
Då behövs hjälp. Syn och hörsel är avgörande för att 
vi ska kunna utvecklas och lära oss olika saker. När 
hörseln är nedsatt kompenserar vi med synen. När 

synen inte fungerar förlitar vi oss på hörseln. Om båda 
sinnena är nedsatta blir det stora problem. Dövblindhet 
är det begrepp som används när syn och hörsel inte kan 

kompensera för varandra. Då måste barnet få särskilt 
stöd, både i förskolan, skolan och hemma.

Har ditt barn  
problem med både  

syn och hörsel?

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor



dövblindhet betyder inte alltid att 
man helt saknar hörsel och syn. En del 
har både syn- och hörselrester. Andra 
saknar det ena eller båda sinnena. 
Hur den kombinerade syn- och 
hörselnedsättningen påverkar livet 
beror på graden av nedsättning, när 
den inträffar och om det är synen eller 
hörseln som drabbats först. 

Om både syn och hörsel är 
nedsatta är risken stor att barnet inte 
utvecklas normalt. Det gäller språk, 
kommunikation, social samvaro och  

att kunna röra sig självständigt. Därför 
är det viktigt med tidig hjälp.

Det finns olika tecken på att det 
finns problem med både syn och hörsel. 
Ett exempel är det späda barnet som 
inte upptäcker och börjar leka med sina 
egna händer. Som inte vänder sig mot 
föräldrarnas röst när de säger något. 
Eller inte börjar krypa vid samma ålder 
som andra eftersom det inte lockas ut i 
världen av syn och hörsel. Bilderna visar 
några andra situationer där det gäller att 
vara uppmärksam.

Hur kan man känna igen om ett barn har svårt att se och höra?

Barnet tvekar eller snubblar i trappan, 

på lekplatsen eller i gympasalen. 

(missar bollen far förbi, kan gärna vara 
tonåringar som spelar fotboll)

Barnet vill gärna hålla någon i handen när 

det blir mörkt, till exempel utomhus på 

kvällen.  

Barnet undviker eller har svårt med bollekar 

eftersom det inte alltid hinner uppfatta bollen 

och därför missar den.

Barnet undviker eller drar sig undan från 

sociala situationer eftersom det är svårt 

att hänga med i samtalet. 

Barnet klagar ofta på huvudvärk och blir 

fort trött. Behöver pauser för att orka en 

hel dag. 

Det går inte att följa med i samtalet runt 

matbordet.



Läs mer på vår hemsida 

www.nkcdb.se 
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Tror eller vet du att ditt barn, eller ett barn som du möter i ditt 

arbete, har problem med både syn och hörsel? Vänd dig i så fall till 

någon av verksamheterna nedan för att få mer information.  

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor  

arbetar med kunskapsspridning. 

E-post: nkcdb@nkcdb.se

Läs mer på: www.nkcdb.se (välj språk)

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten  

hjälper till med stöd i förskola och skola. 

E-post: rc.dovblind@spsm.se

Läs mer på: www.spsm.se (sök dövblindhet och välj språk) 

Förbundet Sveriges Dövblinda  

är en intresseorganisation för barn, unga och vuxna med 

kombinerad syn- och hörselnedsättning och deras familjer.

E-post: fsdb@fsdb.org

Läs mer på: www.fsdb.org 


