det 

blir medvetna om det ändå. Jag blir lite osäker på om 

jag skall säga till eller inte. Jag blir lite fundersam. 

Jag tycker det ör synd bara för att man är döv eller 

hörselskadad skall man inte få en lägre undervisning 

för jag går i vanlig skolan och jag kan lika mycket 

som de hörande. 

Ja självklart brukar typ om någon har ett förslag typ så om jag 

säger att jag inte vill göra det så ger jag ett annat förslag eller 

kan vi göra det här. Det kan vi göra, vi brukar prata om det. 
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Barn 5 Inte direkt, bara när jag sportar så brukar jag lägga av 

mig dem (hörapparaterna) för att jag är för svettig 

men det är inte så mycket så jag märker inte av så 

jättemycket bara att tränaren får prata högre. 

Alla får vara med och bestämma det är inte så att jag inte får 

vara med på grund av att jag är hörselskadad eller så. 

Barn 7 Jag vet inte kanske för att jag inte känner för det och 

för att jag har kompisar här (skolan) och jag är 

hörselskadad.  

Ja det får jag ibland kanske det leker en lek jag inte vill leka då 

byter vi till en annan lek. Vi måste komma överens om en lek. 

Barn 8 Vi väljer en lek så leker vi den store brorsan tvingar 

oss att typ städa hans rum fast han är 15år och kan 

själv. Ne det är lite skillnad när jag leker med 

hörande, eftersom det är lite svårare att kommunicera 

för man vill inte säga att jag är hörselskadade kan du 

säga det igen för då bara de tittar. 

Ja men vi får lotta ut liksom lek och vi får rösta men om alla 

vill olika då får vi rösta. 

Barn 11 Ibland kan vi inte köra viskleken. Och aa ibland kan 

vi inte liksom när vi kör dunken kan jag inte höra om 

de ropar mitt namn eller om de dunkat mig så ibland 

brukar jag gå fram och fråga om då har de inte 

dunkat mig också. Ibland tar det långt tid att förklara 

reglerna då kan jag inte påverka att de kan säga 

reglerna igen och då måste jag titta på vad de andra 

gör.  

Nä det är ganska lätt, sluta skrika om de gör det då slutar dem 

skrika så det är lätt. Eftersom, det är tre stycken i min klass 

som har hörselnedsättning så tänker min klass väldigt mycket 

på oss. 

Barnen som deltog i studien beskriver att deltagandet i vissa aktiviteter kan bli svårt 

eftersom de måste höja ljudet till exempel när de tittar på YouTube klipp. Ett barn beskriver 

att det kan vara beroende av att någon ser till att informationen mellan kompisar når fram när 

avståndet dem i mellan blir för stort. En del barn beskriver att de behöver söka bekräftelse 

från andra deltagare i leken hur vida de är ”tagna” eller ej. Barnen beskriver att kan det vara 

svårt att deltaga i aktivitet eftersom att reglerna kan långa och att deltagarna inte vill upprepa 

dem igen. Ett barn beskriver att de inte känner någon utanför skolan. Ett barn beskriver att när 

hen leker med sina syskon deltar hen inte på samma villkor som storebrorden. Barnen 

beskriver att det är svårt att hitta vänner på grund av hörselnedsättningen och att de kan göra 

att det blir svårt att kommunicera. 

Barnen beskriver att alla får vara med och bestämma vad de skall göra. Ett barn anser att det 

inte spelar någon roll att hen har en hörselnedsättning, att alla har rätt att göra sin röst hörd. 

Barnen beskriver att alla får ge förslag och sedan röstas en lek fram. Ett av barnen beskriver 

att alla i klassen har en förståelse för att det finns andra som inte hör lika bra. Barnet beskriver 

vidare att de anpassar sig och lyssnar på barnet och tänker efter innan de gör något. Ett annat 

barn beskriver att det inte är hörselstatusen som avgör om hen deltar i en aktivitet eller inte 

eftersom den inte spelar någon roll om hen använder hörapparaterna eller inte. 

Samspel och hörselnedsättning 

Tabell sex handlar om barnens svar på frågor om hur interaktionen mellan barn påverkas av 

hörselnedsättning och om relationen mellan barn blir jämlik eller ojämlik. 

Tabell 6. Samspel och hörselnedsättning 
Barn  Ojämlik interaktion och hörselnedsättning Jämlik interaktion och hörselnedsättning 

Barn 1 Jag känner dem inte så jättebra, bara fyra år och 

inte hela mitt liv. Det är mycket mer hörande, då 

är det svårt att tala om för mig vad jag inte vill.  

Ne alla har röster man är ju inte tyst men pratar 

jättemycket.  

Barn 3 Jag har alltid en kompis som säger vad de säger. 

Exempel en kompis står längre bort och berättar 

att vi kan då dit bort säger jag Va jag hörde inte 

vad de sa. Då berättar dem vad kompisen som 

står längre bort säger. 

Min klass dem tänker inte på att mig som alltså på ett 

bra sätt, att de inte tar mikrofonen eller något sådant. De 

vet att jag är hörselskadad utan de ser mig som en 

hörande, vanlig klasskamrat inte som hörselskadad, på 

ett bra sätt. Det vet att jag är hörselskadad men de ser 
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mig som en hörande de är inte så att de ser mig som en 

”åå du e hörselskadad jag vill inte vara med dig! Eller 

något sådant för kompisen. För mig spelar det inte häller 

någon roll om personen är hörselskadad eller hörande.  

Barn 4 Ja, jag säger jag hör inte kan vi göra något annat. 

De säger ja okej vi gör detta eller så försöker de 

komma på något annat, och det gör jag också kan 

vi göra detta aa det är nog bättre. 

 

Barn 5 Inte direkt, bara när jag sportar så brukar jag 

lägga av dem (hörapparaterna) för att jag är för 

svettig men det är inte så mycket jag märker inte 

av det så jättemycket bara att tränarna får prata 

lite högre. 

Jag hör fortfarande bra med hörapparater de behöver 

inte prata överdrivet högt. 

Barn 7 Jag vet inte, min lillebror brukar ha kompisar 

hemma och ibland kanske jag leker med dem jag 

brukar inte hitta så många kompisar hemma hos 

mig. Jag vet inte kanske för att jag inte känner 

för det och för att jag har kompisar här (skolan) 

och jag är hörselskadad.  

Båda kan teckenspråk. 

Barn 8 Det är lite svårare att kommunicera med hörande 

för man vill inte säga att jag är hörselskadade kan 

du säga det igen för då bara de tittar. Jag vet inte 

för att det är mer hörande än jag och jag är ensam 

hörselskadad då. 

Här i skolan passar Jag bara in. 

Barn 11 Ne, faktiskt inte men ibland säger jag till dem att 

vi måste byta håll (pekar hur de flyttar sig från 

ena sidan till den andra) vänta vi måste byta håll 

säger jag att det måste säga om det. Det är ofta 

så. 

Det känns som vanligt det känns inte som om jag har en 

hörselnedsättning sedan dagis typ så jag är ganska van 

det känns som vanligt. 

Ett barn beskriver att det är svårt att kommunicera med hörande eftersom hen inte vill berätta 

att hen har en hörselnedsättning för att barnet menar innebär att de tittar på hen.  

På frågor om samspel och ojämlikhet beskriver ett barn att vännerna får försöka att 

kompensera för de som inte når fram genom att stå närmare och förklara vad som sades längre 

fram och ett annat barn ber vännerna att komma på andra aktiviteter som skulle fungera 

bättre. Ett barn beskriver att hen inte alltid vill tala om att hen har en hörselnedsättning på 

grund av att hen är ensam bland hörande barn. Ett barn beskriver att hen ibland behöver be 

sina vänner att byta sida för att kunna höra vad de säger.  

På frågor om samspel och jämlikhet svarar dock barnen även att deras hörselnedsättning 

känns som vanligt, deras omvärld accepterar hörselnedsättning och att deras vänner inte 

behöver anpassa sig. Barnen beskriver att de i skolan känner att de passar in. De beskriver 

också att alla har en röst och kan berätta vad de vill. Ett barn beskriver att båda två kan 

teckenspråk hen och hens lillebror.  
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Sammanfattning av resultat 

Av tabell 1, i studien framkom att barn med hörselnedsättning beskriver att vänskap innebär 

att man bryr sig om varandra, att ha kul, att finnas för varandra och bli lyssnad på. Barnen sa 

att det fanns en viss skillnad mellan kompis, kamrat och vän, de beskrev att kamrat är någon 

du träffar i skolan som du efter ett tag kan bli kompis med. En kompis är någon du umgås 

med mer än övriga. Vän är någon som betyder mycket som du kan berätta dina innersta tankar 

för.  

Av Tabell 2, framkom det av barnen att de har fler vänskapsrelationer med hörande barn 

än med döva och barn med hörselnedsättning. Det var endast ett fåtal barn i studien som 

beskriver att de har både hörande, hörselnedsatta och döva kompisar. Om barnen har kontakt 

med andra barn med hörselnedsättningar är det främst genom vårdnadshavarnas kontakter 

eller genom skolan.  

I tabell 3, beskrivs vad barnen gör tillsammans på fritiden. Aktiviteterna barnen beskriver 

att de gör tillsammans är att prata i telefon, gå på stan, spela dator och tv-spel, prata kring 

mobbning och hur de mår, leker och tränar balett eller andra sporter. Det framkom också att 

en del barn inte alltid talar om för nya vänner att de har en hörselnedsättning. Barnen 

beskriver att hörselnedsättningen kan utgöra ett hinder i samband med olika aktiviteter.  

Tabell 4, visade det sig att barnen hittade vänner och kompisar att umgås med genom att 

gå ut eller genom sitt deltagande i sport. Det framkom att barnen hittade vänner via sociala 

medier. Det framkom också att ett barnen undviker att söka vänner i närområdet på grund av 

att syskonens skola ligger i närheten. Det visade sig att barnen ansåg att det är lätt att få 

vänner på fritiden andra tyckte inte det.  

Tabell 5, i studien framkom att barn med hörselnedsättning är beroende av andra vid 

deltagande i aktiviteter som kan förklara vad som pågår och upprepa sådant de missar. Några 

barn som beskriver att deltagandet inte alls påverkas av hörselnedsättningen utan att det 

fungera ändå. Ett barn beskriver att syskonrelationen är ojämlik men ses ändå som vänner. I 

resultatet framgår att barn med hörselnedsättning inte har några problem att påverka eller göra 

sin röst hörd i val av aktiviteter. Ett barn beskriver vännerna har förståelse för 

hörselnedsättningen och lyssnar och anpassar sig. Ett barn beskriver att det svårt att hitta 

vänner på grund av kommunikationen. 

Tabell 6, Ett barn beskrev att hen inte vill berätta att de har en hörselnedsättning för någon 

de inte känner så bra. Några barn beskriver att de undviker att deltaga i vissa aktiviteter på 

grund av hörselnedsättningen. Barnen beskriver att omvärlden behöver anpassa sig genom att 

byta sida eller berätta vad vännerna säger. Ett barn känner sig som vanligt. Några barn 

beskriver att det är i skolan de känner att de passar in.  
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Analys 

I detta avsnitt kommer studien att analyseras utifrån de teoretiska perspektiven horisontell och 

vertikal relation. 

Horisontella vänskapsrelationer  

Resultatet av intervjuerna visar att barnen som deltog i studien var överens om vad vänskap är 

eftersom de beskrev vad en vän är genom att använda samma ordval. De ord som barnen 

använde sig av för att beskriva vad en vän är var, någon att ha kul tillsammans med, någon 

som bryr sig, samt någon som lyssnar på dem. Det sättet att beskriva en vän på kan ses som 

en beskrivning av en horisontell relation. Frønes (1995, s. 171) menar för att en relation ska 

kunna beskrivas som horisontell krävs att deltagarna befinner sig på samma nivå, position och 

har samma status i gruppen.  

Vidare beskriver barnen som deltar i studien att de har fler hörande vänner än vad de har döva 

och barn med hörselnedsättningar eftersom de gick i hörande skola. Det kan beskrivas som en 

horisontell vänskapsrelation på grund av att de träffas varje dag i skolan. Enligt Frønes (1995, 

s. 171) kan det bero på att barnen vistas i skolan större delen av dagen samt att de befinner sig 

på samma nivå, delar intresse tillsammans samt att de har samma typ av livssituation. Vilket i 

motsats till vad Janson (2002, s. 102) har kommit fram till i sin forskning, han menar att barn 

med och utan funktionshinder har olika förutsättningar att uppfatta och lösa problem som 

uppkommer. Vidare menar Janson (2002, s. 102) att barn med synnedsättning kan ha svårt att 

uppfatta vad som sker på grund av möjligheten till information om vad som pågår. De barn 

som ingår i studien som beskriver att de har hörande vänner säger att de har funnit dem 

antingen genom sin familj, via syskon och syskonens vänner men även familjens vänner samt 

genom skolan. Det är endast enstaka barn i studien som beskriver att de har döva och barn 

med hörselnedsättning som vänner. Några barn som deltar i studien beskriver att de inte har 

svårt att hitta vänner på fritiden. Ett par barn beskriver att det bara är att gå fram och fråga om 

de får vara med. Tre barn som deltar i studien beskriver att de endast har vänner i skolan, på 

rasten eller på fritidsgården som ligger intill skolan eftersom det är där de känner att de passar 

in. Barn som delar en gemensam verklighet ger dem möjligheten att experimentera med olika 

sätt att konversera och att vara med andra som befinner sig i en liknande situation (Janson, 

2002, s. 98). Vidare förklara barnen som deltar i studien att de känner sig som vanligt, deras 

omvärld accepterar hörselnedsättningen och deras vänner behöver inte anpassa sig. Barnen 

anser också att det inte spelar någon roll att de hör sämre än sina vänner utan att de har lika 

stora möjligheter att påverka vad de skall göra tillsammans. Vilket gör enligt barnen att de 

kan tala om vad de vill och inte vill göra. 

Avslutningsvis beskriver barnen som deltar i studien att de deltar i olika aktiviteter på 

fritiden bland annat datorspel, lek, olika sporter samt sociala medier. Där de antingen umgås 

med barn de redan känner eller finner nya. 
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Vertikala vänskapsrelationer 

En orsak som några av barnen som deltar i studien beskriver är att det kan vara svårt att finna 

vänner på grund av att det är svårt att kommunicera med andra. Janson (2002, s. 102) menar 

att svårigheten i relationer mellan barn med och utan funktionsnedsättning kan bero på deras 

olika möjligheter att få tillgång till information om vad som pågår och vad de kan bidra med. 

Vidare beskriver barnen i studien att det kan vara svårt att delta i aktiviteter på grund av 

hörselnedsättningen. Aktiviteter som barnen beskriver är när de tittar på youtube tillsammans 

med andra och det inte finns någon text och ljudet måste höjas för att barnet skall kunna 

deltaga eller när de skall åka till badhuset och barnen kommer på att de inte hör och tackar 

nej. Ytterligare en aktivitet där hörselnedsättningen som ett barn beskriver är i leken dunken. 

Barnet berättar att hen måste fråga hur vida barnet är taget eller ej. Likt barn med 

synnedsättning kan barn med hörselnedsättning ha svårt att delta i vissa aktiviteter eftersom 

de kan lida brist på information om vad som pågår (Janson, 2002, s.104). Vidare beskriver 

barnen att de inte är lika bekväma med att skapa vänskapsrelationer på fritiden. Det kan bero 

på enligt barnen att de behöver hjälp med informationsöverföring eller att de undviker att 

berätta för andra att de har en hörselnedsättning för vänner som de inte känt under långt tid.  

Barn med synnedsättning gör, på ett liknande sätt när de använder sina vänner som hjälp med 

informationsöverföring menar Janson (2002, s. 104). Vilket kan leda till att barnet som har 

den informationsöverförande rollen kan ta en roll som en ställföreträdande vårdnadshavare till 

sin vän menar Janson (2002, s. 104). Vilket kan göra att relationen mellan barnen blir vertikal. 

Relationen kan istället gestalta sig som en ”vuxen-barnrelation” menar Janson (2002, s. 104). 

Barnen i studien upplever också att det kan vara svårt att delta i aktiviteter eftersom 

deltagarna inte vill upprepa reglerna i leken på grund av att de kan vara många och långa.  

Det kan bero på att barnen inte har samma möjlighet att få tillgång på information eftersom 

det har en begränsad förmåga som gör att det blir svårt att få tillgång till information (Janson, 

2002, s.102). 

Enligt Janson (2002, s. 102) kan det bero på att de har olika möjligheter att få tillgång till 

information eftersom de har en begränsad förmåga och möjlighet att få tillgång till 

information om vad som skall ske här näst.  
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Diskussion 

I detta avsnitt behandlas studiens resultat jämfört med tidigare forskning. Avsnittet kommer 

även att ge förslag på områden att forska vidare i. 

Barn horisontella vänskapsrelationer  

I studien framkom att en vän är någon som man kan ha kul med, någon kunna prata med, 

någon som finns nära. Vilket stämmer överens med tidigare forskning på området hur en 

horisontell relation fungerar. Frønes (1995, s. 171) beskriver i sin forskning att en horisontell 

relation där barnen befinner sig på samma nivå och de kan prata med varandra om saker de 

inte vill prata med vårdnadshavare om. Ett barn beskriver det så här, Vänskap är att man ja 

alltså någon man kan vara den man är prata med att skratta med som man kan vara sig själv 

med liksom det är aldrig så där stelt att känna behovet av en kompis att vara sig själv med 

och ha kul tillsammans med. Ett annat barn beskriv det så här, Vänskap för mig är att ha kul, 

vara sams och inte bråka så mycket. Detta är av stor betydelse för barnen som deltog i 

studien. Det är något som även tidigare forskare bekräftar genom sina studier. Där kompisar 

och vänner beskrivs som snälla och att man tar hand om varandra och de visar stort intresse 

för den andras mående (Ihrskog, 2006, s. 157; Jonsdottir, 2007, s.153). 

Det som är gemensamt för barnen som deltog i studien är deras beskrivningar om vad de 

gör tillsammans med sina vänner är utifrån gemensamma intressen som de delar med andra. De 

gemensamma intressen som barnen beskriver att de har med sina vänner är att leka och pratar 

med i skolan men också att de delar olika sporter samt att spela online spel på dator. Vidare 

beskriver barnen att det hittar sina vänner via sociala medier, mobilapplikationer och genom 

sitt deltagande i fritidsaktiviteter. Vilket kan tolkas som att barn med hörselnedsättning har flera 

olika sätt att hitta vänner på fritiden och att gemensamma intressen var av stor betydelse för 

vänskapsrelationerna som barnen valt att ingå i. Ett av barnen i studien förklara det så här, Det 

är sysslor. Alltså fritid har olika sporter att hålla på med då hittar man många vänner. Spelar 

dator med andra, prata med folk, typ på skolan prata med andra. Det är mest nära i första hand 

för det är där jag är. Sen om jag spelar online så kan det vara överallt i hela världen. 

Fritidsaktiviteter menar Ihrskog (2006, s. 83) kan också vara något barnen kan ha valt efter vad 

vännerna är engagerad i och inte utifrån sitt eget intresse. Vilket ett annat barn belyser i följande 

citat, På rasten går vi runt och pratar lite eller leker någon lek hemma då spelar jag ett spel 

som en av mina kompisar också har så vi brukar spela online ihop det är jätteroligt. Att dela 

intressen med andra barn gör att de kan känna en samhörighet och en viss ”likhet” med andra 

menar Ihrskog (2006, s. 81). Brunnberg (2003, s. 149) kom fram till i sin forskning att barn 

med hörselnedsättning sällan spelar lagsporter tillsammans med hörande utan istället spelar de 

mot varandra. Vilket i studien som nu gjort på barn med hörselnedsättning visar att så inte är 

fallet utan kan tolkas som mindre viktig.  

I studien framkom även att barn med hörselnedsättning i större utsträckning skapade 
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vänskapsrelationer med hörande barn än med barn som är döva eller har en hörselnedsättning 

samma i ålder, ett resultat som var oväntat. Vilket enligt barnen kan bero på skolan och att 

syskonen är hörande. Detta kan beskrivas som en horisontell vänskapsrelation på grund av att 

de delar något gemensamt intresse eller bara för att de träffas varje dag. Jag går i en hörande 

skola, jag har vänner från skolan för de går i min klass. Hörselstatus anser barnen i studien 

inte är någon viktig faktor i lek och relation till jämnåriga barn. Vilket är motsats till vad 

Ahlström (2000, s. 184) kom fram till i studier på barn med hörselnedsättning. Ahlström 

(2000, s. 184) kom fram till i sina studier att barn med hörselnedsättning i första hand väljer 

att umgås med barn som har samma sätt att uttrycka sig på som de själva. Enligt Tvingstedt 

(1993, s. 223) är det endast barn med lättare hörselnedsättningar som klarar ett samtal med 

flera personer samt barn som är duktig på att läsa på läpparna.  

En annan betydelsefull aspekt som barn med hörselnedsättning beskriver är de att skapa 

vänskapsrelationer inom familjen men också genom familjens vänner. En anledning som 

barnen framhåller är att familjen och familjens vänner kan teckenspråk, samt att 

vårdnadshavarnas relation till varandra menar barnen påverkade barnens relation till varandra. 

Detta kan bero på att barnet känner samhörighet med dessa eftersom de delar något 

gemensamt så som språk och en social kontext. Frønes menar (1995, s. 171) att en relation 

kan beskrivas som om en horisontell relation på grund av att personer ses mycket och att de 

delar en gemensam kontext.  

En intressant aspekt som några barn i studien beskriver är att de inte är svårt att hitta 

vänner på fritiden. De menar att det bara är att gå fram och fråga om de får vara med. Ett barn 

beskrev det så här, De frågar mig tusen frågor, det är enkelt. Vi blir vänner direkt och då blir 

det enkelt. Kommunicerar väldigt lätt. Det kan bero på flera saker som att barnen känner en 

samhörighet med de övriga barnen eller att delar ett intresse för något ihop. Det framgår 

tyvärr inte i barnens utsaga om hur de gör exakt. En strategi skulle kunna vara den strategi 

som barn med synnedsättning använder sig av. Den strategin går ut på att barn med 

synnedsättning försöker få kontakt med någon som redan ingå i leken och be denna förklara 

vad som pågår (Janson ,2002, s. 104). Detta strider mot vad Brunnberg (2003, s. 231) 

beskriver att barn med hörselnedsättning i första hand söker vänner som också har nedsatt 

hörsel och pratar samma språk. Fredäng (2003, s. 78,79) menar att vänskapsrelationer skapas 

genom gemensam upplevelse och samhörighet. 

Avslutningsvis beskriver barnen i studien att de inte spelar någon roll att de hör sämre än 

sina vänner eftersom de menar att de har lika stora möjligheter att vara med och påverka vad 

de skall göra tillsammans med sina vänner. Barnens beskrivning pekar på att det inte är 

hörselnedsättningen som avgör om de kan påverka eller ej. Det är det gemensamma intresset 

samt att de delar samma sociala position som avgör deltagandet. Janson (2002, s. 98) skriver 

att för att deltagande i en grupp skall kallas horisontellt bör barnen tillåtas testa nya aktiviteter 

med andra som de känner gemenskap med. Det kan också bero på den kontext som barnen 
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dagligen ingår i och de har samma sociala position i gruppen menar Frønes (1995, s. 171). Ett 

barn som deltar i studien beskriver det så här, Alla får vara med och bestämma det är inte så 

att jag inte får vara med på grund av att jag är hörselskadad eller så. Frønes (1995, s. 172) 

menar att barn är snabba på att tala om för varandra att det är något de inte tycker är okej. 

Janson (2002, s. 98) menar att i en grupp där alla har samma status kan barnen pröva nya 

lekar eller sociala koder. Det innebär att barnen befinner sig på en horisontell nivå menar 

Janson (2002, s.98).  

Barns vertikala vänskapsrelationer 

En del barn som deltar i studien beskriver att det kan vara svårt att skapa 

vänskapsrelationer på fritiden. Barnen ger uttryck för tre olika faktorer som gjorde att de går 

hem efter skolan det kan vara så för att syskonens skola ligger för nära hemmet eller för att 

barnet inte vill bli vän med syskonets vänner eller att det är svårare att kommunicera med 

andra barn. Vilket kan tolkas som om barnen inte är på samma sociala nivå eller inte hittat 

någon som delar samma intresse som dem. Tidigare forskning beskriver att barn som inte 

samspelar med andra på samma nivå tenderar relationen att bli vertikal (Frønes, 1995, s. 171). 

Barnen kunde beskriva det så här, Ne jag brukar inte gå fram och fråga dem hemma eftersom 

det är lite svårt att hitta. Min lillasysters skola ligger mitt i mot där vi bor, så jag vill inte leka 

med dem hon känner för det blir liksom pinsamt eller vad det är. Samt Det är lite svårare att 

kommunicera med hörande för man vill inte säga att jag är hörselskadad kan du säga det 

igen för då bara de tittar. Jag vet inte för att det är mer hörande än jag och jag är ensam 

hörselskadad. Enligt Janson (2007, s. 105) beskrivs ett kommunikations handikapp som en 

orsak till att en relation blir vertikal. Det kan bero på kunskaperna som barnets omvärld har 

kring vilka sammanhang barn med hörselnedsättning är i behov av olika anpassningar till 

exempel att vända på huvudet och tala tydligt menar Ahlström (2000, s. 179). Enligt 

Tvingstedt (1993, s. 101) blir det svårare för barn med hörselnedsättning att hänga med i 

samtal och eftersom hörselnedsättningen kan bli en begränsande faktor i sociala samspel med 

andra. Enligt Ahlström (2000, s. 184) väljer barn med hörselnedsättning att umgås med barn 

med som har samma sätt att uttrycka sig på som de själva.  

Barnen som deltar i studien beskriver också att hörselnedsättning kan bli ett hinder när de 

deltar i vissa aktiviteter. Barnen beskriver att sådana aktiviteter kan vara när de skall titta på 

youtube eller när avstånden mellan vännerna för stort. Ett av barnen som deltar i studien 

beskriver att hen undviker att deltaga i vissa aktiviteter på grund av hen anser att hen inte hör. 

Det kan bero på att barnen är beroende av hjälp i vissa situationer samt att de känner att de 

inte har möjlighet att deltaga i aktiviteter på samma nivå som sina vänner eftersom de hör 

dåligt. När vi kollar på youtube höjer vi ljudet och de frågar om jag hör, om jag svarar nej så 

höjer de ljudet. Om de inte frågar så sätter jag örat mot högtalaren så hör jag för finns ingen 

text.  Ett annat barn beskriver det så här, Jag har alltid en kompis som säger vad de säger. 
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Exempel en kompis som står längre bort och berättar att vi kan gå dit bort säger jag va jag 

hörde inte vad du sa. Då berättar dem vad kompisen som står längre bort säger. Vilket gör 

att relationen mellan barn i studien och deras omgivning kan beskrivas som vertikal. Janson 

(2002, s. 104) beskriver att det är en relation som innebär att ett barn tar på sig en vuxen roll, 

som innebär att barnet tar hand om och skyddar vännen från problem. Denna typ av relation 

kan enligt Janson (2007, s. 97) kan bli vertikal eftersom att barnet tar en roll som en 

omhändertagande och skyddande som en vuxen-barn relation (ibid., s. 104). Enligt Janson 

(2002, s. 105) kan det uppstå problem när ett barn med funktionshinder skall delta i en 

aktivitet tillsammans med andra barn som inte har något funktionshinder. Att funktionshindret 

kan bli ett kommunikations handikapp som gör att barnet får svårt att delta på lika villkor och 

relationen kan bli vertikal menar Janson (2002, s.105).  

Avslutningsvis beskriver några barn som deltar i studien att det finns situationer som de 

undviker. Sådana situationer beskriver barnen är när de upplever att de är ensam om sin 

hörselnedsättning eller att de undviker att berätta att de har en hörselnedsättning för vänner de 

inte känt under en längre tid. Det kan bero på att barnen känner att de inte kan deltaga på 

samma nivå som sina vänner på grund av sin hörselnedsättning. Vilket kan uppfattas som att 

vänskapsrelationerna till andra barn utan hörselnedsättning är vertikal. Ett av barnen beskrev 

situationen så här, Ne det är lite skillnad när jag leker med hörande, eftersom det är lite 

svårare att kommunicera för man vill inte säga jag är hörselskadad kan du säga det igen för 

då bara det tittar. Jag vet inte för att det är mer hörande än jag och jag är ensam 

hörselskadad då. En annan situation som beskrivs av barnen är, Ibland så frågar dem om vi 

skall åka till badhuset och då säger jag ja för att jag älskar badhuset. Men så kommer jag på 

att jag har hörselproblem och då måste säga nej. Blir ganska ledsen men på lördag skall jag 

till ett badhus. Att barn med hörselnedsättning kan ha svårt att delta i vissa aktiviteter med 

hörande vänner är något som Ahlström tar upp sin studie. Ahlström (2000, s. 179) beskriver 

att svårigheten att deltaga i olika aktiviteter med hörande bero på att de hörande barnen kan 

glömma bort att en av vännerna inte alltid hör vad som sägs på grund av barnets 

hörselnedsättning. För att uppmärksamma sin omvärld på att de måste anpassa sig använder 

barn med hörselnedsättning ordet ”Va” (ibid., s. 179). Vilket kan tolkas att relationerna 

mellan barn blir vertikal menar Frønes (1995, s. 171). 
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Slutsats  

Studien har sin grund i mina funderingar kring hur vänskapsrelationer för barn med 

hörselnedsättning ser ut på fritiden. Mina funderingar har lett till frågor om hur barn med 

hörselnedsättning och deras vänskapsrelationer fungerar på fritiden. Pedagoger i förskolan och 

skolan kommer troligen någon gång under sitt yrkesverksamma liv att möta barn med 

hörselnedsättning. Det kan då vara viktigt att få en förståelse för hur vänskapsrelationer på 

fritiden fungera för barn med hörselnedsättning. 

 Vänskapsrelationer ur vertikal och horisontellt perspektiv hos barn med hörselnedsättning på 

fritiden är ett område som är outforskat.  

Studien genomfördes med hjälp av intervju som metod, intervjuerna gjorde i barnens 

hemmiljö eller på skolan där de gick. Metoden som användes i studien har inspirerats utav av 

Esaiasson m.fl., (2012) metod för hur intervjufrågor bör formuleras och hur en 

intervjusituation bör kännas. Detta har använts för att få fatt på empirin för att kunna besvara 

studiens syfte. Syftet med studien var att öka kunskapen om barn med hörselnedsättning och 

deras vänskapsrelationer. För att besvara syftet har tre forskningsfrågor använts de var, Hur 

beskriver barn med hörselnedsättning vad vänskap är? Vad beskriver barn med 

hörselnedsättning att de gör med sina vänner och vilken betydelse de att hörselnedsättningen 

har för vänskapsrelationerna? Ger barn uttryck för jämlika eller hierarkiska relationer till sina 

vänner?  

De begrepp som återkommer i studien är vänskap, hörselnedsättning och horisontell och 

vertikal relation. Dessa begrepp har tydligt lyft fram i studiens olika delar.  

Resultatet i studien visar att barn med hörselnedsättning skapade horisontella 

vänskapsrelationer i första hand med hörande barn. Det framkom även att barn med 

hörselnedsättning fann sina horisontella vänskapsrelationer i fritidsaktiviteter. 

Fritidsaktiviteten kunde vara mobilapplikationer, datorspel och olika sporter. Resultatet visar 

att barn med hörselnedsättning undviker att delta i vissa aktiviteter på grund av 

hörselnedsättningen. Det visar sig också att barnen inte alltid vill tala om att de har en 

hörselnedsättning för sina nya vänner. Det framkom också att barn med hörselnedsättning 

hamnade i situationer som kan beskrivas som vertikala eftersom de är beroende av 

omvärldens hjälp med att förstå vad som pågår eller vad de skall göra.         

Vidare forskning 

Som nämnts tidigare i studien är att vertikala och horisontella relationer hos barn med 

hörselnedsättning upplevs som ett ostuderat område. Övrig litteratur som använts i studien 

upplevs som gammal och bristfällig när det kommer till barn med hörselnedsättning 

vänskapsrelationer, därför att den hörseltekniska utvecklingen har förändrats sedan de första 

studierna skrevs. Områden som skulle vara intressant att göra vidare forskning på är 

kopplingen mellan den hörseltekniska utvecklingen och hur det påverkar barn med 
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hörselnedsättning och deras vänskapsrelationer. Ett annat förslag till vidare forskning är 

koppling mellan hörselteknisk utrustning och horisontell och vertikal vänskapsrelation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Litteraturlista    

Ahlström, Margareta (2000). Hörselskadade barn i kommunikation och samspel. Diss. 

Stockholm: Stockholms Universitet.  

Bagga-Gupta, Sangeeta(1999) Tecken i kommunikation och identitet ,Specialskolan och 

vardagsdeltagandet. I: Sätterlund Larsson, Ullabeth och Bergqvist, Kerstin (Red.), Möten 

– en Vänbok till Roger Säljö (s.101-123). Kanaltryckeriet: Linköping 

Berggren, Inger (2001). Identitet, kön och klass: hur arbetarflickor formar sin identitet. Diss. 

Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Berglund, Stig-Arne (1998). Val av livsstil : problemungdomars sätt att hantera verklighet 

och konstruera identitet. Diss. Umeå : Umeå universitet, 1998. 

Brunnberg, Elinor (2003).Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva: förändring av 

hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö. Diss. 

Örebro: Örebro Universitet. 

Bryman, Alan (2008). Social research methods. 3. ed. Oxford: Oxford University Press. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik. 

Fredäng, Päivi (2003). Teckenspråkiga döva: identitetsförändringar i det svenska 

dövsamhället. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 

Frønes, Ivar (1995). Among peers: on the meaning of peers in the process of sozialization. 

Diss. Oslo: Univ. 

Ihrskog, Maud (2006). Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för 

relationsskapande i vardagen. Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006.  

Johansson, Barbro (2015). Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt 

stöd [Elektronisk resurs] : en longitudinell fallstudie. Diss. Stockholm : Stockholms 

universitet. 

Janson, Ulf (2002) Aspects of social competence in pre-school interaction between children 

with or without disabilities. Social competence and communication, (97-118) Early 

Childhood Research and Development Centre, Göteborg University, Göteborg, 2002. 

Jonsdottir, Fanny (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: samhörighet, tillhörighet, 

vänskap, utanförskap. Diss. (Malmö Studies in Educational Sciences No. 35). Malmö: 

Malmö högskola. 

Jönsson, Lotta (2003). Hörselskadad!: kunskap - identitet. [Ny utg.] Örebro: 



 41 

Specialpedagogiska institutet. 

Lundin, Robert (2003). Identitet och beslutsfattande: konstitution, relation och kreation. Diss. 

Stockholm: Stockholms Universitet. 

Nordén, Kerstin, Tvingstedt, Anna-Lena & Äng, Tore (1990). Hörselskadade elever i vanliga 

skolor. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Rehnman, Anna-Carin (2013). Lära och leva: kunskapsutveckling hos personer med en ärftlig 

dövhet/hörselnedsättning. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 

Tvingstedt, Anna-Lena (1993). Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga klasser. 

Diss. Lunds universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Wrethander Bliding, Marie (2007). Inneslutning och uteslutning: barns relationsarbete i 

skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2012). Etiska aspekter för en samhällsvetenskaplig studie. Tryck: Elanders 

Gotab. Hämtat 2016-02-19 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

cordex.vr.se/mansika3.shtml 



 42 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 
1. Tema bakgrund 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du haft din hörselskada? 

Har du några syskon? (äldre eller yngre?) 

Hur bor du? (villa, radhus, lägenhet?) 

Har du eget rum, eller delar du med dina syskon? 

Vart bor du? (i stan, förort, småstad, landet?) 

Vad gör du när du kommer hem från skolan och fritids?  

 

2. Kamratrelationer  

Vad är vänskap för dig? 

Kan du berätta för mig vad en god vän är?  

Är det någon skillnad mellan att vara vän/ kamrat? 

Vad betyder det för dig att vara en vän/ kamrat/kompis till någon annan? 

Vad betyder det att ha en vän/kamrat/kompis?  

Har du någon/ några kamrater/ vänner? Hur gamla är dem?  

Kan du berätta hur du gör för att hitta kamrater eller vänner att leka med när du inte är i 

skolan? Varför gör du så?  

Skaffar du kamrater på olika sätt om personen bor nära eller längre bort?  

Är det svårt att hitta kamrater på fritiden?  

Hur många vänner eller kamrater har du på fritiden? Hur gamla är dem?  

Hur gamla är dom? Har ni varit kamrater länge?  

Kan du berätta vad du gör när du inte hittar någon kamrat i din egen ålder? Leker du själv 

istället? (Leker du med syskonen istället? Eller annan släkting?) 

Vad gör du om du inte har kamrater hemma? Leker du själv istället? (Leker du med syskonen 

Eller någon annan släkting?) 

 

3. Kamratrelationer och hörselnedsättning 

Är dina kamrater hörande, döva eller hörselskadade?  
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Spelar det någon roll för dig om kamraten är hörande, döv eller hörselskadad?  

Blir du lätt kompis med någon som också har hörselnedsättning? Varför då?  

Är det lika lätt att bli kompis med hörande personer?  Varför då?  

Är det någon skillnad när du leker med hörande döva eller hörselnedsatta barn? Vilken 

skillnad i så fall?  

Kan du berätta du berätta vad du och din kamrat/vän gör tillsammans? Spelar det någon roll 

att du har hörselnedsättning för vad ni väljer att göra tillsammans? Vilket i så fall?  

Leker ni flera stycken på en gång eller leker ni två och två? Spelar det någon roll att du har 

hörselnedsättning för hur ni leker tillsammans?   

Kan du berätta vad du och din kamrat/vän pratar om eller gör tillsammans?  

Bor din kamrat nära eller måste du åka bil eller annat till dem? Har det något med din eller 

din kamrats hörselnedsättning att göra? Vad i så fall?   

Hur ofta träffar du din kamrater/vänner? (varje dag, par dagar i veckan, en dag i veckan?) 

Kan du träffa din kamrat när du vill? Om inte, Varför då? Har det något med din 

hörselnedsättning att göra? Vad i så fall?  

 

4. Lek och hörselnedsättning 

Får du vara med och välja vad ni skall leka med? Är det samma i alla kamratrelationer? 

Får du vara med och påverka vad som skall hända när du är med och leker eller vad ni skall 

göra? Varför då? Är det samma i alla kamratrelationer? Kan det bero på din 

hörselnedsättning?  

Har du ibland svårt att få vara med och leka? Varför inte? Kan du beskriva hur det går till? 

Har det något med din hörselnedsättning att göra? Vad i så fall?   

Har du ibland svårt att påverka vad ni ska leka? Kan du beskriva hur det går till? Varför inte? 

Har det något med din hörselnedsättning att göra? Vad i så fall?  

Har du ibland svårt att påverka vad ni ska göra när ni har börjat leka? Kan du beskriva hur det 

går till? Har det något med din hörselnedsättning att göra? Vad i så fall? 

Kan du berätta när du inte kan påverka leken? Vad kan bero det på?  Varför blir det så? 

Är det någon skillnad när du leker med släktingar, syskon eller kamrater, vänner?  Vad beror 

det på? 


