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Sammanfattning 

De dövas kamp för en egen kultur har formats till att de har teckenspråket som sitt första språk 

och svenska skriftspråket som sitt andra språk. Idag har många döva och hörselskadade 

Cochleaimplantat (CI) i tidig ålder. Det har varit hårt debatterat under en period. Syftet i 

föreliggande studie var att undersöka attityden hos döva/gravt hörselskadade ungdomars 

inställning till Cochleaimplantat. 21 ungdomar mellan 14-18 år har besvarat en enkät och fem 

intervjuer har genomförts, tre med döva ungdomar utan CI (varav en hade haft CI tidigare) och 

två intervjuer med ungdomar med CI. 

 

Följande frågor har studerats i föreliggande studie: 

 Vilka för- respektive nackdelar finns med Cochleaimplantat enligt ungdomarna? 

 Hur upplever döva/gravt hörselskadade ungdomarna det är att vara döv/gravt 

hörselskadad idag med eller utan Cochleaimplantat? 

 Hur tänker döva/gravt hörselskadade ungdomar om dövkulturens framtid? 

 

Ungdomarna med CI ser inga större nackdelar med CI. Samtliga av deras familjer är hörande. 

De anser att det är bra att höra ljud och att de får mer tillgång till de hörandes värld genom CI. 

Några nackdelar är när implantatet går sönder då kan det förekomma en lång reparationstid. 

Andra ungdomar med CI har svårt när det blir tekniska problem med CI. Ungdomarna utan CI 

ser sig inte ha något behov av att operera in CI, det är endast några som har haft funderingar 

kring det. I deras familjer förekommer det i några fall andra personer som är döva. 

 

Ungdomarna utan CI anser att de som har implantat är svikare mot dövkulturen. En rädsla för 

att teckenspråket ska dö ut finns. Föräldrar som fattat beslut om att operera in implantat på barn 

i tidig ålder fattar ett avgörande över barnets egen vilja medan några ungdomar utan CI menar 

att CI är fult och att det syns. Ett ingrepp i hjärnan kan också väcka en rädsla. 
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Alla ungdomarna i föreliggande studie har de flesta kamrater både med eller utan CI. De anser 

sig trivas i sin vardag och umgås med varandra i skolan. På fritiden träffas de med jämna 

mellanrum på ett teckenspråkscafé. Andra fritidsaktiviteter har de tillsammans med hörande och 

då är ofta en teckenspråkstolk närvarande. 

 

Samtliga ungdomar tänker fortsätta studera i framtiden. Flertalet kommer söka till 

riksgymnasiet i Örebro. I Örebro finns ett stort programutbud för döva och gravt hörselskadade. 

Undantagsvis tror någon deltagande om denne hade haft CI skulle han/hon ha kunnat söka en 

mer avancerad utbildning, medan några anser att de söker till den utbildning de har tänkt sig 

vare sig det finns en anpassning eller inte till dövhet och hörselnedsättning. 
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Förord 

Hörseln är känslig 

Du kan lokalisera ljud 

Du känner igen röster 

Du kan skilja på starka och svaga ljud 

 

Hörseln är känslomässig 

Du tycker om att kommunicera 

Du tycker om att höra fågelsång och musik 

Du tycker om att höra människor prata och skratta 

Du tycker om att uppleva tystnad 

 

Hörseln är social 

Du kan kommunicera med andra människor 

Du upplever och förstår mellanmänskliga relationer 

Du uppfattar tonfall och andra icke verbala och subtila nyanser 

 

                                                                                                                          (Andersson, Johansson, Wromborg s.7-8) 

 

Min resa med dövas värld påbörjades när jag fick ett arbete som barnvakt till ett barn som har en 

grav hörselskada. Jag och min familj har haft förmånen att få följa detta barns vandring genom 

livet under 15 år och min förhoppning är att det kommer fortgå många år framåt. Genom mötet 

för 15 år sedan med barnet och dennes anhöriga så väcktes mitt eget intresse för teckenspråk 

och de dövas kultur. Jag har genom årens lopp förkovrat mig i många kurser i teckenspråk och 

haft olika arbeten där teckenspråket samt mötet med döva och hörselskadade personer har varit 

min vardag. Det har givit mig en inblick i ett innanför och utanför perspektiv inom dövkulturen 

som har fått mig att utvecklas som människa. Mitt val av ämnet till denna uppsats har legat och 

grott i mina tankar under några år och jag har känt att det är viktigt att lyssna till ungdomarna 

inom dövkulturen och lyfta fram deras perspektiv i debatten. Tidigare forskning inom ämnet har 

riktat sig till dem som arbetar med personer som är döva men inte direkt till individen själv. Det 

finns många tankar kring CI och personer från olika discipliner har sin bestämda uppfattning om 

CI. I föreliggande studie ska ungdomens egna tankar framhävas.  

Undersökningen har givit mig kraft att gå vidare för ungdomarnas skull när jag mött motgångar 

i studien. Jag har under hela perioden tyckt att det har varit intressant och jag har försökt att 

hålla mig till målgruppen. Det har hela tiden funnits vuxna i de dövas omgivning som tyckt och 

tänkt, men även det som inte uttryckt vad det tycker och känner för att det är så värdeladdat. 

Den här studien är ämnad till ungdomarna och jag har valt att fokusera på det, även fast det 

många gånger har varit en kamp för mig att inte vidga mitt syfte mot andra vuxna som är 

involverade i döva/gravt hörselskadades vardag. Jag har under resans gång hela tiden känt en 
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inre kraft som hjälpt mig driva arbetet framåt, utan vissa personer hade det inte heller varit 

möjligt därför vill jag rikta min innersta hälsning till: 

 

En stor bugning till alla ungdomar (samt deras målsmän som beviljat deras deltagande) som 

svarat på enkäterna, vilket har gjort denna studie möjlig. 

Tacksamheter till intervjupersonerna! 

Tack till min handledare Åsa Murray för alla goda råd och ett givande samarbete. 

Tack Anna Carin Rehnman för bra respons. 

Till min bror Johan Solem och min vän Maria Pettersson John, som korrekturläst och ifrågasatt 

min studie. Era kommentarer har stundvis varit krävande, men det har givit mig nya 

infallsvinklar och ett annat perspektiv i min skrivprocess. 

Utan min döva vän så hade jag inte rott detta iland- du har ställt upp med allt som tänkas kan 

inom den här undersökningen. 

Min man Niklas och min far Bo som skrivit ut alla pappershögar och visat intresse för min 

studie. 

Tack till Hörselkonsulent Elisabeth Persson, min mentor på VFU, många goda råd och 

intressanta samtal från dig. 

Till Malin Rosengren för att du korrekturläst. 

Tack till alla personer i min omgivning som varit testpiloter inför enkätstudien. 

Till mina kontaktpersoner på berörda skolor som delegerat ut och fördelat mitt uppdrag. 

 

Uppskattningar till alla som gjort min undersökning möjlig ! 

 
 
Anna Solem 
Gävle i december 2009 
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1. Inledning 

Döva vill inte bli betraktade som en handikappgrupp, utan istället som en språklig och 
kulturell minoritet (Helling, 1993, s.20 ). 

 

Dövkulturen har en stark samhörighet och tillhör en liten minoritetsgrupp i Sverige (Helling, 

1993). Det har tagit åtskilliga år för de döva att skapa en självständig kultur och bli erkända i 

samhället (Lundström, 2005). Helling (1993) beskriver att i antikens Grekland och i Rom var de 

döva icke fullvärdiga människor och hade ingen laglig rätt. I medeltidens Europa blev de döva 

diskriminerade både juridiskt och religiöst. Den första dövläraren var en spansk munk vid namn 

Pedro Ponce (under 1500-talet). Ponces motiv för att undervisa var främst för budskapet om den 

kristna läran. Ponce kom att kallas för dövundervisningens fader men ändå kan 

dövundervisningen sägas ha sitt mecka i Frankrike. Där utvecklades handalfabetet under 1700-

talet (den så kallade franska metoden). Helling (1993) belyser att under 1800-talet fick de döva 

endast använda sig av den orala metoden som innebar läppavläsning. Den första dövskolan i 

Sverige var Manillaskolan i Stockholm och upprättades år 1809 av Per Aron Borg. 1889 fick 

döva elever skolplikt.1967 startade ett riksgymnasium för döva i Örebro. Idag finns det fem 

grundskolor runt om i Sverige (Lund, Vänersborg, Örebro, Stockholm, Härnösand) för döva och 

hörselskadade, men inte förrän 1983 blev det obligatoriskt med undervisning på teckenspråk i 

Sverige. Teckenspråket av idag är inte internationellt. Vokabulär och grammatik skiljer sig åt i 

olika länder (Helling, 1993 och Roos och Fischbein, 2006). 

 

En person kallas alltså döv om han/hon har teckenspråk som sin huvudsakliga 
kommunikationskanal (Helling, 1993 s.20). 

 

Döva barn har i de flesta fall hörande föräldrar (Furth, 1977). Personerna inom dövkulturen har 

teckenspråket som sitt första språk och svenska som andra språk. Den hörselskadade gör således 

avstamp inom två kulturer; den hörande respektive dövkulturen och står inför ett val att välja 

läger. Tekniskt sätt kan man välja att kompensera hörselnedsättningen med bland annat en 

hörapparat. Att miljön är anpassad till hörselnedsättningen är ett krav (Bergstadius, 2006 och 

Socialstyrelsen, 2000). Numera finns ett annat alternativ att utveckla sin hörsel mer än med 

hörapparaten och det genom en framskriden operation. Operationen har varit använts under 

omkring 25 år. Bergstadius (2006) belyser att Cochleaimplantat (CI) har opererats på vuxna 

sedan 1984 och på barn sedan 1990, men det inte förrän nu som effekten av operationerna börjat 

visa sig.  

 

Åtgärden innebär att operera in elektroder som förs in i örats snäcka. Dessa elektroder står i 

samspel med en dosa som filtrerar och analyserar inkommande ljud.  Hörselnerver som 

patienten har kvar kan förstöras i och med en operation, så CI ska förstärka hörselnerven. Om 

CI operationen misslyckas så kan hörsel total förstöras. Patienten får ofta efter operationen ett 

nytt hörande. Efter läkningsperioden krävs en intensiv träningsperiod med hjälp av logopeder 

och talpedagoger för att patienten ska kunna skapa en egen talproduktion. Läkaringreppet kan 

göras i respektive öra (Bergstadius 2006, Darvins, 2005 och Lundström, 2005). Vidare menar 
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Lundström (2005) om CI inte fungerar så bör dessa barn betraktas som döva och placeras i en 

tecknande miljö. Ett alternativ i teckenspråk ska alltid finnas om CI inte fungerar som det ska. 

 

CI-tekniken öppnar möjligheter att höra för personer med grav hörselskada eller dövhet, 

vilka inte kunnat uppfatta ljud med hjälp av akustiska hörapparater (Darvins, 2005, s.5). 

 

Alltsedan Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) har elevens aktiva roll lyfts fram i 

ömsesidig interaktion mellan lärare och barn på skolor. Här står demokrati och socialt samspel i 

fokus. I dagsläget opererar barn in Cochlea implantat i tidig ålder. Då är de inte mogna att fatta 

egna beslut. Det har skett en kraftig ökning av antalet döva barn som opererar in CI. Ju tidigare 

de gör det desto bättre är resultat (Bergstadius, 2006). Dagens döva ungdomar står däremot i ett 

mellanläge där många av dem har hunnit växa upp innan det är dags att fatta det stora beslutet 

om Cochleaimplantat insättning eller inte. När ungdomen är mitt i sin tonårsrevolt med allt vad 

det innebär i frigörelse, identitet, kamratrelationer med mera så kommer ytterligare ett stort val i 

livet i att välja CI eller inte. Roos och Fischbein (2006) menar att många med en 

hörselnedsättning får problematiska tonår med många funderingar kring identitet. I de flesta fall 

innebär valet med CI en identitetskris vare sig personen är vuxen eller barn. Bergstadius (2006) 

berättar att intressenter runt barnet har olika uppfattningar om det är bra eller dåligt med CI. 

Åsikterna har gått vitt isär och varit hårt debatterade. 

1.1 Aktuella begrepp 

I litteraturen har författare använt sig av olika begrepp när det gäller Cochleaimplantat så kallat 

CI. För att vara tydlig mot läsaren i denna studie har jag valt att använda mig av termen CI i 

möjligaste mån när det gäller Cochleaimplantat. Hörselskadades riksförbund (HRF) har försökt 

sig på en stavning med k, det vill säga kokleaimplantat men det har inte slagit igenom. Ibland 

använder jag ändå Cochleaimplantat i en mening för att den ska kunna uppfattas på rätt sätt i sin 

kontext. Då en ungdom som är döv, även kan vara gravt hörselskadad, så har jag valt att 

använda mig av båda benämningarna (gravt hörselskadad/döv) då jag tycker det känns mest 

opartiskt mot personer som berör sammanhanget. En person med CI befinner sig i gränslandet 

till både hörande - dövkulturen. Ungdomarna i föreliggande studie är mellan 14-18 år. I 

resultatavsnittet har jag valt att i enkätsvaren benämna dem som ung man eller ung kvinna och i 

intervjudelen med fingerade namn. 

 

Först hade jag en tanke om att även möta deras föräldrar och pedagoger. På grund av tidsbrist 

och val av syfte var det inte möjligt att hinna med och fokusera på det under en halv termin. Jag 

har försökt att hitta litteratur som är relevant till ämnet CI och ungdomars relation till CI, som 

jag ska undersöka. I min studie har jag som syfte att belysa hur ungdomar känner och tycker om 

CI.  Min ambition var att hålla mig så neutral och objektiv som möjligt. Jag har försökt lyssna in 

samt ställa intervjufrågor och besvara ungdomarnas frågor om de behövde hjälp när de fyllde i 

enkäten.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i föreliggande studie är att undersöka attityden till Cochleaimplantat (CI) hos döva, gravt 

hörselskadade ungdomar.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka för- respektive nackdelar finns med Cochleaimplantat enligt ungdomarna? 

2. Hur upplever döva/gravt hörselskadade ungdomar det är att vara döv/gravt hörselskadad idag 

med eller utan Cochleaimplantat? 

3. Hur tänker döva/gravt hörselskadade ungdomar om dövkulturens framtid? 
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2. Bakgrund  

Kommittén The Conference of Educational Administrators Serving the Deaf (CEASD) har 

preciserat definitionen av vem som är döv. Den som är döv har en grav hörselnedsättning så att 

språket sker visuellt genom teckenspråk och personen tillhör en viss kultur som har anknytning 

till teckenspråket och andra som är döva. Är personen däremot hörselskadad så kan denne 

utveckla ett tal med hörsel och oftast i stöd av tekniska hjälpmedel, som en hörapparat eller CI 

(Moores, 1996).  

 

Dövhet syftar på en funktionell hörselförlust, tillräckligt allvarlig för att förhindra 
hörselförståelse av tal även med hjälp av hörapparat (Furth 1977, s.18). 

 

Eftersom operation på CI inte förekommit under en så lång tid, finns det begränsat med 

dokumentation av effekter på kort eller på lång sikt. Till en början opererade man bara in CI på 

personer som tidigare varit hörande. I dagsläget opereras CI på personer som är född döv och i 

ett tidigt skede. Teknikutvecklingen går också snabbt framåt vilket innebär ett förbättrat 

ljudupptag och mindre komplikationer efter en CI operation. Sverige är unikt genom att alla 

anhöriga till ett barn som måste använda sig av teckenspråk blir erbjuden fri 

teckenspråksutbildning. Det beror bland annat på att barnets första språk är teckenspråk och 

barnets andra språk är svenska skriftspråket. För CI-barnen kan det talade svenska språket 

komma att vara det andra språket, men även ett val i att vara det första. Det beror på vilket språk 

som passar barnet bäst efter en CI-operation. Barnet med CI står ofta i ett gränsland mellan det 

talade språket och teckenspråket. Om barn ska operera in CI eller inte har hela tiden varit under 

het debatt. Många personer anser inte att barnen blir hörande i och med en operation utan att de 

blir hörselskadade. I dagsläget diskuterats det mer ingående hur de CI opererade barnen ska få 

tillgång till teckenspråket och det svenska språket på rätt sätt. Barnen med CI blir i stora drag 

tvåspråkiga. Många i barnens omgivning har olika uppfattningar om vad som är bra och mindre 

bra för barnet med CI, ofta glömmer vi bort hur barnet mår, vad det vill och känner. Dövas 

riksförbund har tidigare varit motståndare till CI operationer på barn som inte är myndiga men 

har i dagsläget en förståelse till varför familjer gör sina val. Trots det har de dövas riksförbund 

sin ståndpunkt att CI är ett komplement till barnets hörsel men att det inte leder till att de blir 

hörande fullt ut (Bergstadius, 2006). 

2.1 Dialogens makt i ett historiskt perspektiv 

Ainscow (2000a) och Dyson (2001) hävdar att vi är dåliga på att minnas det förflutna och att dra 

paralleller till vår nutid. Det finns händelser i det förflutna, som kan ge oss möjligheten att se 

konsekvenserna idag av det som vi har åstadkommit i historien. Dyson (2001) anser att det finns 

stora brister i historiska studier, där han belyser två olika perspektiv ur historien. Det första är 

den optimistiska synen som baseras på en oavbruten utveckling i historien, där politik och 

metoder ständigt utvecklas. Där sker det hela tiden vetenskapliga framsteg i relation till barnens 

svårigheter och i pedagogiska lösningar. Den pessimistiska synen har en helt annan 
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infallsvinkel, där förändringar är overkliga och onaturliga. Bauman (2004) framställer att vi idag 

delar varandras vardagsliv mer än vad vi gjorde förr. För att vi ska kunna skapa en god dialog 

med våra medmänniskor, måste vi uppleva (ett lugn i trygghet) en respektfull tillvaro. Fungerar 

inte tillvaron, så kan människor ta till våld. Bauman (2004) beskriver att alla människor 

ansvarar för varandra och de finner sig i ett beroende till varandra.   

 

Bergstadius (2006) poängterar att teckenspråket är de dövas första språk och att döva alltid har 

tecknat, men att det under vissa perioder varit förbjudet att använda sig av teckenspråk i 

samhället. Hörselpedagogiken år 1950 till och med 1980-talet gick ut på att de döva skulle träna 

upp ett talspråk, den så kallade orala metoden. Rösten och talet ansågs vara utgångspunkten för 

att kunna läsa och skriva. Nelfelt (1998) belyser att kunskapen om hur språket utvecklas hos 

barn har ökat i en hög takt sedan 1960-talet. Det beror på att modern språkforskning tog fart då. 

Genom forskningen finns vetenskapliga belägg för att barns språkutveckling är en process, där 

barnet måste medverka aktivt för att det ska leda till en utveckling. Hörselskadade barn hör 

frekvensen i språk sämre än normal hörande barn. För ett dövt barn är teckenspråket och dess 

miljö en normal frekvent. Nelfelt (1998) menar vidare om föräldrar är hörande, men har ett dövt 

barn, så kan de hörande föräldrarna ha svårt för att förstå den tecknande kulturen, då alla språk 

har sin speciella förankring i sin egen kultur. Inom alla språkkulturer finns det delade normer 

och värderingar som kan vara svåra att upptäcka för utomstående som inte tillhör den kulturen. 

Till och med den som har en god språkbehärskning kan stängas utanför en kultur på grund av 

kunskapsbrist om implicita villkor. Ovan kommer den sociokulturella påtagligheten fram. 

Hörande personer lär sig att läsa och skriva utifrån en process som är medveten och som de kan 

ta till sig i en värld med ljud. Den som är döv har skriftspråket som ett helt nytt språk i en ny 

språkform (ibid.). 

 

Bergstadius (2006) och Eriksson (1999) skriver att den Lingvistiska institutionen och 

teckenspråksforskningen startades i Stockholm år 1972. 1981 blev teckenspråket godkänt av 

Sveriges regering som ett första språk för de döva. Lars Wallin (som själv är döv) blev 1994 

Sveriges första doktor inom teckenspråk. De döva av idag har alltid rätt till teckenspråkstolk vid 

behov. 

2.2 Skolan och segregation 

Pärsson (1997) beskriver att framtill 1960-talet utbildades de döva inom praktiska yrken. Det 

ansågs att de döva inte kunde tillgodose sig teoretiska studier. Helldin (2002) menar att det 

handlar mycket om individen i skolan idag. Det är av viktigt att se utbildning som social och 

kollektiv men samtidigt en individuell rättighet där man utgår från individen. Vi ska i möjligaste 

mån undvika segregation i utbildningen. Booth (2005) resonerar kring döva elever, han 

argumenterar att de till viss del behöver bevara sin kultur, men han tycker inte att de ska isoleras 

(på egna enheter som specialskolor) på det sätt som många förespråkar idag. Booth (2005) 

uttrycker en oro för att de döva blir allt för isolerade på specialskolorna. Han är motståndare till 

att de bygger upp helt egna skolor (specialskolor) skilda från "mainstream-schools”. De som var 

döva bodde tidigare på internat skolor som hade sträng disciplin menar Pärsson (1997). 

Flickorna var speciellt hårt hållna i en strukturerad miljö, lång ifrån sin egen familj. Idag bor 
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många döva/gravt hörselskadade ungdomar också på elevhem veckovis i närheten av sin 

specialskola. Numera är skolmiljön anpassad till varje elev med sitt behov och egen utveckling. 

Ungdomarna åker hem till sin familj vid varje veckoslut och inte endast någon enstaka gång per 

år som det varit tidigare (ibid.). 

 

Murray (2007) belyser att under 60-talet började flera elever att studera på gymnasial nivå i och 

med grundskolans införande. Westling Allodi (2009) poängterar att om man inte får godkänt i 

skolan där utbildningen är obligatorisk, så uppnår man inte samhällets minsta krav. 

Utbildningen ska vara en rättighet för alla för man ska känna sig bekväm där individens 

värdighet står på sin spets. Murray (2007) jämför att unga män i högre grad än kvinnorna hade 

en gymnasieskolutbildning under 1970-talet men kvinnorna kom ikapp under 1980-talet. Som 

det ser ut idag tycks gymnasieskolans upplägg vara bättre anpassat till kvinnorna än männen.  

2.3 Vygotskij inspirerad skolutveckling 

Rutter (2002) åsyftar att man inte får ta forskningsresultat på för stort allvar, men att det finns 

forskning som visar på en interaktion mellan arv och miljö. Dyste (1996) belyser att samspelet 

mellan individ och grupp står i sammankoppling till att utveckla kommunikationen och lärandet. 

Dessa tankar utgår från Vygotskijs teorier. Gindis (1999), Daniels, Creese och Norwich (2000) 

resonerar om varför Vygotskijs teorier har lyfts fram i rampljuset igen och att det sociala 

perspektivet börjar få allt större inflytande i skolor. Daniels et al.(2000) menar att man igenom 

Vygotskijs visioner kan skapa nya teorier inom pedagogiken som leder till skolutveckling där 

läraren är målet för förändringar. De anser att det finns många metoder hur man arbetar med 

specialpedagogik inom skolan, men att det bara finns några få specifika teorier. Om man utgår 

från Vygotskij teorier påstår Gindis (1999) att funktionsnedsättningar bara är en avvikelse när 

de sätts in i en social kontext. I den socialmiljön är det värre att vara döv än blind menar Gindis 

(1999) för att i den sociala miljön krävs det vanligen tal i gruppsammanhang och då behövs det 

verbalt språk för att kunna fungera i grupp. Dyson (2001) skriver att alla elever ska nå samma 

mål i skolan, men att stödet måste se olika ut för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen (där det 

är läroplanen som styr). I sin studie kritiserar han den specialpedagogiska undervisningen och 

diskuterar hur den ska bli en väg till ett bättre lärande. Ibland är det svårt att hitta synbara bevis 

på att specialpedagogiskt stöd har en betydelsefull effekt på elevernas inlärning (ibid.). 

 

Dyson (2001) ifrågasätter sedan om homogena grupper i specialskolor är den bästa lösningen 

för elever med speciella behov. Heimdahl Mattson (2009) uttrycker att under 1970- och 1980-

talet beslutades att de flesta specialskolor skulle stängas. Kvar blev endast specialenheter som 

särskolor och skolor för döva på grund av elevernas behov av teckenspråk. Heimdahl Mattsons 

(2009) studie påvisar vidare att antalet segregerade grupper av elever förekommer i dagens 

skolor, men de är inte lika permanenta som tidigare. Ainscow (2000b) menar att pedagoger kan 

liknas med hantverkare, där de möter problem som ska lösas här och nu. Daniels et al.(2000) 

beskriver ett ”teacher support system” TST-team" bestående av specialpedagoger som 

handleder pedagoger på fältet, där de försöker utveckla Vygotskijs visioner. I det stora hela 

anses TST ge en positiv effekt i specialpedagogsikt samarbete genom TST-medlemmar och de 

hjälpta lärarna ute på skolorna (ibid.). 
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TST - teamet har genom hårt arbete utformat att: 

 möjliggöra lärare att distansera sig själva från problem och inspirera till nya aktiviteter. 

 synliggöra problem utifrån egna strategier, 

 se olika situationer och belysa dem, 

 att inte tala nedlåtande om/till sina kollegor och vara sympatiskt mot varandra, 

 att diskutera skolans regler, 

 hjälpa personalen när de inte har förmåga att klara dilemman själva, 

 att hitta gemensamma infallsvinklar som leder till samarbete, 

 att lärare ska få support och känna sig mindre isolerade. Det leder till ytterligare teamwork, 

 hjälpa till att skapa nya tillvägagångssätt i skolarbetet. 

 

Med stöd från TST anser pedagogerna att de behöver få ytterligare hjälp från TST teamet och ett 

stort behov finns för att utveckla och synliggöra pedagogiken ännu mer i skolan. 

(ibid.). 

2.4 Dövas kamp i ett historiskt perspektiv 

Roos och Fischbein (2006) beskriver att dagens samhälle är till för alla och att skolan har en 

mångfald av olika elever att möta. Enligt Roos och Fischbein (2006) har de döva haft en 

oerhörd lång strid för att bli erkända som en språklig minoritet. De anser vidare att de senaste 

årens forskning har kretsat mycket kring inkludering i skolan men att det behövs mer forskning 

om döva och deras dilemman. Då specialpedagogiken är tvärvetenskaplig där individ och 

miljöfaktorer samspelar är det viktigt att ta del av olika forskningsdiscipliner inom området. Det 

är även väsentligt att förena teori med praktik och att anlägga olika perspektiv i undersökningar. 

Forskning om dövas situation är ofta genomförd i ett utifrånperspektiv, där den som forskar inte 

är döv själv (ibid.).  

 

Lundström (2005) betonar i sin avhandling de dövas kamp för ett språk i ett historiskt 

perspektiv. Det har tagit många decennier för teckenspråket att få ett erkännande i samhället. 

För att förstå att det inte alltid har varit naturligt med teckenspråket och att det har varit tabu att 

använda sig av det, är det av oerhörd stor vikt menar Lundström att förstå innerbörden av den 

kamp som de döva har fått genomgå för att bli erkända med en egen identitet, den så kallade 

dövkulturen. Nu står dövkulturen återigen mitt i ett paradigmskifte, där samhället fortfarande 

inte vet vad utgången blir. Kommer dövundervisningen att försvinna helt i och med att CI 

operationer sker i tidig ålder på barn? Eller kommer det alltid att finns en viss procent som 

kommer att ha teckenspråket som sitt första språk? 

 

Hur frågan om CI och undervisning av CI-barn utvecklas, får framtiden utvisa… Ännu har 
skolmyndigheten inte tagit slutgiltig ställning till frågan om CI-barnens undervisning.              

                                                                                     (Lundström, 2005, s.212) 

 

Darvins (2005) menar att CI:s intåg kräver att undervisningen kommer att bli mer individuellt 

anpassad. Flera elever kommer att få svenska som modermål (de yngre barnen av idag) medan 

andra, en mindre grupp än den idag kommer att välja teckenspråket som sitt första språk. 
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2.5 Cochleaimplantat 
 

Cochlea är det medicinska ordet för snäckan och implantat är något som opereras in i 
kroppen, i det här fallet i och runt örat  
(Bixo, Cederström, Nordén och Lövén-Norman 1999, s.42) 

 

Konstruktionen av ett CI består av en intern del, flera yttre faktorer och en inopererad del. 

Utanför örat finns en mikrofon, transmittor och en individuellt anpassad talprocessor. Delen 

som är inopererad består av en flerkanalselektrod och en mottagare. 

 

Mikrofonen fångar upp ljud, som via en sladd förs till talprocessorn, vilken kodar ljuden. 

Transmittorn tar via en ledningstråd emot de kodade ljuden och för ljuden genom huden (intill 

örat) i form av radiovågor fram till mottagaren. Via mottagaren omvandlas koderna till 

elektriska signaler. Signalerna har som uppgift att stimulera hörselnerven och de kvarvarande 

nervcellerna. Det leder till att hjärnan tolkar signalerna som ljud. 

 (Valente, Hosford-Dunn, Ross och Roeser (2000) och Yost (2000) och www.barnplantorna.se, 

tillgängligt 091015)   

   

(källa; http://www.abc.net.au/rn/boyerlectures/images/2007/full/implant.jpg,  

tillgängligt 091015)   

2.6 Språkmiljön med eller utan CI 

Syftet med CI är att individen ska få tillfälle att tillgodogöra sig talspråket. Det är mycket olika 

hur barnet använder sitt/sina CI. Barnets ålder kan spela roll i utvecklingen av CI och hur barnet 

lära sig att använda det samt utveckla en egen talproduktion. Under de senaste åren har tekniken 

utvecklats, vilket har lett till bättre ljudupptag i CI som medför en bättre tillgång till tal och 

språk. Internationellt sätt så är England (Nottingham) framstående i utvecklingen av CI 

(socialstyrelsen, 2000). Landsvik (2001) skriver i sin rapport att barn med CI kan jämföras med 

hörselskadade barn. Barn med CI får möjligheten att tillägna sig det talade språket, men det 

glöms ofta bort att dessa barn inte är normalt hörande. Det är ett socialt handikapp att ha nedsatt 

hörsel. Bergstadius (2006) belyser att specialskolorna idag har en anpassad undervisning för att 

möta barn med CI. Specialskolorna har i första hand ett mål att arbeta med tvåspråkighet (talad 

svenska och teckenspråk). Det finns olika klassformationer i specialskolorna, så att eleven själv 

har möjlighet att bestämma om han/hon vill gå i en klass, där de har teckenspråket som ett första 

eller andra språk. Landsvik (2001) påvisar i sin undersökning att barnen med CI på förskolor 

som tecknade kunde använda ljud för att få uppmärksamhet till konversation för att sedan gå 
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tillbaka och teckna i kommunikationen. De barn som opererat in CI förde en dialog som 

pendlade mellan teckenspråk och modersmålet norska i verbal form. Barnen med CI tecknade 

mer än gärna och valde det i många situationer. Däremot fick tecken som stöd en utveckling 

framåt och barnen använde mer och mer det talade språket. Det viktigaste för barnen är att de 

blir sedda, förstådda och att miljön är anpassad till individen i förhållande till dialogen och 

samspelet i gruppen. Det går inte att stirra sig blind på att barn med CI ska börja tala, utan man 

ska skilja på språkinlärning och språkutveckling. ”Ett språk fungerar bäst i en situation och ett 

annat språk bättre i en annan situation”(Specialskole myndigheten, 2005, s.6 ). Det är bäst 

menar Landsvik (2001) att tillåta sig använda båda språken utan att väga in värderingar, vilket 

medför utveckling för både det talade och tecknade språket. 

 

Hörselvården har successivt ändrat attityd till CI och erbjuder förutom teckenspråk också mer 

insatser för hörsel och talspråksutveckling 
                                                                                       (Anmyr och Lundin, 2006, s. 24). 

2.7 Attityder till CI 

Det finns studier om vad vuxna personer kring en individ med hörselnedsättning anser om 

Cochleaimplantat, men inte så mycket där barnen själva får sin röst hörd. I många fall är det 

föräldern som fattar beslut om CI utan att barnet är införstådd med vad som verkligen sker. 

Anmyr och Lundin (2006) har gjort en studie om hur familjerna har uppfattat stöd från 

hörselvården i samband med CI, men studien belyser inte barnens tankar, utan det är 

föräldrarnas uttalanden som väger in i beslutet att operera in CI på sina barn.  

 

Det finns även forskning om döv-hörselskadades livssituation idag och med en historisk 

tillbakablick. En studie som vänt sig till ungdomar med CI har nyligen genomförts i Australien. 

 

Unfortunately so far nearly no studies on quality of life and specially no studies on health-
related quality of life of children with cochlear Implants have been published. The present 
study with the objective for first, initial Information on health-related quality of life of 
Austrian pupils with cochlear implants is a first step to fill this gap  

(Huber, 2005, s.1089) 

Studiens resultat visar att barn med CI upplever en lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med 

hörande barn, men att ungdomarna med CI i studien ändå har en normal fysisk hälsa (Huber, 

2005). 

2.8 Svårigheter med att ha CI 

Bergstadius (2006) har i resultatet i sin magisteruppsats kommit fram till att personer ska ha i 

åtanke att en CI-opererad elev inte är fullt hörande och har som rättighet att välja vilket språk 

som passar denne bäst i den relaterade situationen. Personer med CI ska få chans att 

kommunicera på ett självvärdigt sätt med CI. Både det talade språket och teckenspråket finns 

ofta levande för en elev med CI. Elever med CI kommunicerade bäst med andra med CI eller 

med individer med hörselnedsättning där samtliga använde sig av teckenkommunikation. 

Bergstadius (2006) kommer fram till att CI ger ny hörsel, men personen i fråga blir inte fullt 
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hörande. Hon anser att samhället måste respektera teckenspråket och den kommunikationsform 

som en elev med CI väljer.  

 

Preisler och Ahlström (2005) har gjort en longitudinell studie, som belyser vikten av att lyssna 

mer på barn med CI, deras inställning, funderingar och mäta det i relation till vad föräldern 

anser. Studien har en psykologisk ansats och påvisar barnens behov av ärlighet och öppenhet 

kring CI. Det är många personer som blir inblandade i beslutet av implantat och barnet måste få 

sin stämma hörd i avgörandet. Studien lyfter fram vilka resonemang och förväntningar som 

finns i omgivningen om CI. CI har väckt starka känslor där olika kunskapssyn inom olika 

discipliner skär mot varandra. Studien påvisar att det i första hand är barnens föräldrar som vill 

få sitt barn att tala och att personalen som arbetar nära barnen i större grad är negativa till CI. 

Personalen anser att de fått dålig upplysning vad en operation av CI innebär för barnet och deras 

närmaste omgivning. Barnet som tidigare har tillhört dövkulturen kommer efter en operation att 

hamna i ett mellanläge mellan den talades värld och dövkulturen. 

 

Mäki-Torkko och Jönsson (2006) i SBU Alert - rapport konstaterar att det är en livslång 

habiliteringsprocess med CI. Barnet måste få möjlighet att lära sig tolka ljud, lära sig lyssna och 

träna sin hörsel. Det krävs även underhåll av implantatet och en kontinuerlig teknisk kontroll. 

Resultatet av användande av CI kan också variera från individ till individ och för vissa personer 

kommer inte användande av CI att hålla i längden. 

 

Med det osäkra kunskapsläget som idag råder är det angeläget att kliniska erfarenheter 
insamlas systematisk på nationell nivå  

(SBU Alert-Rapport nr 2006-01, s.1) 

 

Coniavitis Gellerstedts (2006) visar i sin rapport att det inte är helt ovanligt att elever med 

hörselskada avstår från att använda sin hörseltekniska utrustning, som CI eller hörapparat. 

Många av eleverna (var fjärde elev) besväras också av tinnitus.  

 

En ansträngande vardag tycks också sätta spår i termer av ohälsotillstånd som smärta, 
trötthet och sömnbesvär. Behoven av fungerande teknik, bra ljudmiljö och stöd från lärare 
och kamrater står klar för den här gruppen av elever  

                                                                                (Coniavitis Gellerstedt, 2006, s.42) 

Watson och Gregory (2005) belyser i en undersökning från England att de flesta av barnen i 

studien inte alls ville ha CI från första början, men att operationen baserats på föräldrarnas 

avgörande beslut. Vissa av barnen har efter operation slutat att använda CI på grund av att det 

känns störande med alla nya ljud och biverkningar i ansiktsnerver i form av smärta som uppstått 

i och med CI. Helling (1993) menar att föräldrar som får ett dövt barn kan känna stor sorg över 

barnets hörselnedsättning och de sällan har någon djupare kunskap om dövhet och dess 

konsekvenser.  
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2.9 Ungdomens perspektiv  

Wennergren (2001) har i sin etnografiska magisteruppsats utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

om dialogiskt lärande för elever i hörselklasser motiverat att genom hårt arbete från läraren i en 

ömsesidig relation till enskild elev och hela elevgruppen så är dialogen och samspelet i 

klassrummet ett av det viktigaste att ta hänsyn till (i det här fallet engelska lektioner). Varje elev 

måste hitta sin egen hörselstrategi i undervisningen. Genom detta arbete har slutsatsen blivit att 

läraren har arbetat pedagogiskt och att eleverna har en vilja att fortsätta ingå i ett dialogiskt 

lärande i skolan. 

 

Brunnbergs (2003) avhandling, en prospektiv studie speglar hörselskadades elevers 

självförtroende, identitet och hur viktigt det är att tillhöra en grupp där eleven känner en 

gemenskap. Studien analyserar olika perspektiv och grupper, som den hörselskadade eleven kan 

formas i och hur gemenskapen kan uppfattas olika beroende på vilken gruppformation eleven 

tillhör. Den här studien utgår från elevernas perspektiv och känslor, där de får göra sin röst hörd 

under en tvåårs period. Hörselklasser från en specialskola med hörande miljö fick flytta till en 

skola med dövkultur. Den språkliga miljön kom att ändras radikalt från att eleverna främst 

kommunicerat med tal till att nu istället kommunicera med teckenspråk. Det som främst 

studerades i undersökningen var ”de hörselskadade barnens interaktion med sina jämnåriga.” 

Studien påvisar ett eleverna i studien lever i en mycket skör situation och att skolgården är den 

sociala samlingsplatsen. Resultatet i studien påvisar bland annat att hörselskadade elever bör få 

kommunicera båda med teckenspråk och talet beroende på situationen. 
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3. Metod  

3.1 Studiens upplägg 

Syftet med föreliggande studie är att lyfta fram döva/gravt hörselskadade ungdomars tankar om 

Cochleaimplantat (CI). Eftersom jag arbetar med döva/gravt hörselskadade barn och ungdomar, 

så har jag en förförståelse till ämnet. Min ambition är att ändå förhålla mig så objektiv som 

möjligt. Valet av en kvantitativ undersökning är en förhoppning att kunna ge ungdomarna en 

röst. Först hade jag tänkt endast använda mig av en kvalitativ metod. Det hade blivit något 

invecklat då jag hade behövt videofilma eller ha en teckenspråkstolk med vid vissa av 

intervjuerna (då många av de tilltänkta ungdomarna har teckenspråk som sitt första språk) samt 

för att få föräldrars tillåtelse. Min ambition var ändå att utöka föreliggande enkätstudie med 

några intervjuer på döva/gravt hörselskadade ungdomar för att få deras personliga tankar med i 

studien men då inte i samma omfång som det hade blivit om jag endast gjort en kvalitativ 

undersökning.  

 

3.2 Metod val 

Jag valde att i första hand göra en kvantitativ studie mot döva/hörselskadade ungdomar. En 

enkät till ungdomar med CI och en till ungdomar utan CI (se bilaga 3 och bilaga 4). Bryman 

(2002) menar att kvantitativ forskning har minskat sedan 1970-talet. Dövkulturen har 

teckenspråket som första språk därför är förhoppningen att använda mig av enkät en bättre 

metod för att få in så många svar som möjligt och att det är troligtvis lättare att besvara en enkät 

än att teckna svar. Jag lämnade ut enkäter till högstadieklasser på en specialskola och en klass 

med hörselspår. Gruppen av ungdomar är liten. Därför blir det en stor variation i ålder med en 

ganska bred spridning bland de svarande. Rudberg (1993) beskriver hur man kan lägga upp 

bearbetning utifrån en kvantitativ undersökning. Det finns många sätt att presentera resultaten 

på och vilket tabellval som görs beror på vilka enkätsvar som kommer in. Jag kompletterade 

enkätsvaren med fem explorativa intervjuer (tre till döva ungdomar utan CI, varav en hade haft 

CI och till två ungdomar med CI) och ställde de i relation till den kvantitativa studien. Kvale 

(1997) presenterar att intervjuer kan användas som grundmateriel inför en kvantitativstudie eller 

som komplement till andra studier. Intervjuerna gör också att resultatet kan komma att få en 

större bredd med utförligare svar på en tidigare enkätfråga. I de kvalitativa intervjuerna använde 

jag mig av öppna frågor (se frågor bilaga 5) så att ungdomarna inte skulle känna sig pressade 

eller nervösa av att jag krävde direkta svar. Hamnade vi utanför syftet så styrde jag in samtalet 

på rätt spår igen. Kvale (1997) anser att i intervjun kan man fånga en persons uppfattningar, 

bevara närheten och försöka förbättra människors livssituation. Det är också viktigt att den som 

utför intervjun har stor sakkunskap inom ämnet. Kvale (1997) anför att man ska använda sig av 

korta och enkla frågor.  
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3.3 Undersökningsgrupper och urval 

Min undersökningsgrupp är döva/gravt hörselskadade ungdomar med eller utan CI. 

Ålderspridningen är mellan 14- 18 år. Jag har valt att vända mig till döva/gravt hörselskadade 

tonåringar för att belysa hur de tänker och känner kring CI. Jag kontaktade två specialskolor och 

en skola med hörselspår men fick avslag på en av dessa skolor. Den skolan som avböjde hade 

konsekvent börjat tacka nej till undersökningar från studenter då det hade varit många 

förfrågningar från universitet och media den senaste tiden. De behövde studiero och eleverna 

måste arbeta för att nå resultat och kunskapsmålen i skolan. Jag har varit på två skolor i två 

kommuner i mellersta Sverige och även försökt söka upp ungdomarna på ett ungdomscafé. På 

grund av den korta tidsramen och den lilla samhällsgrupp som döva är, hade jag inte möjlighet 

att utföra undersökningen i flera kommuner. Hur många elever i varje klass som skulle besvara 

enkäten visste jag inte förrän enkäterna var besvarade. Min förhoppning var att få svar från 20 

elever då jag gjorde ett utskick till 40 elevers målsmän för ett godkännande (se bilaga 2). 

Bryman (2002) och Trost (2001) anser att man gör ett snöbollsurval om man gör urvalet genom 

en kontakt som sedan rekommenderar en annan källa. Genom snöbollsurvalet blir det också lite 

ett bekvämlighetsurval. Samtidigt är de döva en liten grupp i Sverige, så urvalet kan inte bli 

brett. 

3.4 Utformning av enkät och intervjuer 

 

Mätning utgör grunden för exakta skattningar av vilken relation som finns mellan begrepp 
(Bryman, 2002, s.82). 

 

Jag har i föregående kurs i det specialpedagogiska programmet haft uppgifter, seminarium och 

föreläsningar om hur enkäter ska utformas. I uppsatsen har jag designat en enkät med 

utgångspunkt från mitt valda syfte. De första frågorna i enkäten var strukturerade för att sedan 

blir mer öppna och personliga. Typsnittet har varit stort och språket enkelt (då döva har det 

svenska skriftspråket som sitt andra språk). Efter det lämnade jag ut enkäterna till några 

testpersoner för att få synpunkter på den. Urvalet av testpiloter har varit alltifrån berörda inom 

ämnet samt de som står utanför och olika åldersgrupper (se bilaga 3 och 4). Allt för att göra 

enkäten så tydlig och lättförstålig som möjligt (Bryman, 2002 och Trost, 2001). Trost (2001) 

säger också att det tar tid att utforma en enkät och att man måste ge det den tid det tar för att få 

den färdig. I och med att de döva har svenska som andra språk och teckenspråket som sitt fösta 

språk, är det viktigt att språket är vardagligt och tydligt i enkäten (Roos och Fischbein, 2006). 

Eliasson (2006) lyfter fram att man ska använda ett så vardagligt språk som möjligt (utan 

negationer) och med relevant språk till ämnet i en kvantitativ undersökning. Trost (2001) 

betonar att frågan inte ska vara för lång och den ska vara konsekvent i språket. Bryman (2002) 

och Trost (2001) framhåller att layouten ska se inbjudande ut. Bryman (2002) menar om man 

har för många fasta svarsalternativ så kan man gå miste om svar. Det var därför av vikt att 

avsluta de sista enkätfrågorna med några öppna frågor. I enkätstudien var jag närvarande i 

utlämnandet av den och under samma tillfälle samlade jag in enkäterna för att öka 

svarsfrekvensen. Patel och Davidson (2002) kallar detta för ”enkät under ledning”. (s.69). Trost 

(2001) hävdar att det är grundläggande att personen är motiverad att besvara enkäten. Tiden för 
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undersökningen varierade från elev till elev men de hade möjlighet att svara på enkäten under 

hela lektionen respektive den tid ungdomarna var på ett ungdomscafé. 

 

Bryman (2002) motiverar att kvalitativ forskning kan fungera som ett första upplägg vid 

planeringen inför en enkätstudie och att man genom den kvalitativa intervjun kan hitta 

öppningar i frågor inför undersökningen. Inför intervjuerna hade jag en mall på frågor utifrån 

mina frågeställningar (se bilaga 5). Intervjun varade inte längre än 30 minuter. Eftersom jag kan 

teckenspråk, så valde jag att själv spela in intervjun istället för att boka en teckenspråkstolk 

vilket hade behövts om jag gjort många kvalitativa intervjuer. Jag kommunicerade genom 

teckenspråk och intervjupersonen svarade med teckenspråk och ibland tal. Under intervjuerna 

översatte jag verbalt det som tecknades (och spelade in allt på band). Anledningen till att jag 

valde att göra så berodde på att jag inte vill blanda in fler berörda i intervjuerna, en 

teckenspråkstolk kunde komma att förstöra det genuina i en till en situation och jag ville att det 

som sades inte skulle involvera flera personer än de som tillhörde undersökningen. Kvale 

(1997) beskriver att ”forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samspel mellan två 

parter om ett tema av ömsesidigt intresse, det är en specifik form av mänskligt samspel där 

kunskap utvecklas genom dialog” (s.117).  

 

Bryman (2002) anser att kvantitativ forskning och kvalitativ forskning kan konkurrera men de 

kan även ge stöd åt varandra. Det innebär inte att flera metoder ger ett bättre resultat i en studie 

utan det beror på hur studien är genomförd. Att använda flera metoder kräver också mer tid, 

men flera metoder kan ge en bättre och tydligare förståelse till läsaren. Bryman (2002) 

motiverar vidare att kvantitativa data ger distans medan kvalitativa data blir mer naturliga med 

närhet i relation till människor som man intervjuar. 

3.5 Genomförande 

Jag kontaktade skolornas rektorer via ett missivbrev (se bilaga 1), där jag beskrev syftet med 

studien och bad om ett godkännande från denne. Trost (2001) introducerar att missivbrevet ska 

se inbjudande ut och vara tydligt med vad undersökningen innebär med ett urval och en 

tidsplan. Några dagar efter utskicket kontaktade jag rektorn via telefon. I ett fall var han svår att 

få tag på så en kontaktperson hörde av sig till mig. Skolorna har som policy att ha målsmäns 

underskrifter och beviljande för att studenter ska kunna göra en undersökning på ungdomar. Jag 

skickade därför via min kontakt ut ett brev till målsmän med ett frankerat svarskuvert samt ett 

brev till klasslärare i varje klass (se bilaga 2 och bilaga 6). I två familjer hade föräldrarna ett 

annat hemspråk, sorani och arabiska vilket innebar ett komplicerat översättningsarbete för mig 

men som en hemspråkslärare lyckligtvis kunde hjälpa till att översätta. 

 

Av 40 utskick till elevernas målsmän var det bara 24 som svarade varav 22 godkände (ett av 

dessa svar kom in sex veckor försent och den är inte med i den här studien) och två avböjde. Då 

valde jag att utöka min studie genom att komplettera med ytterligare intervjuer. Intervju 

personerna valdes ut på plats utom de två första som jag gjorde innan enkätundersökningen Jag 

fanns sedan personligen till hands om någon hade frågor eller funderingar när enkäten 
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besvarades. Eftersom jag kan teckenspråk så det var inte några problem med kommunikationen. 

Min förhoppning var att det kändes som en trygghet för respondenterna och att de kunde få 

hjälp av mig om de inte förstod en fråga. För varje besvarad enkät/intervju fick de ett tack i 

form av en penna och en lott från mig. Trost (2001) utvärderar att det är en smaksak att ge 

belöning för en besvarad enkät, huvudsaken är att den som svarar gör det av egen vilja. Tid och 

plats för kompletterande intervjuer bokade jag med valda elever i samtycke med deras föräldrar. 

Platsen för intervjun fick dessa elever själva bestämma så att det skulle kännas så bekvämt och 

avslappnat som möjligt för dem. Intervjuerna varade inte mer än 30 minuter. 

3.6 Bortfall 

Samtliga ungdomar vars föräldrar svarat ja på svarstalongen har deltagit i undersökningen utom 

i ett fall då ja svaret kom in sex veckor försent. I ett av fallen ville föräldrarna att ungdomen 

skulle vara med i undersökningen men han ville inte delta själv, därav bortfallet. I ett annat fall 

godkände inte föräldrarna enkätstudien. Vad det beror på vet jag inte. I några fall hade inte 

eleverna lämnat veckobrevet hemma vilket innebar att inte brevet nådde till målsman därav 

bortfallet. Hur många som föll bort på grund av den orsaken vet jag inte. Lärarna i respektive 

klass har påmint eleverna att visa brevet hemma men det har de glömt igen i vissa fall. Jag tror 

att det kan ha underlättat om jag hade haft tillgång till ungdomarnas hemadresser för då hade jag 

haft en närmare kontakt med familjerna, nu var inte det möjligt i och med att skolan har som 

policy att inte lämna ut elevernas adresser, vilket man väl kan förstå. Vetenskapsrådet (2002) 

menar att ungdomar över 15 år kan fatta vissa beslut själva, men att det beror vilka elever 

vänder sig till och vilken policy som skolan har.  

3.7 Bearbetning 

Bearbetningen påbörjades så nära enkätundersökningen och intervjutillfället som möjligt, 

eftersom det då var aktuellt i minnet. Patel och Davidson (2002) anser att ju längre tid som går 

innan man analyserar ju svårare är det ”att få ett levande förhållande till sitt material” (s.119). 

Allt insamlat material bearbetades i min hemmiljö. Enkätsvaren kategoriserades och 

bearbetades för att sedan redovisas främst i löpande text med några inslag av diagram. 

 

De intervjuer som jag har gjort utgår jag från den fenomenologiska analysmetoden och dess fyra 

steg: 

 

1. Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. 

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna. 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

                                                                              (Patel och Davidsson, 2002, s.33) 

Jag har översatt vissa svarsformuleringar i enkäten till det svenska skriftspråket. Många av 

svarsformuleringar har varit utifrån de dövas grammatik och inte det svenska skriftspråket. 

Detsamma gäller det jag har översatt från teckenspråk i intervjun till talad svenska så har jag 

översatt det så det ska bli begripligt för läsaren. 
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3.8 Etiska aspekter 

Jag följde Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och höll mig till de fyra allmänna 

huvudkraven på forskning. Alla respondenter och deras rektor fick information om 

undersökningen och vad den gick ut på. I det följebrev som kom med enkäten (bilaga 7) 

berättade jag om vem jag är och vilken som ansvarade för min utbildning. Respondenterna har 

fått möjlighet att kontakta mig via mejl eller telefon om något var oklart (informationskravet). 

Alla respondenter bestämde själva över sin medverkan i undersökningen och jag skickade ut ett 

brev till målsman (bilaga 2) som fick bevilja om deras barn skulle medverka i studien eller inte, 

då min undersökning kan vara av etisk känslig natur. Vetenskapsrådets (2002) upplyser vidare 

att man ska vara försiktig när man ska göra undersökningar med unga som inte är myndiga. Den 

som medverkar ska alltid ha möjlighet att avbryta studien om den ångrar deltagande 

(samtyckeskravet). Enkäterna kodades personligen av mig som ensam ansvarar för 

undersökningen. De blev inte märkta och det går i efterhand inte att koppla dem till någon 

enskild person. I undersökningen nämns inte var undersökningen gjorts 

(konfidentialitetskravet). Enkäterna användes endast till det de från början är ämnade för 

vilket innebar att jag också följt det fjärde huvudkravet (nyttjandekravet). Jag skickade även ut 

ett missivbrev till de tilltänkta barnens föräldrar där de fick möjlighet att fylla i en tillåtelse till 

att jag intervjuade deras barn. Där delgav jag undersökningens syfte (informationskravet) och 

att deltagande var frivilligt (samtyckeskravet). Sedan poängterades att allt som kom fram i 

intervjuerna behandlades anonymt (konfidentialitetskravet) och att nyttjande kravet endast var 

till en d-uppsats på Stockholms universitet i specialpedagogiska programmet 

(nyttjandekravet).  

3.9 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet handlar om frågor som rör sig nära sanningsbegreppet. Det 

handlar om strävan efter objektivitet. Validitet är mått på om en viss fråga kan beskriva det man 

vill att den ska beskriva (Kvale, 1997). För att studien ska innehålla god validitet så utgår jag 

från Patel och Davidsson, (2002): 

 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka… vi måste ha god validitet. 
Dels måste vi göra det på ett tillförlitligt sätt, vi måste ha god reliabilitet (s.85). 

Mina egna värderingar och erfarenheter ligger till viss grund hur jag kommer att tolka det 

insamlade materialet. Men jag kommer under hela processen att försöka hålla mig neutral och 

objektiv för att undvika att gå in i min yrkesroll. Bandupptagningar från intervjuerna kommer 

att skrivas av exakt, där jag även kommer att söka efter likheter och skillnader. När det gäller 

enkätinsamlingen så kommer jag att göra på samma sätt som intervjuerna, att kategorisera dem 

och sortera in dem under de olika frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. 

 

När vi samlat in information i ett forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete behöver vi 
systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor som vi 
ställt.                                                                  

                                                                               (Patel och Davidsson, 2002, s.109) 
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4. Resultat 

4.1 Översikt 

Undersökningens syfte var att undersöka döva och gravt hörselskadade ungdomars inställning 

till Cochleaimplantat (CI). Nedan redovisas resultaten från mina enkätsvar och intervjuer. 

Frågorna är besvarade av 21 respondenter i enkätstudien och de fem intervjuade ungdomarna. 

Somliga respondenter har inte svarat på de öppna frågorna i enkäten medan andra har svarat mer 

ingående och utförligt. Hur ungdomarna har besvarat frågorna i enkäten framgår av bilaga 3 och 

4. Jag har lämnat ut två olika enkäter, en till ungdomar med CI och en till ungdomar utan CI. De 

sammanställda svaren redovisas för varje enskild fråga i bilagorna. Däremot redovisar jag inte 

utskrifterna av intervjuerna eller direktcitaten från de öppna svaren i enkäten, eftersom det 

skulle bli alltför detaljerat och omfångsrikt arbete. Sammanlagt har 21 ungdomar besvarat 

enkäten, en och en med mig själv närvarande.  

4.2 Enkäter 

Nio av ungdomarna anser själva att de är döva, fem gravt hörselskadade och sju hörselskadade. 

Samtliga elever går i klass 8 till 10, utom en som är 18 år, som jag träffade på ett ungdomscafé. 

Endast sex unga män och 15 unga kvinnor medverkade. Av dessa 21 var 16 ungdomar utan CI. 

En ung man hade tidigare haft CI men han trivdes inte med det och hade tagit bort den.  Fem 

ungdomar hade CI. De var mellan 2 till 5 år när de fick CI inopererat i ena örat. Ingen av de 21 

ungdomarna har någon annan i sin familj som har CI. 

                                                                                                                                               
Diagram ett visar ungdomarnas grad av hörselnedsättning: 

 

Diagram 1. Grad av hörselnedsättning uppdelat på ungdomar med och utan CI (n=21). 

4.3 Orsak till hörselnedsättning 

På frågan om orsak till hörselnedsättning hos de fem ungdomarna med CI, svarade en att det var 

genom sjukdom, två hade medfödda orsaker och två visste inte orsaken till hörselnedsättningen. 

Av de 16 ungdomarna utan CI hade åtta personer en medfödd hörselnedsättning och fyra 

personer hade förvärvat sin hörselnedsättning genom sjukdom. En ung kvinna svarade att det 

var genom en skada som hon förvärvat sin hörselnedsättning och tre personer svarade att de inte 

visste orsaken till att de är döva eller har en grav hörselnedsättning.  
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Diagram två påvisar bakomliggande orsak till ungdomarnas dövhet och hörselnedsättning i 

studien: (n=21) 

  

Diagram 2. Orsak till dövhet/grav hörselskada (n=21). 

 

Hälften av ungdomarna hade en medfödd orsak till sin hörselnedsättning både bland dem med 

eller utan CI medan några inte alls visste anledningen till nedsättningen. Sjukdom (t.ex. 

hjärnhinneinflammation, Ehlers Danilos syndrom, hjärnblödning) kan också vara en bidragande 

orsak till hörselnedsättningen enligt ungdomarna i denna studie. 

4.4 Familjeförhållanden 

De fem ungdomar med CI hade samtliga hörande personer i sitt hem medan de som inte hade CI 

hade en annan familjebakgrund. Bland dessa hade nämligen tre syskon som är döva och två 

hade en döv förälder, övriga hade bara hörande familjemedlemmar. Personerna utan CI 

tecknade över lag mer i hemmet än de som hade CI. De krävde också att de som umgicks med 

dem skulle kommunicera med teckenspråk eller en annan tydlig kommunikationskanal 

(läppavläsning, skriva på papper, använda mobiltelefonens sms funktion) så de kunde känna sig 

delaktiga. Personerna med CI kunde anpassa sin vardag till familjens kommunikation i större 

grad. De talade därför mer i hemmet medan de använde sig av teckenspråk i skolan. De kunde 

anpassa sig till olika dialoger i samhället och hade därför ett bredare kontaktnät. 

4.5 Ungdomarnas hjälpmedel 

Nästan alla ungdomar med CI hade tidigare haft hörapparat, en hade inte haft något hjälpmedel 

alls. Av ungdomar utan CI använder bara drygt hälften hörapparat och övriga inget hjälpmedel 

alls för att få bättre hörsel. En ung man hade tidigare haft CI men trivdes inte med det. Han hade 

också haft hörapparat före och efter CI men den gav inget resultat och kändes dessutom 

obekväm. Han var nöjd med att ha provat CI men hade en bestämd uppfattning om att det inte 

passade honom. Han vill leva ett liv som döv och kommunicera med teckenspråket.  
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4.6 Ungdomarnas kommunikationsstrategi 

Samtliga ungdomar använder sig av en mängd olika kommunikationsformer. Dagens IT och 

tekniska samhälle bidrar till många kommunikations möjligheter. Det är en rik variation av 

ungdomarnas kommunikationsstrategier och hur det används sammantaget av samtliga 

ungdomar. Den vanligaste kommunikationskanalen är teckenspråk och det används i de flesta 

personers vardag i den här studien. 

 

Personerna med CI använder sig mestadels av teckenspråk i den dagliga konversationen och en 

använder tecken som stöd. Men de talar också verbalt med varandra (tre av fem stycken) och att 

kombinera teckenspråk och tal är vanligt. Som ett alternativ till teckenspråket och talet så 

händer det att vissa av personer med CI kan uttrycka sig genom skrift på papper. 

Mobiltelefonens Short Message Service funktion (sms) används också dagligen av några och 

två använder Messenger Social Network (msn) via dator. 

 

Majoriteten av de ungdomar som inte har CI kommunicerar med teckenspråk. Av de som inte 

kommunicerar med hjälp av teckenspråket har flertalet en hörselskada vilket gör att de istället 

kan använda andra kommunikationskanaler som tecken som stöd, tal och skrift. En kombination 

av att använda tecken och tal samtidigt förekommer också hos några personer (främst hos dem 

med CI eller hörapparat). Det är också vanligt att personerna använder mobiltelefonens sms 

funktion och det är lika vanligt att de via datorn och internet kommunicerar via msn. 

Texttelefonen har blivit gammalmodig och det händer att endast två ringer via texttelefoni. En 

ung flicka läser alltid av på läppar när hon kommunicerar med någon. Ingen nämner att de 

använder sig av bildtelefoni. 

 

Sammanfattningsvis använder många av ungdomarna i studien sig av teckenspråket som ingång 

till dialog. Teckenspråket kan kompletteras med vanligt tal, då i de flesta fall för dem som har 

CI eller de som inte har en så grav hörselskada. Alternativ till teckenspråket är mobiltelefonens 

sms funktion, skrift på papper, msn via datorn eller att kombinera tecken som stöd med talet. 

4.7 Första kontakten med CI 

Skillnaden är stor mellan ungdom med CI och utan. De med CI kom i kontakt med CI genom 

sina hörande familjer. Familjerna hade talat om CI i hemmet med sitt barn och de var även 

någon i elevens hem som hade fattat det slutgiltiga beslutet om en CI-operation. Medan 

ungdomarna utan CI i första hand hade bekantat sig med CI genom någon person på deras 

skola.”Jag har fått information om CI och jag tycker det är bra men jag vill inte ha det” 

menade en ung kvinna utan CI.” 

 

Två personer visste inte ens vad CI var, men de gick i en klass där det inte fanns någon med CI 

och de umgicks inte heller med någon person med CI på fritiden. Det kan också förklaras 

genom att de är hörselskadade och har inte i något direkt behov av CI då det räcker med 

hörapparaten som hjälpmedel för dem. En annan ung kvinna som har en relativt svår 
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hörselskada och som har hörapparaten som hjälpmedel visste vad CI är och har flera i sin klass 

med CI. Hon känner sig ändå osäker på vad CI egentligen innebär för henne och tycker det är 

svårt att sätta sig in i vad CI kan medföra. En ung kvinna med en grav hörselskada hade som 

fyraåring försökt att bli övertalad till en CI-operation genom sjukvården. Hennes mamma hade 

avstyrt det med en förklaring att hon ville att hennes dotter själv skulle fatta beslutet om 

ingreppet i vuxen ålder. I dagsläget vill inte den unga kvinnan operera in CI, dels som hon 

förklarar känner sig tillfreds som gravt hörselskadad och kommunicerar med teckenspråk dels 

att hon har en rädsla för att förlora den hörseln som hon har kvar i en CI-operation. Ett ingrepp i 

hjärnan känns skrämmande med menar hon.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomarna med CI i den här studien kom första gången 

i kontakt med CI kom genom sina familjer. Där har de hörande föräldrarna varit drivkraften till 

CI-ingrepp. Medan de utan CI i första hand kom i kontakt med CI genom information på skolan. 

Många döva/gravt hörselskadade ungdomar utan CI känner sig osäkra på vad CI innebär för 

dem och väljer därför att ta avstånd från CI. 

4.8 Skäl till att inte ha CI 

Ingen av de medverkande ungdomarna planerade att operera in CI under den närmsta tiden. Sex 

sade bestämt nej till CI. Tre ungdomar ansåg sig inte behöva CI medan en inte alls var insatt i 

användandet av CI. En ung man har förstört snäckan i sitt öra så det fanns inget alternativ i CI 

och en ung kvinna är nöjd med sin hörapparat. En annan ung kvinna som nämnts ovan har med 

sin mamma beslutat att vänta med CI-operationen som hade tänkts göras i förskoleåldern tills att 

hon själv fått bestämma om en CI-operation eller inte. Hennes val blev lätt då hon har sin 

identitet inom dövkulturen så hon har vänligt men bestämt avböjt en CI-operation i dagsläget 

och hon kommunicerar fullt ut med teckenspråket och läppavläsning. 

 

Skälet till att personerna utan CI inte planerar en operation var enligt dem själva att de inte ville 

ha CI eller inte ens tänkt på att operera in CI. Personerna är nöjda med sin skolgång och de 

kommunicerar genom teckenspråket. De har fått en grundtrygghet i sin identitet med 

hörselnedsättningen och de vill inte ändra sitt sätt att kommunicera. De lever inom dövkulturen 

och har teckenspråket som första språk. Varför ska de operera in CI menar flera? Till vilken 

anledning?  

 

Sedan finns de ungdomar som är hörselskadade och som hör tal med hjälp av hörapparaten. De 

anser sig nöjda med sin situation och deras sätt att kommunicera verbalt samt med hjälp av 

teckenspråk. 

 

De flesta av ungdomarna kan inte tänka sig att ha CI och flera anser sig inte ha något större 

behov av att höra. Några kan tänka sig att operera in CI i framtiden men de flesta känner sig 

ändå osäkra till en CI-operation. En ung kvinna känner ett starkt motstånd till CI. Hon anser att 

de som skaffar CI sviker dövkulturen och ger upp teckenspråket. Men sedan skriver den unga 

kvinnan att hon inte gillar CI men det är bra för man kan då höra och uppleva mer saker. Hon 
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tillsammans med en annan ung kvinna delar en oro över att teckenspråket ska försvinna. De 

menar också att CI är fult och att människor i staden tittar undrande på de som har CI och 

funderar vad det är för ful sak. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomarna utan CI inte planerar att operera in CI under 

den närmsta tiden. Men några har funderat på vad CI skulle innebära i deras liv. Orsaken kan 

vara ointresse och osäkerhet vad CI medför. En annan anledning kan vara att de flesta ungdomar 

utan CI är nöjda med sin nuvarande identitet och vill inte bryta upp den. Men det kan också bero 

på ett starkt motstånd till CI och att CI innebär att teckenspråket kan försvinna. CI syns och det 

kan också vara en av orsakerna till att inte välja det.  

4.9 Beslut om CI 

De ungdomar som har CI är överens om att det var deras familjer som ville att de skulle ha CI. 

Beslutet kom alltså från föräldrarna. Ingen av personerna har fattat ett eget beslut. De var 

samtliga så små när ingreppet utfördes så de förstod inte vad som skulle hända. De har inte 

heller några direkta minnen om varför ingreppet skulle ske. Alla har levt med CI under många 

år, vilket innebär att de har svårt att tänka sig in i ett liv utan CI. De flesta ungdomarna med CI 

tror sig inte ha blivit övertalade till CI eller så har de inte känt personligen att någon har försök 

övertyga dem. 

 

Personerna som är utan CI kan inte svara på den frågan mer än att en ung kvinna har fått 

påtryckning av sin farmor om att skaffa CI och en annan ung kvinna har haft en läkare som har 

försökt uppmuntra till en operation men hon har inte varit intresserad. I ett annat fall blev en 

ung kvinna nekad till en CI-operation av läkaren. Någon mer ingående orsak till varför framgår 

inte. En ung flicka med grav hörselskada har inte pratat om CI med sina föräldrar men har i sina 

egna tankar börjat fundera på en CI-operation.  

4.10 Användandet av CI 

Samtliga ungdomar med CI i föreliggande studie har haft det sedan de var i förskoleåldern och 

har haft CI som ett naturligt inslag under många år. Alla fem ungdomar är nöjda med sitt CI. De 

argumenterar för att det är bra att höra. En ung kvinna menar att hon älskar att lyssna på musik 

och skulle inte kunna tänka sig en vardag utan musik. Ungdomarna i studien försöker använda 

sitt CI dagligen, men det är två som ofta glömmer det när de har bråttom till skolan på 

morgonen. En ung kvinna stänger av CI för hon får ofta huvudvärk av alla ljud. Det kan bli 

tekniska problem och en lång reparationstid om CI går sönder. Det kan vara irriterande menar 

flera av personerna med CI. Ungdomarna med CI har alltid ett alternativ till teckenspråket om 

CI inte fungerar som det ska. 
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4.11 Kamrater med CI 

Alla berörda i föreliggande studie har uppgivit att de har kamrater som har CI vare sig de har CI 

själva eller inte. Med ett undantag där en ung man inte har någon vän med CI. Det kan förklaras 

att i den klassen som han går, så finns det ingen person som har CI. 

4.12 Kamrater utan CI 

Alla ungdomar med CI har kamrater utan CI. Det har även 13 ungdomar (av 16) utan CI. 

Däremot har tre av dessa inte några kamrater utan CI. Att tre personer inte har några vänner utan 

CI kan jag inte förklara. Om de som har svarat på enkäten har misstolkat frågan eller om det är 

så är svårt att avgöra men det finns tyvärr inga utförligare svar. 

4.13 Fördelar med CI 

Ungdomar med CI 

Samtliga ungdomar med CI anser att de är nöjda med implantatet och det allra bästa är att de har 

tillgång till ljud genom CI. En ung man uttrycker sig att det är skönt att höra talat språk om 

personer talar långsamt och i en tyst miljö. Det är också bra när han hör när någon ropar på 

honom. Två personer menar att det är bra att ha tillgång till olika ljud som förstärks av CI och 

några menar att det är bra att kunna höra vad vuxna och ungdomar säger med rösten. En ung 

kvinna belyser att det är lättare att kommunicera med hörande personer och känna gemenskap 

med hörande personer i sociala sammanhang genom CI. 

 

En annan ung kvinna resonerar att det är bra med CI och särskilt för hörande som ”tappat bort 

sin hörsel”. De kan få tillbaka sin hörsel med hjälp av CI menar hon. 

 

Två unga kvinnor med CI beskriver lyckan av att kunna lyssna till musiken och inte bara känna 

rytmen och vibrationer från sånger. En av kvinnorna menar att ett liv utan musik inte finns för 

henne. Musiken är en viktig del av hennes liv. 

 

Ungdomar utan CI 

De flesta ungdomarna utan CI besvarade enkäten med att de är positiva till att CI ger tillgång till 

hörsel. En ung man kan inte svara på vad som är bra med CI för han vet inte hur det är att ha CI 

och en annan menar att denne vet för lite för att uttrycka sig om vad som är bra eller mindre bra 

med CI. 

Personer väljer om de vill höra eller inte med CI skriver en ung man. Det är bara att stänga av 

CI om man inte orkar med att höra alla ljud. Ungdomar utan CI anser att CI är bra för dem som 

inte kan använda hörapparater och att CI kan hjälpa dem att höra samt det underlättare att 

kommunicera med andra menar en döv ung kvinna. 

 



 

 29 

Det verkar vara ett bra system för döva och dem som vill kunna tala att ha CI. Det är fantastiskt 

att CI finns överhuvudtaget anser en annan ung kvinna. 

 

Sammantaget öppnar CI porten till de hörandes värld där personerna kan höra musik och 

vardagligt tal. De som mist sin hörsel kan få tillgång till ljud igen genom CI. De utan CI menar 

att CI är bra för dem som inte kan använda hörapparater.   

4.14 Nackdelar med CI 

Ungdomar med CI 

Ibland glömmer samtliga fem ungdomar att sätta på sig CI. En ung man har svårt för ”skrikiga” 

miljöer. Huvudvärk får en person ofta när det blir för mycket ljudintryck. Två unga kvinnor har 

en irritation över att ha batteri och att behöva vara tvungen att byta batteri ofta. En menar att CI 

är stort och fult samt det är bra att ha håret över för då syns det inte. Människor i omgivningen 

tittar och undrar vad det är för sak som sitter bakom örat. En annan nackdel är om CI går sönder 

kan det ta tid att få det reparerat. 

 

Ungdomar utan CI 

En ung man som har haft CI beskriver i enkäten: 

 

När jag var liten och hade CI. Det var helt stört! När någon ropade mitt namn så hördes det 
så högt och jag fick ont i mitt öra. 

 

”Jag tycker inte om själva apparaten. Den ser så stor ut och är väldigt synlig” menar en ung 

kvinna. En ung man som inte har några personer med CI i sin omgivning eller klass anser att 

han vet för lite för att kunna uttrycka sig om det. En ung kvinna menar att det är mindre bra om 

man opererar in CI sent i livet och att det kan vara bra att operera in CI på mindre barn men det 

motsäger vad en annan ung kvinna skriver i enkäten för hon anser att CI är bra för dem som har 

fått sämre hörsel som vuxen och behöver få tillgång till tal igen där CI kan lösa det problemet. 

 

Att små barn inte får välja om de vill ha CI eller inte, känner en ung kvinna stark frustation 

över. En annan ung kvinna använder väldigt starka uttryck då hon svarar på de öppna frågorna i 

enkäten. Nedan kommer ett direkt citat från hennes svar: 

 

CI är fula grejor bakom örat. Det är inte häftigt och folk kommer fram och frågar vad det är 
för något och de som har CI skiter i att lära sig teckenspråk, vilket är störande. Jag gillar 
verkligen inte CI för att de flesta föräldrar med döva barn ser CI som utvägen från 
problemet. 

 

Sammanfattningsvis kan CI glömmas lika mycket som hörapparaten. CI är synbart och kan 

väcka uppmärksamhet. Mängden ljud som tas in via CI kan ge huvudvärk och trötthet. 

Underhållning måste göras kontinuerligt som batteribyte. Om man ska operera in CI i vuxen 
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ålder (vilket kan ha olika orsaker) eller i ung ålder råder det olika uppfattningar om. Det bästa är 

om personen är mogen att fatta beslutet själv menar någon. Det finns en rädsla över att 

teckenspråket ska försvinna när CI finns. 

4.15 Ungdomarnas allmänna inställning till CI 

De fem respondenterna med CI anser att CI ger tillgång till tal och ljud. En anser att det kan 

vara lättare att få vissa arbeten genom att höra ljud. Två unga kvinnor har musiken som ett stort 

intresse och de anser att det är helt underbart att kunna höra musiken. Det är lätt att använda CI 

och en tillgång att kunna umgås med andra som är hörande utan att behöva ha med en 

teckenspråkstolk eller att ständigt kommunicera med teckenspråk. 

 

Det som är mindre bra är att CI är fult och synlig. Två personer beskriver att de ofta har problem 

med byte av batteri och om CI går sönder så måste det skickas till Huddinge. Det kan ta veckor 

att få det reparerat då måste det finnas ett alternativ i teckenspråk till CI. En ung man får ont i 

örat av CI och känner sig till och från besvärad av alla ljudintryck. 

 

Hälften av ungdomarna utan CI anser att CI är väldigt bra för döva och en ung kvinna uttrycker 

sig att det är bra för äldre personer som mist sin hörsel och då kan CI vara ett alternativ för att få 

hörseln tillbaka. En annan ung kvinna besvarar enkäten med att hon är bestämt negativ till CI 

och helt emot det. En av de unga männen hade haft CI tidigare. CI blev inopererat när han var i 

treårsåldern. Hörseln hade blivit nedsatt på grund av hjärnhinneinflammation. Tanken var att CI 

skulle ge hörseln åter men det blev inte bra och inte ens hörapparat var till en fördel för honom. 

Den unga mannen är numera helt utan hjälpmedel och använder teckenspråk som 

kommunikationsstrategi i sin vardag.  

 

Samma unge man menar: 

 

Många ungar som har CI på sig och går på en hörande skola. De flesta trivs inte så bra så de 
flyttar till en dövskola ofta i årskurs 5-7. Jag tycker att de ska gå på dövskola från klass 1 
och om han/hon klarar det bra, så kan den då flytta till en hörande skola i stället. 

 

Om den unga mannen har egna erfarenheter till det han anser ovan framgår inte i enkäten 

svaren. 

 

Det som ses mindre bra anser två unga kvinnor att det är fult med CI och två att de har en rädsla 

över att teckenspråket försvinner ju fler personer som skaffar CI. En ung kvinna tror att hon 

skulle kunna besväras av alla höga ljud och har hört att hörseln också kan förstöras med CI (den 

hörsel som man har tillgång till kan bli skadad i operationen) och hon är orolig inför ett ingrepp 

i hjärnan. Därför vill hon inte operera in CI fast hon erkänner att hon är nyfiken på CI och har 

läst lite böcker om det. 
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Slutligen menar ungdomarna att CI är bra och det finns många val med CI. Det som är bra ska 

försöka överväga det som är mindre bra. Det finns några i studien som starkt är emot CI. De har 

inte CI själva. Deras motstånd beror bland annat på att en person har försökt att ha CI och en 

annan menar att teckenspråket dör ut med CI. 

4.16 Ungdomarnas egna funderingar och 

attityder till CI 

Ungdomar utan CI 

Fyra personer har en positiv inställning till CI medan en utrycker sig så starkt som att de med CI 

är svikare och bryter mot dövkulturen och vill byta ut teckenspråk till tal. En ung kvinna anser 

att de små barnen som opererar in CI idag inte har en chans att fatta ett eget beslut om CI eller 

inte och att barnen står hjälplösa i det beslut som fattas av deras föräldrar i samråd med 

sjukvården. En ung kvinna känner oro att höra obekväma ljud med hjälp av CI och en annan 

skulle inte välja CI själv. 

 

En ung kvinna resonerar: 

 

Jag tycker inte att hörselskadade eller gravts hörselskadade ska ha CI eftersom det finns 
möjlighet att hörseln inte blir bättre. Opererar man in CI då förstörs det grejor som ligger 
inne i örat och då blir man döv helt och hållet, man kan inte ta tillbaka hörseln. 

 

En annan ung kvinna undrar vad som kommer att hända med specialskolan om CI opereras in 

på alla. En ung kvinna är starkt frustrerad över att det är föräldrar som fattar beslut om CI och 

att det är föräldrarna som påverkar barnen. Hon beskriver i sitt enkätsvar: 

 

Teckenspråket försvinner helt i och med CI. Fler och fler barn pratar i skolan istället för 
teckenspråk. Döva barn SKA INTE ha CI tycker jag eftersom CI inte alltid fungerar och barn 
är ju för små att kunna bestämma själva om de vill ha CI eller inte. Jag respekterar de äldre 
som vill ha CI eftersom de är vuxna och kan göra egna val men absolut inte barn. Det känns 
som om föräldrarna inte accepterar dövhet. 

 

Sammanfattningsvis har ungdomarna i föreliggande studie många funderingar om CI. 

Ungdomarna med CI har en neutral inställning till CI medan ungdomarna utan CI har mer 

värdeladdade tankar och funderingar. De som opererar in CI sviker dövvärlden. Vad händer 

med specialskolan om flera och flerväljer CI? Hur mår de små barnen med CI? Vad kan ett 

ingrepp med CI innebära? En ung kvinna utan CI försvarar de små barnen som fått CI genom 

föräldrarnas beslut och hon känner respekt för de som är vuxna och beslutar om ett CI-ingrepp. 
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4.17 Gymnasieutbildning och framtidsval 

Ungdomar med CI 

Två ungdomar med CI ansåg att vare sig de skulle ha CI eller inte så skulle de ha sökt det 

program som kommer att passa dem bäst medan de andra med CI hade en bestämd uppfattning 

om att söka till riksgymnasiet i Örebro. 

 

Ungdomar utan CI 

Tre personer tror att de kommer att söka den gymnasieutbildning som passar dem bäst vare sig 

de har CI eller inte medan sju personer tror att de kommer att söka till riksgymnasiet i Örebro 

vare sig de har CI eller inte. Några av ungdomarna (fem stycken) vet inte hur det skulle avgöra 

deras gymnasieval om de skulle ha haft CI. En ung man tror att han skulle ha kunnat välja en 

svårare gymnasieutbildning om han haft CI.  

 

Slutligen kommer nära hälften av ungdomarna i den här studien att söka till riksgymnasiet i 

Örebro i framtiden De övriga kommer att söka den utbildning som passar dem bäst utifrån deras 

yrkesval. En ung man tror att CI-intag skulle kunna ge tillgång till mer avancerade utbildningar. 

4.18 Dilemman varför få ungdomar med CI har 

besvarat enkäten 

Ungdomarna i studien går på en specialskola eller i en klass med hörselspår och lever i inom 

dövkulturen. Därför är svaren målade utifrån deras livsvärld och deras tankar och funderingar 

som finns där. Varför är det så få ungdomar med CI som besvarat enkäten? Ett enkätsvar kom in 

i december (sex veckor försent). Där fanns ett godkännande till att göra enkätstudien på den 

eleven men med en kommentar att föräldrarna inte ansåg deras son som döv eller gravt 

hörselskada. Det kan vara en möjlig orsak till varför inte flera ungdomar med CI har besvarat 

enkäten . 

En ung kvinna i studien menar: 

 

Jag vet inte riktigt, det är ju föräldrar som bestämmer jag tror att de har fått för lite 
information från dej… eller jag vet inte. 

 

En pedagog har diskuterat med sin klass på specialskolan vad de tror att det beror på att så få 

med CI har tacka ja till att besvara enkäten. Ungdomarna visste inte riktigt men två förslag kom 

fram. Det första är att föräldrarna inte vill att deras barn ska delta eftersom de inte fått 

information om vilka frågor som skulle ställas. Det andra var att ungdomarna inte vill stoltsera 

med att de har CI. Pedagogen på specialskolan resonerar: 

 

Jag själv tror inte så mycket på andra förslaget eftersom det idag är så vanligt med CI. Om 
det hade varit för ca 5 år sedan så hade det kanske varit så. Jag tror att det är så att 
eleverna inte orkar svara på enkäter. Ungdomar brukar ju vara lite bekväma av sig. Det 
kommer en hel del enkäter och undersökningar som eleverna och deras föräldrar ska svara 
på. 
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I klassen med hörselspår har inga ungdomar CI. Det innebär att urvalet av ungdomar blir gravt 

hörselskadade eller döva utan CI och de har svårt att besvara varför så få med CI har visat 

intresse för att fylla i enkäten. 

 

Sammanfattningsvis bidrar många orsaker till varför så få med CI har valt att medverka i den 

här undersökningen och att de flesta deltagarna har varit döva och gravt hörselskadade 

ungdomar utan CI. En tolkning kan vara att ungdomar med CI får vara med i många 

undersökningar och att de inte orkar svara på flera enkäter. De inte vet vilka frågor som tas upp 

i undersökningen och väljer därför att avstå att medverka. Annars kan det vara för att 

ungdomarna inte vill visa sina CI när de vistas i skolans dövkultur. 

4.19 Sammanfattning av enkätsvaren 

Samtliga fem ungdomar med CI var överlag tillfredställda med sitt CI. De hade alla fått CI 

inopererat innan skolåldern. CI är en naturlig del av deras person. De hade inte själva fattat 

beslut om CI utan det var deras familjer som informerat dem om CI och föräldrarna ville att de 

skulle göra operationen. Deras familjer är hörande. Ungdomarna uppskattningar är att de kan 

höra ljud och musik. Det som ibland kan vara besvärande med CI är allt för höga ljud och vistas 

i miljöer med för mycket ljudintryck som kan ge huvudvärk. Det händer ibland att ungdomarna 

glömmer sitt CI, speciellt på morgonen. Men då har det gått bra ändå för nästan alla med CI i 

sådana situationer eftersom de då kommunicerar med teckenspråket (fyra av fem) och en femte 

använder sig av tecken som stöd. Samtliga ungdomar med CI har alltid ett alternativ till 

kommunikation om CI inte fungerar som den ska. Det händer att batteriet tar slut eller att CI är 

ivägskickat på reparation. Det kan vara tidsödande och då måste det finnas ett alternativ till CI. 

Personerna med CI tycker framförallt att det är lättare att umgås med hörande när de har tillgång 

till ljud och kan höra vad andra säger. De med CI har ett större socialt nätverk än dem utan CI. 

 

Samtliga ungdomar i studien har hörande kamrater och de flesta har även kamrater med CI. Alla 

21 i studien kommer att söka till gymnasiet i framtiden. Många kommer att söka till 

riksgymnasiet i Örebro för döva och hörselskadade. De skulle ha gjort det vare sig de har CI 

eller inte. En ung man tror sig skulle ha kunnat söka en mer avancerad utbildning om han har 

haft CI. 

 

Ungdomarna utan CI (16 ungdomar) har en annan familjebakgrund än dem med CI eftersom 

några av deras familjemedlemmar var döva. Många av ungdomarna utan CI är positiva till CI 

och några har tankar på att operera in CI (men ingen av de 16 respondenterna har tid för 

operation av CI inom den närmaste framtiden). Samtidigt fanns det vissa utan CI som hade 

starka negativa åsikter om CI. En ung kvinna påstod att småbarn måste få bestämma själva om 

de vill göra en CI operation eller inte och att det idag är föräldrarna som bestämmer över om 

deras barn ska ha CI. Samma person menar att det är av en annan sak om en vuxen som har varit 

hörande och blir döv opererar in CI. En ung kvinna uttrycker en stor oro över att teckenspråket 

kan komma att försvinna i och med CI och att de som har CI är svikare mot dövkulturen. CI är 



 

 34 

fult och det syns uttrycker hon. Det är synd menar en person, som hoppas att CI ska bli mindre 

synbart i framtiden.   

4.20 Intervjuer 

Jag har intervjuat fem ungdomar inom dövkulturen. Tre av dem är utan CI men en har haft CI 

som barn och två har CI sedan förskoleåldern. Två av intervjuerna gjorde jag inför enkätstudien 

för att ha som ett underlag och de tre resterande gjorde jag i samband med 

enkätundersökningen. Samtliga intervjuade ungdomar har varit deltagande i 

enkätundersökningen. Jag anser att innehållet från enkätstudien har varit omfattande men 

intervjuerna har gjort att jag haft möjlighet att ställa ytterligare frågor i relation till 

enkätfrågorna och därmed fått utförliga svar. Jag väljer att nedan göra några korta utdrag som 

illustrerar hur ungdomarna tänker kring de forskningsfrågor som ställts inledningsvis. 

 

I den följande resultatredovisningen kommer de fem intervjuade ungdomarna att benämnas med 

fingerade namn. Astrid och Annicka har CI medan Erik, Elin och Elsa inte har CI. Erik har 

tidigare haft CI . 

4.21 Ungdomarnas bakgrund 

Ungdom med CI 

Astrid har haft CI sedan fyra års ålder. Hemma är familjen hörande men de kommunicerar mest 

med teckenspråk hemma och hon brukar läsa av på läppar ibland. Fastän Astrid har CI pratar 

hon inte så ofta vare sig i hemmet eller på skolan. Hon påpekar genomgående i intervjun att det 

var hennes beslut om CI fast hon inte var mer än i fyra årsåldern när ingreppet gjordes. 

 

 Det var jag som bestämde själv att jag skulle få CI fast jag var så liten det var jag jag jag 
(pekar på sig själv flera gånger). 

 

Hemma hos Annicka är det ingen som tecknar trots att familjen har gått flera teckenspråkskurser 

genom hennes skola. Hemma pratar vi med varandra menar Annicka och det är inga problem för 

henne. I och med att Annicka har CI så kan hon själv bestämma om hon vill tala eller teckna. 

Det är lätt för henne att anpassa sig till situationen och det berikar henne att kunna välja 

kommunikationsstrategi med kamrater och anhöriga. Annicka är tillfreds med sin situation för 

det har alltid varit så. 

 

Ungdomar utan CI 

Erik berättar att i hans familj så tecknar de mest när de är tillsammans. Om de inte gör det säger 

Erik till för han orkar inte med att läsa på läpparna och kroppsspråk hela tiden, utan blir trött av 

det. Erik fick hjärnhinneinflammation som treåring och blev efter det döv. Han provade då både 

att operera in CI och sedan att använda hörapparat. Inga av dessa hjälpmedel passade honom. 

Han fick besvär av alla ljudintryck och det gjorde ont i örat. 
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Elin är barndomsdöv. Familjen är hörande och mamman tecknar hemma, men inte hennes 

småsyskon och mammans nya man. Det känns inte som de har något intresse för teckenspråket 

menar Elin, vilket hon stundvis kan känna stor sorg över. Det går inte att ha samma kontakt och 

ha en naturlig dialog om vi inte använder samma kommunikationsvägar. När Elin var i fyra års 

ålder så var hon på en utredning i Stockholm om hon skulle få CI. Elin var liten då och kunde 

inte fatta ett så stort beslut. Hennes mamma valde med att vänta tills Elin kunde bestämma själv 

om hon ville ha CI. Elin är tillfreds med det beslutet. 

 

En period hade Elin hörapparat. De vuxna tjatade och tjatade om att hon skulle använda den 

men hon upplevde bara ljuden som besvärliga och hon fick tinnitus som hon fortfarande har 

idag. Elin och hennes mamma beslutade att inte använda hörapparaten mera. Tidigare gick Elin 

i en vanlig grundskola. Hon kände sig mobbad där för många hörande gjorde grimaser bakom 

ryggen på henne och sa fula saker som hon inte kunde höra. 

 

Elsa har inga andra som är döva eller hörselskadade inom familjen. Elsa är född för tidigt vilket 

medförde en komplikation i form av en hjärnblödning som bland annat orsakade henne en 

hörselskada, på gränsen till grav hörselskada. Hörseln är sämre på ett öra. Elsa kan höra tal bra 

med hjälp av hörapparaten. Hon tycker att det är bra med hörapparaten för då kan hon ha den på 

när hon vill, bara hon har batteri så den fungerar. Ingen kan teckenspråk i hemmet eller visar 

något speciellt intresse för det utom hennes syster ”Min syster går på teckenkurs på min skola 

en gång per termin.” Hennes äldre bror och föräldrar tecknar inte hemma, men är de tydliga så 

går det bra att kommunicera med tal. Däremot så kommunicerar Elsa mestadels med 

teckenspråk med sina kamrater på skolan. Förr gick hon i en vanlig klass där eleverna var 

hörande och inte tecknade så mycket. Det var en orolig klass och det var oerhört smärtsamt att 

ha hörselslinga för alla ljud trängde in i Elsas öron menar hon. Hon vill aldrig hamna i den 

situationen igen.  
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4.22 Ungdomarnas uppfattningar om 

pedagogers förhållningssätt till 

kommunikation 

Ungdomar med CI 

Pedagogerna som arbetar på skolan har inte CI och de flesta är hörande. I undervisningen 

tecknar pedagogerna oftast vare sig de har ungdomar med CI eller inte. De använder sig av 

mikrofoner med hörselslinga till dem som använder hörapparat. 

 

Annicka berättar att hennes lärare tecknar mest hela tiden i skolan, men att de också pratar med 

varandra ibland. Hennes klasskamrater tecknar också. Ingen av hennes lärare har CI och de är 

hörande allesammans. De har talat lite om CI på skolan.  

 

Astrid menar att i skolan tecknar hennes lärare mest för hon går i en klass med övervägande 

döva elever. Astrids lärare är hörande, men det finns lärare på skolan som är döva.  I skolan 

tecknar eleverna mest. Varför de mest tecknar i skolan vet Astrid inte men när hon är med sina 

kamrater på skolan så använder de sig oftast av teckenspråk. Det är lättare att teckna än att prata 

anser Annicka. Träffar hon hörselskadade personer brukar de tala eller teckna. De anpassar sig 

till situationen. Varför Astrid tecknar med sina döva kamrater vet hon inte riktigt själv (det har 

bara blivit så) men det är liksom skönt när det är så och det är bra att ha tyst ibland och slippa 

höra allt och alla ljud. När vi har temadagar pratar vi om CI. Astrids klass har inga mikrofoner 

som de som har hörapparat har i sina klasser, utan i Annickas och Astrids klass tecknar eller 

talar man. I de klasser där det går elever som är hörselskadade så har man mikrofoner som 

hörselslingor leder till hörapparaten, om eleven har en hörapparat.  

 

Ungdomar utan CI 

Elin menar att lärare inte talar om CI i skolan. Det är ens privata ensak om CI menar Elin. 

Pedagogerna lägger sig inte i. I Elins klass är läraren hörande men tecknar hela tiden. De som 

har CI är i alla fall döva och tecknar säger Elin. De som har CI har det för att de vill höra ljud 

anser hon. På hela skolan finns många döva och hörselskadade lärare men ingen av dessa har 

CI, bara hörapparat. Vi har haft någon från sjukhuset som kommit ett par lektioner och 

informerat om CI och hörapparat och hur det fungerar. De har också informerat om dess 

utveckling och visat på förslag vad som finns inom hörapparat och CI området, men ingen har 

tvingat någon att använda något av det. De har även talat om operationen och vad den kan 

innebära. 

 

Erik har en trygg inställning till sin tillvaro och skolsituation. Han menar att han trivs på skolan 

och har sina kamrater där. Eriks kamrater och lärare tecknar också. Det finns inget som är något 

direkt problem menar Erik . 



 

 37 

4.23 Fördelar med CI 

Ungdom med CI 

Annicka och Astrid spelar båda innebandy i ett lag med hörande ungdomar. De har lättare att 

höra vad lagkamraterna säger i och med att de har CI. De har ändå nästan alltid med sig en 

teckenspråkstolk till träningarna. Astrid menar vidare att CI är bra för henne och det inte finns 

några problem i CI. Det är bra att man kan prata och höra ljud med hjälp av CI.  

 

Allt är bara bra med CI, jag tar av den på natten och sätter på den på morgonen. Men ibland 
som jag sagt tidigare så skippar jag den för jag orkar bara inte med den. (Astrid)                                                                                                                  

 

Annicka fyller i att:” det är inga problem att träna med CI, jag menar det kan vara lika svårt 

att ha glasögon och träna. CI är inget problem för mig.” 

 

Annicka menar att det som är bra för henne är att ha möjligheten att välja själv om hon ska 

teckna eller tala. Det är skönt att hon har möjlighet att få välja och göra som hon själv vill med 

CI och vad som passar bäst för situationen.  

 

Ungdomar utan CI 

Elin anser att ungdomar med CI kanske talar lite bättre men de fortsätter att teckna som tidigare. 

De tecknar lika bra och lika mycket som förr. Elin har hela tiden under intervjun poängterat att 

CI inte skulle passa henne. När jag går djupare in på frågan så medger hon att det skulle vara 

fantastiskt att kunna höra ljud då hon dansar. När hon dansar hör hon inte musiken mer än 

vibrationerna av ljuden. 

 

Elsa tycker inte att hon kan så mycket om CI men vet att det innebär förstärkning i hörseln för 

dem som är döva.” Det är inte till för dem som är hörselskadade. Det är för DE som är DÖVA. 

Jag som är hörselskadad ingår inte i den kategorin som ska ha CI.” 

 

Under vårt samtal så börjar Elsa att fundera om CI skulle kunna passa henne ändå. Hon blir 

också lite ledsen över varför inte hennes föräldrar har diskuterat det med henne någon gång. 

4.24 Nackdelar med CI 
 

Ibland kan jag få lite ont i huvudet av CI. Jag får det ibland men inte så jätte mycket. Jag har 
CI på en sida och ett öra. Har ingen tanke med att operera in på ett till öra. Men många har 
på ett öra. Jag har långt hår så man ser inte att jag har CI. Ibland stänger jag av den när jag 
blir trött av alla ljud (Annicka). 

 

Elsa menar att hon skulle kunna ha CI om hon inte varit hörselskadad för CI är för de döva 

menar hon.  
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När Elsa gick i förra skolan stängde hon ofta av sin hörapparat för hon fick ont i öronen men det 

får hon inte nu, för är det lugnare miljö här. På förra skolan fick Elsa höra allt i bakgrunden. 

Skolan var inte uppbyggt för den som döv eller har en hörselskada. De som Elsa känner som har 

CI tycker hon har blivit annorlunda. De som får CI, kamrater på skolan ser annorlunda ut. CI ser 

konstigt ut med en tråd bakom örat. Hon menar att hörapparaten ser man inte och hon kan välja 

att ha håret utanför. De som fått CI börjar väl prata lite mera anser Elsa.  Elsa menar att har man 

CI kan man inte bestämma själv. ”Jag tycker inte CI är bra. Jag är hörselskadad och jag vill 

vara det.” 

 

Erik hade både hörapparat och CI i förskoleåldern. Han berättar: 

 

Jag var hörande fram till jag var två och halv år men efter en sjukdom så blev jag döv. Då 
opererade de in CI på mig. Jag var så liten så jag fattade inte det beslutet själv. Jag trivdes 
absolut inte med CI, det var inget som passade mig. Nej det var verkligen inget för mig kan 
jag säga. Jag fick ont av mina CI och det var inte bra. Jag provade hörapparat men det har 
inte varit bra det heller. Nej det passade inte mig, så nu har jag endast ingenting. Jag är den 
som jag är och det kan ingen ta ifrån mig och jag trivs med mig själv. Det finns ingen 
anledning för mig att ha CI. Jag har ju redan provat det och det räcker så. Jag tecknar bara 
och jag talar aldrig. Teckenspråk passar mig bäst (Erik). 

 

Elins problem är tinnitus. Hon besväras av det varje dag och får mycket ont i huvudet. Orsaken 

är nog att hon hör höga ljud som tåg, buss, bil och muller av dem. Det beror hur långt borta de 

är och hur nära hon står fordonen menar Elin. Det är något med örat som gör att hon får tinnitus. 

Elin läser mycket på läppar i kommunikationen. Några människor är så otydliga och då blir det 

svårt att se och det är viktigt att se människors ansikte. Elin använder inte hörapparat idag, men 

hon hade den när hon var liten. Elin slutade med hörapparat för hon hade tinnitus och 

huvudvärk. Hennes kamrater som har CI tycker det fungerar bra. De har inga problem med CI, 

men de tycker att det är fult med CI.” Fult fult, men bra.” Elin tycker inte det verkar som de 

som har CI hör bättre. Samtidigt så hör ju inte Elin om de talar utan ser bara deras mimik. Elin 

anser att det är bättre med hörapparat för då kan personen välja själv om den ska vara på eller 

inte. Hörapparaten syns inte så mycket som CI, den är inte ful och den är lätt att ta bort. Elin 

berättar: 

 

ALDRIG! Jag vill inte ha CI. Jag vill inte för jag vill inte göra ingrepp och jag blir ändå inte 
hörande. Jag kan förstöra den lilla hörsel som jag har. Jag vill inte göra ingrepp i mitt huvud. 
Jag behöver inte CI för jag hör ju lite iallafall. Jag vill ta vara på den jag är. Jag är döv och 
vill inte förstöra det (känslor arg och även med tårar, det berör). Jag har mina kamrater som 
är döva och trivs mycket bra med det så det finns ingen orsak att ha CI. Jag har läst lite 
böcker om CI men jag vill faktiskt inte höra. Jag hör lite musik med mitt öra så jag behöver 
inte höra mer.  

4.25 Döv och hörselskadad ungdom idag 

Ungdomar med CI 

Annicka har CI på ett öra och det räcker bra för henne. Flera av hennes kamrater har CI i skolan 

men de som Annicka umgås med mest på fritiden har inte CI och är mest hörande personer. Det 

blir så när hennes intresse är sport då träffar hon de som är sportiga. Hon umgås aldrig med 
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äldre hörselskadade. Ibland går hon på ett ungdomscafé med sina kamrater men dit kommer inte 

äldre döva och om det gör det så pratar de inte med varandra. Varför ska jag göra det? 

(Annicka)? Astrid träffar också bara de som är jämnåriga. 

 

Ungdomar utan CI 

Erik träffar ofta äldre döva och har dem i sin umgängeskrets privat. På fritiden brukar han syssla 

med datorer och sms med kamrater. Skolan och läxorna tar också upp tid. 

 

Elin är mycket aktiv på fritiden; rider, dansar salsa, går på keramikkurs. På dessa kurser är det 

mest hörande så det finns alltid en teckenspråkstolk med vid dessa sammankomster. Elin har 

även en pojkvän som tar upp mycket av fritiden. Hennes pojkvän är också döv och 

kommunicerar med hjälp av teckenspråket. På grund av de aktiva fritidsintressena i veckorna så 

är hon otroligt trött under veckosluten då hon åker hem till sin familj. När det är lov kan det 

kännas deppigt att inte få träffa sina kamrater från skolan. I staden där familjen lever finns ingen 

teckenspråkskultur. 

 

Elsa har inte så många fritidsintressen. Hon anser att skolan tar upp mycket tid med läxor med 

mera. När hon är hemma över helgerna så tar hennes hundar och datorn upp den mesta tiden. 

När det är lov kan hon sakna sina klasskamrater oerhört mycket. Det finns inga som tecknar av 

hennes kamrater i hemstaden och det blir att använda hörapparaten mycket mera när hon är med 

sin familj. 

4.26 Döv och hörselskadad ungdom i 

framtiden 

Ungdomar med CI 

Annickas framtidvisioner vare sig hon skulle höra eller inte så vill hon bli målare. Hon kommer 

självklart att studera i Örebro då den utbildningen finns där. Men målare det är det Annicka 

bestämt vill bli och hon kommer att utbilda sig till målare var än den utbildningen är förlagd om 

den skulle förflyttas.  

 

Astrid menar att när hon ska söka till gymnasiet så kommer hon att söka till riksgymnasiet i 

Örebro. Det skulle hon ha gjort även om hon inte haft CI. Astrid har inte valt program ännu. 

Hon säger att det inte är bråttom att bestämma sig. Hon har uppfattat att det finns många olika 

val att göra och det finns inga begränsningar i Örebro. 

 

Ungdomar utan CI 

 

I framtiden vill jag jobba med datorer och det skulle jag ha gjort vare sig jag hade varit döv 
eller inte. Jag är en riktig datakille och många frågar mig om hjälp med data. Det har varit 
bra för jag vet vad jag vill när jag blir stor (Erik). 
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Elin vill bli psykolog för döva eller teckenspråkstolk, tidigare ville hon bli hårfrisörska eller 

teckenspråkslärare. Men Annicka känner i dagsläge att hon vill hjälpa andra döva och att det 

känns intressant att bli psykolog. 

 

Elsa vet inte riktigt vad hon ska söka för gymnasieutbildning i framtiden men hon har funderat 

att studera något inom musik eller databranschen. Ett som står klart för henne är att det blir till 

riksgymnasiet i Örebro. 

 

Elin har sina erfarenheter om hur hennes skolgång har varit tidigare och hur hon ser på 

framtiden: 

 

När jag gick i hörande skola var många dumma och retades bakom ryggen och när jag kom 
till dövskola så blev det bra. Jag vill aldrig byta tillbaka – aldrig inte ens med CI. Det kommer 
inte på frågan. Det är toppen att vara döv och det ska jag fortsätta att vara. Jag tänker inte 
ändra mig!           

                                                                                                                         

4.27 Sammanfattning av intervjuerna 

De fem respondenternas familjebakgrund är samstämmiga i så mått att samtliga 

familjemedlemmar är hörande. Ungdomarna tycks ha en bra framåtanda och trivs med sin 

vardag. De känner sig trygga i sin skola och sin vardag. De har kamrater både med och utan CI. 

 

De tycker att det är bra med CI för att det ger tillgång till tal och ljud. Det finns en potential i att 

kunna ha möjligheten att kunna bestämma när det passar att använda CI. När CI går sönder och 

ska repareras är det inte bra för det kan ta lång tid att laga. En upplevelse av trötthet och 

huvudvärk kan också fås av CI. Ett CI kan också glömmas på morgonen och då brukar läraren i 

klassen säga till. En respondent utan CI anser att CI inte är till någon nytta utan att de som har 

CI tecknar ändå. Medan en annan menar att de med CI antagligen får mer tillgång till tal och att 

hon har sett det i skolan. 

 

Några menar också att de med CI förändras utseendemässigt i och med att CI apparaten är 

synlig. En ung man har haft CI förut medan det inte passade honom. Han är nu nöjd med sin 

identitet som döv. 

 

Av pedagogerna på skolan är de flesta hörande och ingen pedagog har CI. Pedagogerna tecknar 

i skolan och har det som huvudkommunikation i klassrummet. 

 

CI-ungdomarna umgås mycket på fritiden med hörande personer i och med att de är aktiva inom 

ett idrottslag. Fastän de har CI och genom det tillgång till konversationen under träningarna så 
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behövs det en teckenspråkstolk för att de ska kunna ta del av sammanhanget vad tränaren och 

lagkamraterna säger. Två av dem utan CI verkar inte umgås med så många andra hörande utan 

sluter sig mest till dövkulturens sällskap. En av de döva personerna utan CI är däremot aktiv 

med många intressen där hon alltid har med sig en teckenspråkstolk. För övrigt umgås hon med 

sin döva pojkvän på fritiden. 

 

Samtliga ungdomar i undersökningen har funderat på sin framtid och de tror att de kommer att 

söka till riksgymnasiet i Örebro för döva och hörselskadade. Men om den utbildningen inte 

finns där kan flera av dem tänka sig att söka utbildning på annan ort. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Det var inte så enkelt som jag trodde att få döva/hörselskadade ungdomar att delta i min 

enkätundersökning. Ungdomarna i urvalsgruppen var under 18 år, vilket krävde målsmans 

beviljande. Det krävs ett engagemang från föräldrarnas sida att lämna in svarstalongen för 

medverkan.  

5.2 Bortfallsanalys 

Samma dag som jag kom till en av skolorna lämnade ytterligare två ungdomars föräldrar in 

beviljande till att besvara enkäten, vilket var bra för då fick jag in några enkäter till. Ett 

beviljande från målsman till en elev kom sex veckor efter utsatt inlämningsdatum. Föräldern 

hade kommenterat i svaret att denne inte såg sitt barn som gravt hörselskadad men att familjen 

ansåg att deras barn skulle ha möjlighet att delta om det fanns ett behov i enkätundersökningen. 

Jag uteslöt den respondenten från undersökningen då jag redan hade sammanställt resultatet. Av 

de 24 (av totalt 40 utskick) som svarat hade 22 svarat ja till att besvara enkäten och sedan var 

det två bortfall (i de som avböjde att göra det). I ett fall där föräldrarna ville men inte deras son 

och i det andra fallet godkände inte föräldrarna. Min upplevelse är att de som inte har svarat har 

gjort det för att de inte har lust att delta i studien, på grund av ointresse och ibland av ren 

osäkerhet. En annan hypotes är att de inte förstått mitt syfte med studien och då lämnat den åt 

sidan. Jag hade önskat att någon målsman hört av sig (med ett godkännande eller inte) då jag 

hade försökt att underlätta det genom att de fått ett frankerat svarskuvert samt min mejladress. 

Jag valde dock att inte göra någon påminnelse till de målsmän som inte svarat utan gick vidare 

och sökte andra kontakter inom samma målgrupp för att finna flera svarspersoner. En lärare 

berättade för mig att några inte hade svarat eftersom deras barn hade en grav hörselskada och de 

tyckte inte att deras barn tillhörde målgruppen. Det som jag i efterhand hade kunnat tänka på var 

att jag i mitt brev till målsman skulle ha formulerat mig ännu tydligare än jag gjorde, att jag 

sökte efter den allmänna uppfattningen hos ungdomarna om CI, vare sig de har CI eller inte. 

Samtidigt är dessa ungdomar i ålder som ofta kräver en tonårsrevolt med allt vad det innebär 

(Roos och Fischbein 2006), därmed kan intresset för att delta upplevas svalt just på grund av 

det.  

  

Undersökningen gjordes på annan ort, vilket krävde god planering inför resor och boende. 

Dessutom var jag beroende av att eleverna inte var frånvarande och att de som skulle hjälpa mig 

med undersökningen fanns på plats. De kontakter som jag skulle träffa var nya för mig och jag 

försökte att hela tiden möta ungdomarna men att ändå vara objektiv. Det var en svår balansgång. 

Det har varit svårt att få tag på ungdomarna då de tillhör en minoritet grupp i samhället. Jag fick 

även avslag från en specialskola då eleverna där behövde studiero.  
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5.3 Varför har så få med CI har besvarat 

enkäten 

Varför har så få ungdomar med CI har besvarat enkäten kan vara svårt att få ett svar på. En 

tolkning av ungdomarna är att de som har CI inte önskar framhäva det bland döva/gravt 

hörselskadade. En pedagog anser att det kunde bero på att dessa ungdomar får fylla i många 

enkäter och därför avböjt. Min egen teori är att det möjligtvis hade varit enklare om jag haft 

möjlighet att kontakta hemmet direkt och inte via en kontakt på skolan. Då hade det också varit 

lättare att sända ut påminnelse eller ha telefonkontakt/mejlkontakt med hemmen. När skolan har 

som policy att ha målsmans beviljande var det inte tänkbart (Vetenskapsrådet 2002). Nu fick jag 

ha kontakt med familjerna genom respektive lärare i varje klass. Fast de påminde sina elever ett 

flertal gånger så glömde flera att skicka eller ta med svarskuvertet till nästa dag. Det krävdes ett 

engagemang från både lärare, målsmän och eleven själv för att få in svarskuverten. Det 

fordrades ett samarbete att få in svaren och att jag samlat in 21 svar då jag haft 20 som 

minimum gör att jag ändå är tillfreds med det deltagandet. 

5.4 Enkäterna 

Att lämna ut enkäterna till några testpiloter (inom olika yrkeskategorier) inför studien var ett bra 

val där jag fick respons till redigering och upplägg av enkäterna. Det tar tid att utforma en enkät 

(Bryman 2002 och Trost 2001). Språket i enkäterna har varit tydligt och enkelt (Eliasson 2006) 

med tanke på att teckenspråket är de dövas första språk (Bergstadius 2006). Typsnittet har varit 

stort och jag har haft en luftig text med inslag av glada och ledsna gubbar. Frågorna har inte 

varit långa och jag har försökt att få layouten att se inbjudande ut (Bryman 2002 och Trost 

2001). Ungdomarna fyllde i enkäterna noggrant. De gav utförlig respons vid de öppna frågorna 

som stundvis gav mycket värdeladdade svar. Att jag var närvarande vid varje tillfälle en enkät 

besvarades (enkät under ledning) anser jag var ett bra val av metod (Patel och Davidson 2002). 

Om jag inte hade haft möjlighet att närvara menade en kontakt till mig att jag hade behövt göra 

två enkäter en med det svenska skriftspråket och en på teckenspråk. Det hade blivit mycket 

tidsödande och komplicerat. Då eleverna i de flesta fall har svenska som andra språk så fanns 

jag där som en tecknande person och stöd för att undvika missuppfattningar när de skulle 

besvara enkäten. De frågade mig till och från om enkätfrågorna. Det var bra att jag var 

närvarande när ungdomarna skulle fylla i enkäten då det kom några frågor och jag känner att det 

var till stöd för att undgå missuppfattningar, ett slarvigt eller nonchalant ifyllande. Vid ett 

tillfälle var en personlig assistent med för att hjälpa en elev, vilket jag i förväg hade kommit 

överens med klassläraren. Att jag var närvarande med en ungdom i taget kan vara en fördel då 

de inte ”tjuvtittar” på andra utan de måste besvara enkäten självständigt. Det blev mer 

tidskrävande för mig men var viktigt för studiens validitet (Patel och Davidsson, 2002). Att ge 

en liten belöning i form av en lott och en penna som tack för deras deltagande (Trost, 2001) 

tolkade jag att ungdomarna uppskattade.  

5.5 Intervjutillfällena  

Intervjuerna genomfördes utan problem men med upplevelsen av att intervjun ibland kändes 

som ett upprepande av svaren från enkäten (Bryman 2002) och att det ibland gav samma svar. 

Det kan ha gått lite långsamt med teckenspråket ibland från min sida och där jag ibland kände 
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en viss irritation från en ung person som tyckte att jag tecknade knaggligt när denne stundvis 

måste upprepa en fråga eller förtydliga ett svar. Eleven tecknade snabbt och jag hann inte med 

att översätta det i den takten. Ibland kan det grammatiskt ha varit svårt att översätta det tecknade 

språket till det svenska språket på ett korrekt sätt.  Jag kan höra mig själv svara automatiskt som 

en robot vid inspelningen av samtalen. Min möjlighet att möta eleverna via datorn i Messenger 

Social Network (msn) om jag har haft några kompletteringar eller frågetecken efter vår intervju 

har varit en trygghet och ett bra komplement till dialog.  

 

Det hade varit intressant att filma intervjuarna för att få med ungdomarnas gester och 

kroppsspråk men att videofilma kan också störa intervjupersonerna. En tolkning är att 

teckenspråket inte tar upp så mycket plats i uttryck som”hmnm”, ”öhhh” osv som kan få 

utrymme i det dagliga talspråket då blir det mer slangord och andra uttryck. När jag efteråt har 

skrivit ner intervjuerna har jag märkt att innehållet inte omfattar så många sidor. Intervjuerna 

har inte varat mer än 30 minuter och det har räckt för att få intervjufrågorna besvarade (Bryman 

2002). Det har tagit kraft att koncentrera sig visuellt när vi haft intervjuerna på teckenspråk. 

Ögonkontakten är viktig för de döva och de är mer konkreta i sitt tänkande då de tar in mycket 

information med synen (Helling 1993). Att ungdomarna själva har fått välja var intervjun skulle 

hållas har känts rätt. Det har blivit tryggt och avslappnat för dem. I ett fall satt vi i den 

intervjuades rum, en gång undanskymd på ett stillsamt lugnt café där jag bjöd på fika. Med två 

elever satt jag i ett klassrum på skolan. Jag har tagit notis av att ungdomarna vid samtliga 

intervjuer har blivit berörda och trötta efter vårt samtal. Jag antar att intervjun väckte fram 

känslor, tankar och funderingar. 

5.6 Val av två metoder 

Att jag valt två metoder till denna studie har inte varit något större arbete för mig än om jag valt 

en av metoderna. Bryman (2002) menar att två metoder kan ge stöd åt varandra och komplettera 

varandra. I den här studien anser jag att intervjuerna har förtydligat svaren från enkäterna. I 

samband med att ungdomarna fyllt i enkäten så har jag passat på att göra enskild intervju direkt 

efteråt så det har inte blivit skilda tillfällen mer än vid de två först intervjuerna som användes 

som underlag inför enkäten. Att jag gjorde två intervjuer inför enkäten var bra att ha som grund 

inför upplägget av enkäterna (Kvale, 1997 och Bryman, 2002). Intervjufrågorna var desamma 

till de ungdomar som jag intervjuade före enkäten och de i samband med enkätens ifyllnad. 

Kvale (1997) anser vidare att intervjuerna kombinerat med enkätmetod kan komma att ge 

underlaget för studien en större bredd. I intervjun kan man fånga en persons uppfattningar, 

bevara närheten och försöka förbättra människors livssituation. Det är också viktigt att den 

person som håller i intervjun har sakkunskap inom ämnet inför intervjun (Kvale 1997). Jag 

anser mig ha sakkunskap i ämnet i föreliggande studie och intervjun har speglat enkätsvaren för 

att få ytterligare respons på forskningsfrågorna. 

5.7 Resultatdiskussion 

Undersökningens syfte var att ta reda på döva/gravt hörselskadades ungdomarnas inställning till 

Cochleaimplantat. Resultaten från min studie kommer att diskuteras nedan utifrån forsknings 

frågorna. Jag har fängslats av den lugna studietakt som råder på specialskolor för döva. Det 
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finns ett outtalat lugn som inte finns i den traditionella grundskolan. Ungdomarnas gemenskap 

ger en känsla av en genuin relation där allt sker i sitt eget tempo. Ungdomarna tecknar och 

måste fokusera visuellt (Helling, 1993). De finns en stark samhörighet bland ungdomarna i 

studien i skolan och även i de flesta aktiviteter på fritiden (Helling 1993 och Lundström 2005). 

Då många av ungdomarna i undersökningen även bor på internat så kan ju det också ha en viss 

betydelse att de känner trygghet i varandra. De som har CI verkar värdesätta en bredare 

umgängeskrets privat och då främst bland hörande personer. De som har CI har haft det sedan 

tidig ålder (där föräldrar har fattat det beslutet) och verkar tillfreds med det. Desto tidigare en 

operation av CI görs desto bättre resultat men samtidigt kan barnet inte själva vara med i 

beslutet (Bergstadius 2006). 

 

Nu har jag endast varit på en specialskola och inte på flera. Min studie kan inte generaliseras till 

den allmänna specialskolan för döva och hörselskada, men det ger ändå en bild av hur det kan 

vara. Den andra skolan med hörselspår ligger parallellt med en vanlig grundskola vilket kan 

innebära att de tre elever som besvarat enkäten där har en annan grundsyn än eleverna på 

specialskolan. Alla elever med CI i den här undersökningen har hörande familjer, vilket de utan 

CI också har utom i fem familjer. Det är vanligt att en döv person har hörande 

familjemedlemmar menar Furth (1977). 

5.8 Ungdomarnas fördelar med CI  

Likheterna  

Ungdomarna är eniga när det gäller fördelar med CI i den här studien. De anser att CI ger 

tillgång till ljud och den hörande världen. En fördel med CI är att personen lär sig det 

svensktalande språket. Denne kan välja om den ska teckna eller tala (Socialstyrelsen, 2000) 

beroende på vilken situation personen befinner sig i (specialskolemyndigheten 2005). 

Lundström (2005) anser att ett alternativ i teckenspråk alltid ska finnas om CI inte fungerar som 

det ska och det anser även ungdomarna i föreliggande studie vare sig de har CI eller hörapparat. 

De alternerar teckenspråket med andra kommunikationsstrategier. De har alltid ett alternativ i 

teckenspråket eller i någon annan kommunikationskanal. Specialskolan har en undervisning 

som ska möta elevernas behov vare sig de har CI eller inte (Bergstadius 2006). Ungdomarna i 

föreliggande studie trivs med sin skolgång. Ungdomarna med CI tycks anpassa sin 

kommunikation till den individ de har dialog med vilket också Landsviks (2001) undersökning 

påvisar. 

 

Ungdomarna i föreliggande studie har kamrater både med och utan CI. En annan fördel är att 

ungdomarna med CI kan fortsätta ha samma kamratrelationer som tidigare men även lättare 

utöka sitt kontaktnät med dem som är hörande. CI-tekniken öppnar möjligheter (Darvins, 2005) 

eller som Gindis (1999) menar att det krävs ett verbalt tal för att kunna fungera i 

gruppsammanhang. Personer med CI i föreliggande studie tycks ha ett bredare kontaktnät inom 

olika grupper och det kan ha sin i orsak att de har tillgång till talet. 
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Olikheterna 

Ungdomarna med CI i den här studien anser sig nöjda med sina CI. De har haft det sedan de var 

små och det är fullt naturligt för dem. Watson och Gregory (2005) menar att barnen i deras 

studie inte varit med och påverkat att de fått CI vilket innebar att flera av dem som hade CI 

slutade att använda det efter en tid. Det kunde bero på att de fått biverkningar av ingreppet av CI 

eller inte trivdes med alla höga ljud. Några av ungdomarna i den här studien besvärades ibland 

av alla ljudintryck och en ung man hade haft CI tidigare men det passade inte honom. Preisler 

och Ahlström (2005) resonerar att man måste lyssna till barnet vid en CI-operation. Personal 

runt ett barn med CI anser sig ofta att inte få tillräcklig information och att det ofta är föräldrar 

som fattar beslut om CI vilket också är resultatet av min studie (Anmyr och Lundin, 2006, 

Preisler och Ahlström, 2005, Watson och Gregory 2005). En av ungdomarna i min studie 

poängterade dock vid flertalet tillfällen att det var hon som beslutat om CI-intag och inte hennes 

mamma fastän hon bara var fyra år när det skedde. 

5.9 Ungdomarnas nackdelar med CI  

Likheterna  

Gemensamt för flera ungdomar i min studie är att CI är fult och syns, vilket kan väcka 

uppmärksamhet i omgivningen. Samtidigt anser jag att den uppmärksamhet som teckenspråket 

ger kan ge mer uppmärksamhet än om ett barn har ett CI. Cochlearimplantat av idag är inte stort 

och som en elev menar kan man ha den bakom håret. En person med CI måste själv bestämma 

vilket språk den vill kommunicera med (Landsvik 2001). Ungdomarna med CI i föreliggande 

studie tecknar mest när de är i skolan medan de på fritiden är mer flexibla och kombinerar 

teckenspråk med tal eller använder endast tal. På fritiden umgås personer med CI ofta med 

hörande personer men de har ofta en teckenspråkstolk med sig vid olika aktiviteter. Att anpassa 

språket till situationen är fördelaktigt (Landsvik, 2001 och Specialskolemyndigheten, 2005). 

Ungdomarna utan CI i föreliggande studie umgås överlag med andra som är döva på fritiden, 

men de har också många kamrater med CI och då är teckenspråket den vanligaste 

kommunikationskanalen. 

 

Olikheterna 

Gör man en operation i sen ålder kan det vara svårt med alla nya ljudintryck och att lära om till 

de hörandes värld. Men som några anser i den här studien kan det vara särskilt bra för den som 

varit hörande men mist sin hörsel att operera in ett CI för att återfå sin hörsel igen.  

 

CI innebär också ett ständigt underhåll vilket många av ungdomarna i studien påpekar, batteri 

ska bytas och CI går sönder och ska repareras (Mäki-Torkko och Jönsson, 2006). CI passar inte 

på alla, som den unge mannen i studien som besvärades av sitt CI eller den unga kvinna som 

förstört snäckan i sitt öra och den unga kvinnan som hade en rädsla för ett ingrepp i hjärnan där 

hon eventuellt skulle kunna förlora sin hörsel för alltid. Mäki-Torkko och Jönsson (2006) menar 

att CI håller inte i längden för alla personer och att det inte passar alla att ha CI (som den unga 

mannen i föreliggande studie). Om en person har CI så är det en livslång process vilket kräver 

att underhålla sitt CI och följa CI-utvecklingen. 
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Ett undantag finns hos ett urval av ungdomar utan CI i föreliggande studie som anser att CI 

konkurerar med teckenspråket och genom CI: s intåg så utplånas teckenspråket och dövkulturen. 

Då teckenspråket inte blev erkänt som ett eget språk förrän 1981 och har haft en brokig väg för 

att bli erkänd (Helling, 1993) så kan det vara en orsak till varför några ungdomar i studien har 

en rädsla för att teckenspråket ska dö ut och de som slutar kommunicera med teckenspråket är 

svikare. Ungdomarna som inte får tillgång till talet kan även känna ett starkt utanförskap. 

Teckenspråket är de dövas första språk, men det har inte alltid varit så utan teckenspråket har i 

perioder varit förbjudet (Bergstadius 2006). De som använder CI är svikare menar några 

ungdomar i föreliggande studie. En annan ansats är att de döva ungdomarna med CI anser att 

det är fullt normalt med CI och att de haft det sedan förskoleålder. Vi måste försöka att 

respektera varandras val för att ha trygghet i tillvaron. Fungerar inte tillvaron som vi vill kan 

aggressioner uppstå (Bauman 2004). Några ungdomar utan CI i föreliggande studie känner en 

ilska mot CI. Föräldrarna kan sörja att det får ett dövt barn (Helling, 1993). Ju tidigare en CI-

operation utförs desto bättre resultat för barnet (Bergstadius, 2006). Trots detta anser personerna 

utan CI i min undersökning att föräldrar mer eller mindre har kränkt sina barn när de beslutat 

om CI-operation som de inte kunnat vara delaktiga i då de varit för unga för att förstå 

innebörden i ett sådant beslut. Resultatet i föreliggande studie påvisar ändå att ungdomarna med 

CI är nöjda med att ha CI och de har haft det sedan förskoleåldern. Kan det vara så att 

ungdomarna i den här studien kanske representerar dem med framgång lyckats med CI och det 

är därför som det valt att ställa upp i undersökningen. Kan det vara så att de som har det mindre 

bra med sina CI drar sig undan och undviker liknande undersökningar? 

 

Nelfelt (1998) anser att hörande familjer till ett dövt barn har svårt att sätta sig in vad den döva 

kulturen innebär. Det finns många olika uppfattningar om vilka som ska ha CI och det har och 

är fortfarande hårt debatterat (Bergstadius 2006) 

5.10 Döv (gravt hörselskadad) idag med eller 

utan CI 

Likheterna  

Döva och gravt hörselskadade som idag inte har CI påvisar i min studie att de har en stark 

samhörighet (Helling 1993). De som däremot har CI har ett bredare kontaktnät med flera 

relationer till hörande personer. Varje ungdom måste hitta sin egen hörselstrategi för att 

kommunikationen ska fungera i klassrummet (Wennergren, 2001) men att 

funktionsnedsättningar bara har en avvikelse när de sätts in i en kontext, det beror på vilket 

gruppsammanhang ungdomarna i studien vistas i (Gindis, 1999). Ungdomarna med CI i den här 

studien använder sig stundvis med tal och även teckenspråk. Det innebär att de lättare kan knyta 

kontakter i den hörande världen medan ungdomarna utan CI mer håller sig till teckenspråket. 

Huber (2005) belyser i sin studie att yngre personer med CI har ett bra hälsotillstånd vilket 

resultatet i min studie också tyder på. Ungdomarna uppger att de är tillfreds med sin tillvaro 

undantagsvis när några av dem som är döva (gravt hörselskadade) vistas för långa perioder från 

dövkulturen (vid ferier) eftersom de då känna ett utanförskap i den hörande kulturen när de inte 

hinner med att läsa på läppar och läsa av kroppsspråk. Gindis (1999), Daniels, Creese och 
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Norwich (2000) anser att Vygotskijs teorier och hans syn på sociala inflytandet börjar ta mer 

plats i skolorna. För att pedagoger ska kunna möta eleverna på rätt sätt tror jag att det behövs en 

förståelse mellan teori och metod för att kunna omsätta Vygotskijs tankar i den praktiska 

verksamheten. Vygotskijs visioner är inte helt lätta att använda och om pedagoger inte har en 

teoretisk förankring till hans läror kan det istället komma att undvika hans teser. Ett TST-team 

som Daniels et al.(2000) förespråkar skulle kunna komma att vara en viktig inkörsport för att 

forma nya metoder utifrån Vygotskijs tankar och väcka intresse till dem som arbetar inom 

skolan. 

 

Olikheterna 

Olikheterna i föreliggande studie är att ungdomar med CI och ungdomar utan CI ser olika på 

dövkulturen. CI ger fler möjligheter i samhället i form av delaktighet och socialt samspel. 

Dövkulturen är viktigare för dem utan CI medan de med CI tar det lite som de kommer med 

sina relationer innanför och utanför dövkulturen. De personer som har en hörselskada som inte 

är så grav kan välja bort CI och istället känna sig nöjd med sin hörapparat (Coniavitis 

Gellerstedts, 2006) vilket också min studie påvisar. Andra studier som ger ungdomen gehör är 

Brunnbergs (2003) avhandling, den påvisar att ungdomar med hörselnedsättning formas olika 

beroende vilken gruppformation de tillhör. Jag upplever att ungdomarna med CI i min studie är 

mer anpassningsbara till olika gruppformationen än de utan CI. De utan CI är mer 

sammansvetsade och vill gärna hålla sig inom dövkulturen medan eleverna med grav 

hörselskada som går i en vanlig grundskola med hörselspår knappt känner till CI. I deras klass 

finns ingen med CI fastän deras fröken hade berättat om CI för dem tidigare så hade de inte lagt 

någon vikt i vad CI egentligen är.  

5.11 Framtidsvisioner enligt ungdomarna i 

föreliggande studie 

Likheterna  

Alla ungdomarna i föreliggande studie har en samsyn att de ska söka vidare studier efter 

grundskolan. De flesta av ungdomarna kommer att söka till riksgymnasiet i Örebro för döva. 

Det finns ett rikt programutbud där för den som har en hörselnedsättning och som Helldin 

(2002) påpekar att dagens studier utgår från vad individen har för behov. Alla ska studera under 

samma villkor men kvinnorna tycks ha anpassat sig bäst till gymnasieskolans upplägg (Murray, 

2007). 

 

Ungdomarna i föreliggande studie har inte angett att de känner sig utanför för att de går på en 

specialskola eller i en klass med hörselspår. De har inte heller några större funderingar varför 

riksgymnasiet i Örebro finns. Två av intervjupersoner utan CI hade tidigare gått i en vanlig 

skola där de känt ett starkt utanförskap medan de nu på specialskolan känner en stark 

gemenskap. Det motsäger det Booth (2005) beskriver att vi ska undvika att segregera de döva i 

specialskolor, men en döv elev i en klass med hörande elever kan ju inte vara delaktig? Blir den 

inte mer isolerad på en vanlig grundskola, än på en specialskola med personer som den kan 

kommunicera med? Har eleven CI (som den trivs med) kan den troligtvis anpassa sig bättre till 
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grundskolans upplägg. Under 1970-talet och 1980-talet stängdes många specialskolor men 

några kom att vara kvar, bland annat specialskolorna för döva (Heimdahl Mattson 2009). 

Ungdomarna i den här studien har beskrivit att de har en bra gemenskap med varandra i skolan 

och de trivs med sin skolgång men ändå ifrågasätter Dyson (2001) om homogena grupper inom 

specialskolor är den bästa lösningen. Det bästa är att utgå från ungdomarna själva eller att själv i 

egen person prova på att vara hörande i en tecknande miljö. Darvins (2005) menar att i och med 

att CI finns så krävs att undervisningen ska bli mer individanpassad, vilket resultatet i 

föreliggande studie förstärker. Eleverna får teckna om de vill på lektioner eller kombinera det 

med tal eller endast tal i undervisningen. Pedagogerna tecknar mest i undervisningen men de 

kan även tala om en elev har behov av det. 

 

Olikheterna 

Någon tror sig ha kunnat söka en mer avancerad utbildning om den hade haft CI medan de 

personerna med CI anser att de ska söka till riksgymnasiet i Örebro i första hand. Framtill 1960-

talet utbildades döva inom praktiska yrken och det ansågs döva inte kunde tillägna sig teoretiska 

studier, vilket inte fallet alls är idag (Pärsson, 1997). Dyson (2001) menar att eleverna når 

kunskapsmålen men strävan att nå dit är olika för alla. Det påvisar den här studien att vilken 

kommunikationsstrategi eleverna än väljer så kan de föra en dialog i sammanhanget och känna 

en tillhörighet med hjälp av teckenspråkstolk i vissa fall. 

5.12 Slutsatser 

Mitt motiv med den här studien är att lyfta fram döva och gravt hörselskadades ungdomarnas 

inställning till CI då det inte finns så mycket skrivet om CI från deras synvinkel (Anmyr och 

Lundin, 2006, Preisler och Ahlström, 2005, Watson och Georgy 2005). De ungdomar som har 

valt att medverka i studien har verkligen berättat om sina innersta tankar om CI. 

5.13 Reflektioner inför framtiden/nya frågor 

Att diskutera vad CI innebär är värdeladdat. Det behövs mer forskning relaterat till hur barnen 

med CI mår (Huber, 2005). Att göra en större ingående studie genom att följa döva/gravt 

hörselskadade ungdomar med eller utan CI i deras vardag genom observationer eller en längre 

uppföljningsstudie i kvalitativ och kvantitativ form som omnämner hela landets ungdomar inom 

berörd kategori.  

 

•Hur mår ungdomar med eller utan CI, trivs de i sin vardag? 

•Vad händer med specialskolorna när det blir flera med CI? 

•Är yrkesvalen annorlunda beroende på om ungdomen har CI eller inte? 

•Kan det vara skillnad i personliga val om ungdomen har hörande föräldrar? 
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Att följa små barns uppväxt som får CI när de är små och se vad deras utveckling är, speciellt de 

som väljer en vanlig skolgång och inte specialskola kan vara ett angeläget forskningsområde 

den närmaste framtiden. 

5.14 Avslutande kommentar 

Det kan ha sin orsak till att det finns många olika ingångar till att se på vad CI innebär. Det kan 

bero på vilken profession du tillhör och vad ditt behov för CI är. Vad som än händer borde den 

egna personen vara delaktig i det beslut som tas om CI och att den som ska använda CI känner 

sig bekväm med det. Är barnet litet när de får CI blir det ett naturligt inslag i dennes vardag om 

CI fungerar som det ska. Samtidigt kan det ha stora fördelar med att operera in CI i tidig ålder 

men då har personen inte fått vara delaktig i beslutet. Föräldrar kan komma att tro att de gör sina 

barn en tjänst då de får tillgång till den hörande världen. Nackdelen är att barnet inte är delaktig 

i beslutet samt att CI kan medföra vissa biverkningar som kan vara obekvämt och obehagligt för 

det växande barnet. 

  

Ungdomarna i föreliggande studie har kommit fram till vad CI innebär för dem och som vi 

vuxna kan ta del av det för att få en bättre förståelse vad det kan innebära att vara ung och leva 

inom dövkulturen relaterat till CI.  

 

CI leder till större delaktighet i samhället medan de som är utan CI kämpar för att få behålla den 

döva kulturen och att få ha teckenspråket som sitt första språk. De döva har åter fått föra en 

kamp för sitt språk och vad utgången blir får framtiden utvisa när dagens döva/gravt 

hörselskadade barn och ungdomar växer upp och formar samhället utifrån om de väljer CI eller 

inte (Lundström, 2005). Gruppen av döva/gravt hörselskadade ungdomar krymper och krymper. 

CI är ett bra alternativ till att undvika utanförskap i den hörande världen. Vem som helst kan 

förstå att det måste vara ett stort funktionshinder att vara döv i en talande kultur. Två av de 

intervjuade ungdomarna utan CI hade tidigare haft sin skolgång på en vanlig skola och det 

utanförskapet som de kände där (kan liknas med mobbning) vill de båda aldrig uppleva igen. 

När de sedan flyttade sin skolgång till en specialskola för döva så känner de en stor samhörighet 

med sina kamrater i skolan. När döva umgås tillsammans finns ofta en stark gemenskap där de 

kan kommunicera obehindrat och ha kamrater och lärare som lyssnar på dem och förstår. 

 

Ungdomarna med CI har en bredare umgängeskrets och har andra möjligheter att kommunicera 

med sin familj. Varför så få med CI har medverkat i den här studien kan bero på att många med 

CI inte är nöjda med det på grund av biverkningar som tinnitus, huvudvärk, migrän (Watson och 

Gregory 2005) något som några av ungdomarna i denna studie även anger. Urvalet av dem med 

CI i den här studien kan komma att vara en grupp som är nöjda med sina CI därav det positiva 

resultatet. 

 

Samtidigt är det alltid ett risktagande med CI och föräldrar har ett svårt beslut att fatta åt sina 

barn om operationen av CI ska göras och när. Om CI går sönder ska alltid ett annat alternativ 

finnas för att kunna kommunicera. Den oro som finns att teckenspråket ska dö ut helt ska inte 
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behöva uppstå för den med CI bör kunna kommunicera med teckenspråk ändå. Men som Booth 

(2005) resonerar, att specialskolor borde avvecklas och att ungdomarna inom specialskolan förr 

eller senare måste möta den hårda verkligheten utanför specialskolan kan finnas en förståelse 

för. Samtidigt måste samhället ändå förstå att de döva och gravt hörselskadade bör få möjlighet 

att träffa likasinnade och känna gemenskap (Brunnberg, 2002). 

 

Det kan vara värdefullt att vissa specialskolor finns kvar. Grundskolelärare bör få kännedom att 

CI är ett laddat ämne och att det ofta är komplikationer med CI (då det troligtvis blir vanligare 

med elever med CI i den vanliga grundskolan i framtiden). Det är komplicerade val både för 

barn och föräldrar när de väljer CI eller inte. Att intervjupersonerna blev trötta efter vår träff är 

begripligt. Det måste vara en svår valsituation att välja CI eller inte, som väcker många tankar 

och funderingar hos enskild individ. 
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Bilaga 1 

Missivbrev till rektor på xxxxxxxxxx                                                                 

Enkät om ungdomars inställning till CI 
 

Jag heter Anna Solem och är student på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

Universitet. Under höstterminen 2009 kommer jag att göra mitt examensarbete (d-uppsats) på 

specialpedagogiska programmet, avancerad nivå. I arbetet med uppsatsen kommer jag delvis att 

använda mig av enkät som metod för datainsamling i kombination med en kvalitativ 

undersökning. Nu behöver jag ditt tillstånd att få vända mig till elever i din skola med min 

enkät.  

 

Syfte med enkäten är att undersöka inställningen hos döva (gravt hörselskadades) ungdomars 

till Cochleaimplantat (CI). Jag vill undersöka vilka tankar döva/gravt hörselskadade 

ungdomar har kring Cochlea implantat. 

 

Det är helt frivilligt att delta i enkätundersökningen, men det är till stor hjälp för mig om 

eleverna har möjlighet att besvara frågorna då svaren är mycket värdefulla för studiens resultat. 

De elever som jag kommer att vända mig till är nyckelpersoner med unika kunskaper och 

erfarenheter. Totalt kommer enkäten att delas ut till cirka 20 elever i en kommun, från årskurs 

sex och uppåt. 

 

Enkätformulären kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen utom jag själv kommer att ha 

tillgång till elevernas enkätsvar. De kommer att förvaras oåtkomligt för alla utom mig själv. 

Inga namn eller platser kommer att redovisas i resultaten. När jag bearbetar undersökningen 

kommer jag inte att veta vem som svarat vad. 

 

Under mitten av vecka 45 planerar jag att komma jag till er skola efter avtalad tid med 

respektive klass för att dela ut enkäterna (under förutsättning av ditt tillstånd). 

 

Jag kommer att lämna en lott och en penna som extra tack i svarskuverten. Givetvis finns 

det möjlighet för dig att ta del av min uppsats när den är färdig, om intresse finns.  

 

Jag kontaktar dig inom en vecka för att diskutera eventuell tid och plats för undersökningen. 

Min förhoppning är att själv kunna lämna ut enkäten i respektive klass under lektionstid. Jag 

kan teckenspråk så det är inget hinder för mig. 

 

Om du har några frågor angående enkäten är du välkommen att ringa eller mejla mig på 

nedanstående telefonnummer/e-postadress. 

 

 

Med vänliga hälsningar; 

Anna Solem, Gävle 

Anna Solem tfn: 0707601098, 026197742 e-post: anna_solem@hotmail.com 

 

 

mailto:anna_solem@hotmail.com
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Bilaga 2 

Till målsman för elev                                                                                                                                  

Jag heter Anna Solem och är student på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

Universitet. Under höstterminen 2009 kommer jag att göra mitt examensarbete (d-uppsats) på 

specialpedagogiska programmet, avancerad nivå. I arbetet med uppsatsen kommer jag delvis att 

använda mig av intervjuer som metod för datainsamling i kombination med en 

enkätundersökning. Nu behöver jag ert barns kunskap och hjälp för att jag ska kunna genomföra 

min undersökning.  

 

Syfte med enkäten och intervjuerna är att undersöka inställningen hos döva (gravt 

hörselskadades) ungdomars relation till Cochleaimplantat. Jag vill undersöka vilka tankar 

döva/gravt hörselskadade ungdomar har kring Cochleaimplantat. 

 

Det är helt frivilligt att delta i enkäten och intervjun, men det är till stor hjälp för mig att få ditt 

barns svar på mina frågor. Barnen är nyckelpersoner med unika kunskaper och erfarenheter.  

 

Enkätsvaren och intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. inga namn eller platser 

kommer att redovisas i resultaten. Svaren kommer att förvaras oåtkomligt för alla utom mig 

själv. När jag redovisar undersökningen kommer jag inte att skriva om vem som svarat vad och 

namnen blir fingerade. Resultaten av undersökningen kommer att redovisas i form av tabeller 

och diagram där inga enskilda ungdomars svar kan utläsas. 

 

Givetvis finns det möjlighet för dig att ta del av min uppsats när den är färdig, om intresse finns. 

 

Om ni har frågor och funderingar är ni välkommen att ringa eller mejla mig på nedanstående 

telefonnummer:0707601098, 026197742 

E-post adress: anna_solem@hotmail.com 

 

Du kan skicka svarstalongen i bifogat svarskuvert.  

Jag behöver svaret senast fredag vecka.44 för jag kommer till skolan under vecka 45 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Anna Solem, Gävle 

svarstalong 

 

Anna Solem, student vid Stockholms universitet ges härmed tillstånd att låta mitt barn besvara 

en enkät och för eventuell intervju under höstterminen 2009 

 

 Godkänner               

 

 Godkänner inte 

 

Barnets namn:_____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                         

Målsmans underskrift:_____________________________________________________ 

 senast fredag vecka  

mailto:anna_solem@hotmail.com
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Bilaga 3 

till ungdom med CI 

Enkät om ungdomars inställning till CI 
_________________________________________________________ 

Ange ditt svar på frågan genom att kryssa i rutan/rutor. 
 
Om du har svårt att förstå en fråga så kan du räcka upp 
handen så får du hjälp av mig, Anna. 
_______________________________________________________ 
1. Är du              f 

Tjej eller          3 

Kille              2  
_______________________________________________________  
2. Vilken klass går du i?  

Klass 6 f 

Klass 7   

Klass 8        3 

Klass 9        1 

Klass 10       1 
_______________________________________________________
___ 
3. Jag är;               f 

döv                    3 

gravt hörselskadad     1

hörselskadad           1

hörande 

Annat (skriv gärna vad)____________________ 
_______________________________________________________ 
4. Vad beror din hörselnedsättning på? 

                   f 

medfödd               2 

genom sjukdom         1 

ärftlighet 

skada

vet inte              2

annat (beskriv gärna vad)________________________ 
_______________________________________________________ 
5. Är alla i din familj hörande?                 f 

Ja                                             5 

Nej(skriv vem)_____________________________ 
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6. Har någon i din familj Cochleaimplantat (CI)? 

Ja (skriv gärna vem)_____________________________ f 

Nej                                               5 
_______________________________________________________ 
7. Hur gammal var du när du fick CI?  
   Jag var: alla respondenter var mellan 2-5 år gammal 
 
_______________________________________________________ 
8. Vad hade/använde du för hjälpmedel innan du fick CI?                  



f

Hörapparat               4                                                

Annat (beskriv gärna vad)_________________ 

Ingenting                1                               

______________________________________________________________________ 

9. Vem har berättat om CI för dig? 
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst. 
Flera svar är möjliga.                       f 
 

Någon i min familj                         4 

Någon på min skola                         1      

Person inom sjukvården                     1

Annan person (skriv gärna vem)__________________ 

Ingen  
_______________________________________________________ 
10. Vem ville att du skulle få CI? 
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst.         f  
Flera svar är möjliga. 

Min mamma och/eller pappa                                                            5 

Jag själv 

Någon inom sjukvården 

En kompis 

Fakta från tv eller tidningar 

Någon annan (skriv gärna vem)______________ 
_______________________________________________________ 
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11. Använder du CI dagligen?     f 

Ja                             3 

Nej 

Ibland                         2          
Skriv gärna hur ofta du använder ditt CI under varje 
dag: glömmer ibland, huvudvärk 

_______________________________________________________ 
 
12. Hur brukar du kommunicera mest? 
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst. 

Flera svar är möjliga. 

f 

Teckenspråk                         4 

Tecken kommunikation                1 
Genom att prata                     3 

Skriva                              2

Sms.                                                              2

Text telefon                        1 

Jag tecknar och pratar samtidigt 1 

Msn                                 2

Annat sätt att göra mig förstådd (skriv gärna vad): 
_______________________________________________________ 
13. Är du nöjd med dina/ditt CI?  f 

Ja  (skriv gärna varför) 5                                                                          
4 av dem menar bra att höra, 1 älskar musik 
 

Nej  (skriv gärna varför)__________________________ 
____________________________________________________________________ 

14. Har du kompisar med CI?   f 

Ja                          5 

Nej 

_______________________________________________________ 
15. Har du kompisar utan CI?   f 

Ja                           5 

Nej 

 
 
 
 



 

 63 

16. Tror du att ditt val av gymnasieutbildning kommer 
att påverkas om du inte hade haft CI?                 f 

Ja, troligtvis hade jag sökt den utbildning som 

passat mig                                           2                                                           

Nej, troligtvis hade jag sökt till riksgymnasiet i 
Örebro 

Vet inte                                           3          

Annat (skriv gärna varför)  

                                                         

17. Vad är bra med CI ? Beskriv med egna ord och 
tankar 

Hör tal och ljud tycker samtliga fem, höra musik menar två, få andra arbeten skriver 

en___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. Vad är mindre bra med CI ? Beskriv med egna ord 
och tankar 
Fult skriver en, svårt att byta batteri menar två och en får ont i 

örat_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
19. Skriv allt vad du tänker och tycker om 

Cochleaimplantat (CI)  . Beskriv med egna ord och 

tankar  

Lätt att använda CI, tar tid att få det lagat måste skicka till Huddinge, härligt att umgås 

med hörande, skönt att höra ljud och 
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tal___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
20. Övriga tankar och funderingar 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
Tack för din medverkan och dina svar ! 
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Bilaga 4 

Utan Cochleaimplantat (CI).    

Enkät om ungdomars inställning till CI 
______________________________________________________ 

Ange ditt svar på frågan genom att kryssa i 
rutan/rutor. 
 
Om du inte förstår en fråga kan du räcka upp handen så 
får du hjälp av mig, Anna. 
_______________________________________________________
1. Är du         f 

Tjej eller    12 

Kille          4   
_______________________________________________________  
2. Vilken klass går du i?  

Klass 6    f 

Klass 7   

Klass 8           4 

Klass 9           6 

Klass 10          5 
_______________________________________________________ 
3. Jag är;                 f 

döv                      6 

gravt hörselskadad       4

hörselskadad             6

hörande 

annat (skriv gärna vad)____________________ 
_______________________________________________________ 
4. Vad beror din hörselnedsättning på? f 

medfödd                              8 

genom sjukdom                        4 

ärftlighet 

skada                                1

vet inte                             3

annat (beskriv gärna vad)________________________ 
_______________________________________________________ 
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5. Jag har;        f 

hörapparat       9 

ingenting        7

annat hjälpmedel (beskriv gärna vad):_______________ 

_______________________________________________________ 
6. Varför har du inte CI?      f 

Jag vill inte ha CI          4 

Jag ska operera in CI 

Jag har inte tänkt på det    3 

Vet inte                     3

Annat (beskriv gärna vad):6 (3 behöver ej, förstört 
snäckan, en har hörapparat)
_______________________________________________________ 
7. Är alla i din familj hörande?   f 

Ja                              11 

Nej                              5 
Om nej, skriv vem: (3 har döva syskon, 2 en döv 
förälder) 
_______________________________________________________ 
8. Har någon i din familj CI?                f 

Ja (skriv vem)_____________________________ 

Nej                                        16 
_______________________________________________________ 
9. Vem berättade om CI för dig? 
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst. Flera svar är möjliga. 

                                                                                                             f 

Någon i min familj                      5 

Någon på min skola                      7 

Person inom sjukvården                  2

Kompis                                  4

Media, tv eller tidning                 2 

Annan person (skriv gärna vem)__________________ 

Ingen 
_______________________________________________________ 
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10. Har du funderat på att operera in Cochleaimplantat 
(CI)? 

                                                              f

Ja (beskriv gärna varför):   2 (vill höra) 
Vet inte                      3

Kanske (beskriv gärna varför) 1______________________ 

Nej(beskriv gärna varför):    10  

(3 behöver ej, en vill ej,en behöver inte, en emot CI 
och en har hörapparat) 

__________________________________________ 
 
11. Har någon försökt att övertala dig att operera in 
CI? 

                                                                               f 
Nej                                    9 

Ja (beskriv gärna hur och vem):               2 (läkaren 
försökte övertala, farmor tjatade) 

Tror inte det                          4

Annat (beskriv gärna dina tankar)            1  

(läkaren tackade 
nej)___________________________________________________
____________________________________________________ 
 
12. Har du fått någon information om CI på din skola? 

f 

Ja (beskriv gärna hur/vilken information):6  
(1fr.skolsyster) 

Nej                                       5 

Vet inte                                  5  

_______________________________________________________
___ 
13. Hur kommunicerar du mest? 
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst. Flera svar är möjliga. 

                                                                  f 

Teckenspråk                                       10      

Genom att prata                                   7      

Jag tecknar och pratar samtidigt                  2      

Skriva                                            6     

Sms                                               9     
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Text telefon                                     2                                                                                                                                  

Msn                                              9      

Annat sätt att göra mig förstådd (skriv gärna vad) 1 
:läser av på läppar 
           
____________________________________________________________________ 

14. Har du kompisar med CI?   f 

Ja                         15 

Nej                         1 

_______________________________________________________ 
 
15. Har du döva (gravt hörselskadade) kompisar utan CI?      



f

Ja                       14                              

Nej                      2                               
 

 
16. Tror du att ditt val av gymnasieutbildning kommer 
att påverkas om du haft CI? 
 

Ja, troligtvis kommer jag att söka den utbildning som  
passar mig bäst                           f              

3

Nej, troligtvis kommer jag att söka till 7 
riksgymnasiet i Örebro                                                    

Vet inte                                 5               

Annat (skriv gärna varför):                           1 (skulle ha 
valt ett svårare program) 

17. Vad är bra med CI ? Beskriv med egna ord och 
tankar 

 

Sex tycker att det är bra att höra, en anser bra för döva, en skriver kan prata med 

hörande med CI, en menar bra för äldre som vill bli hörande och kanske varit det 

tidigare, en är bara negativ och en menar att det är bra för dem som inte kan ha 

hörapparat___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

18. Vad är mindre bra med CI ? Beskriv med egna ord 
och tankar 
Teckenspråk försvinner skriver två elever, två menar att det är fult, jobbigt med höga 

ljud och man kan förstöra den hörsel som man har. Känns inte bra med ingrepp i hjärnan 

menar en 

elev._________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
19. Skriv allt vad du tänker och tycker om 

Cochleaimplantat (CI)  . Beskriv med egna ord och 
tankar  

Två är helt positiva till CI medan en uttrycker sig så starkt som att de med CI är faaaan 

idioter. En person menar att CI kan ge höga ljud. En annan är arg på alla föräldrar som 

bestämmer över sina småbarn att operera in CI, barnen kan ju inte bestämma själva. Det 

verkar bra menar en och den skriver att det kan vara bra så döva kan lära sig prata. En 

hoppas på att CI ska bli mindre synligt i 

framtiden.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20. Övriga tankar och funderingar 
En undrar vem uppfann CI? En ställer den stora frågan om vad händer med 

specialskolorna när det blir flera CI? Och en påpekar ännu en gång sin ilska till att 

föräldrarna påverkar barnen och att de är fega och inte bryr sig i de dövas 

kultur._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan och dina svar ! 
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Bilaga 5 

Forskningsfrågor Intervjufrågor                                                                          

 Hur är döva ungdomars inställning till 

Cochleaimplantat? 

 

Berätta om din barndom (barndomsdöv, 

hörselskadad, ålder .). 

Har du fått någon information om CI på skolan? 

Annat ställe? 

Om, av vem? 

Har du CI? Hur länge har du haft det? 

Om inte, vill du ha CI? 

Vad anser du om CI? 

Har du kompisar med CI? 

Har du kompisar utan CI? 

Hur ser din familj på CI? 

Är din familj hörande? 

 Vilka för- respektive nackdelar finns 

med Cochleaimplantat enligt 

ungdomarna? 

 

Vad är bra med CI? 

Vad är mindre bra med CI? 

Är du för eller mot CI? 

Övrigt 

 Hur tycker döva/hörselskadade 

ungdomarna att det är att vara döv 

(gravt hörselskadad) idag med eller 

utan Cochleaimplantat? 

 

Skulle du tänka dig att bli hörande? 

Hur kommunicerar du? 

Vad gör du på fritiden? 

Övrigt/allmänt 

 Hur tänker döva/hörselskadade 

ungdomar om dövkulturens framtid? 

 

Brukar du diskutera med äldre döva om att vara döv 

med eller utan att ha CI? 

Är det många yngre på din skola som har CI? 

Har dina lärare CI? Är dina lärare döva? Tror du att 

alla döva kommer att operera in CI i framtiden? 

Egna tankar/kommentarer kring CI 

Tror du att dövkulturen kommer att påverkas om 

allt fler döva får CI? 

Framtida skolval? Riksgymnasiet Örebro? 
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Bilaga 6 

Enkät om ungdomars inställning till CI 
 

Till klasslärare och lärare på xxxxxxxxxxxxx  

 

Jag heter Anna Solem och är student på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

Universitet. Under höstterminen 2009 kommer jag att göra mitt examensarbete (d-uppsats) på 

specialpedagogiska programmet, avancerad nivå. I arbetet med uppsatsen kommer jag delvis att 

använda mig av enkät som metod för datainsamling i kombination med en kvalitativ 

undersökning. 

 

Syfte med studien är att undersöka inställningen hos döva (gravt hörselskadades) ungdomars 

relation till Cochleaimplantat (CI). 

 

Det är helt frivilligt att delta i enkätundersökningen, men det är till stor hjälp för mig om dina 

elever har möjlighet att besvara frågorna då deras svar är mycket värdefulla för studiens resultat. 

Jag skickar med ett missivbrev till dina elevers målmän med ett bifogat svarskuvert för att få 

tillstånd för deltagande i min studie.  

 

Jag hoppas att få komma till din klass onsdag, torsdag eller fredag under vecka 45, då det passar 

klassen att jag kommer. Enkäten består av cirka 20 frågor som är lätta att besvara så jag tror inte 

att det kommer att ta mer än 20 minuter att lämna svar på den. Jag har gjort en enkät till elever 

som har CI och en enkät till elever utan CI. Jag har även skickat en förfrågan om att få intervjua 

någon elev med för att komplettera enkäten. Som tack för medverkan kommer jag att lämna 

en lott och en penna till eleverna. 

 

Enkätformulären kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen utom jag själv kommer att ha 

tillgång till elevernas svar. När jag bearbetar undersökningen kommer jag inte att veta vem som 

svarat vad. Svaren kommer att förvaras oåtkomligt för alla utom mig själv. 

Resultaten av undersökningen kommer att redovisas i form av tabeller och diagram där inga 

enskilda ungdomars svar kan utläsas. 

Har du möjlighet så får du gärna kontakta mig om en tid som passar att jag kommer till din klass 

onsdag, torsdag eller fredag under vecka 45. 

 

på nedanstående telefonnummer/e-postadress. 

 

Med vänliga hälsningar; 

 

Anna Solem, Gävle  

 

Tfn: 0707601098, 026197742 e-post: anna_solem@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

 

Givetvis finns det möjlighet för dig att ta del av min uppsats när den är färdig, om intresse finns.  

mailto:anna_solem@hotmail.com
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Bilaga 7 

Enkät om ungdomars inställning till CI 
 

Till dig som medverkar (ungdomar med dövhet och hörselnedsättning)! 

 

Jag heter Anna Solem och är student på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Under höstterminen 2009 kommer jag att göra mitt examensarbete (d-uppsats) på 

specialpedagogiska programmet. I arbetet med uppsatsen kommer jag delvis att använda mig av 

en enkät. Nu behöver jag din hjälp för att jag ska kunna genomföra min undersökning.  

 

Syfte med enkätstudien är att undersöka attityden hos döva (gravt hörselskadades) ungdomars 

inställning till Cochleaimplantat (CI) 

 

Det är helt frivilligt att delta i enkätundersökningen, men det är till stor hjälp för mig om du har 

möjlighet att besvara frågorna då dina svar är mycket värdefulla för studiens resultat.  

 

Enkätformulären kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen utom jag själv kommer att ha 

tillgång till dina svar. När jag bearbetar undersökningen kommer jag inte att veta vem som 

svarat vad. Svaren kommer att förvaras oåtkomligt för alla utom mig själv. 

 

Resultaten av undersökningen kommer att redovisas i form av tabeller och diagram där inga 

enskilda ungdomars svar kan utläsas. 

 

 

Så här går du tillväga: 

 

 Dina svar markerar du med kryss i rutorna, som framgår i enkäten. 

 På några av frågorna kan du förtydliga och motivera ditt svar. Försök att svara så 

utförligt som möjligt på frågorna. 

 

Om du har några frågor angående enkäten är du välkommen att ringa eller mejla mig på 

nedanstående telefonnummer/e-postadress. 

 

 

Med vänliga hälsningar; 

 

Anna Solem, Gävle  

 

Tfn: 0707601098, 026197742 e-post: anna_solem@hotmail.com 

 

 

 

Jag tackar på förhand för din medverkan! Jag lämnar en lott och en penna som extra tack 

för dina svar. Givetvis finns det möjlighet för dig att ta del av min uppsats när den är färdig, om 

intresse finns.  

 

mailto:anna_solem@hotmail.com


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


