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Abstract  
 

Tove Björkstrand (2017). ”Det handlar om att se varandras olikheter” – En kvalitativ 

studie om lärares erfarenheter av hörselskadade och teckenspråkiga elever samt 

användandet av teckenspråk i kommunala skolor. Självständigt arbete, Svenska, 

inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. 

I Sverige går barn i skolan i ungefär 12 år och det är i skolan de ska ges möjligheten att 

utveckla sitt språk. I Sverige talas det runt 150 olika språk och ett av dem är svenskt 

teckenspråk. Svenskt teckenspråk talas av bland annat personer med hörselnedsättning. För att 

barn som föds med hörselnedsättning på bästa sätt ska kunna tillägna sig kunskaper och ges 

möjlighet att utveckla sitt språk i skolan bör de undervisas på både talad svenska och svenskt 

teckenspråk. Många barn som föds idag med hörselnedsättning placeras i kommunala skolor 

där de får gå integrerat med barn som har normalhörsel och lärare som inte behärskar svenskt 

teckenspråk. Detta kan leda till att elever med hörselnedsättning hamnar utanför gemenskapen 

och går miste om viktig kunskap. 

Denna uppsats syftar till att undersöka lärares erfarenheter av hörselskadade och 

teckenspråkiga elever som går integrerat i kommunala skolor. Uppsatsen syftar också till att 

undersöka lärarnas erfarenheter av användandet av svenskt teckenspråk.  

Uppsatsen utgår från semistrukturerade intervjuer som gjorts under vårterminen -17 med fem 

yrkesverksamma lärare. Av resultatet från intervjuerna framkommer det att dessa lärare inte 

har mycket kunskap inom teckenspråket men är öppna för att lära sig och på så sätt kunna 

möta hörselskadade och teckenspråkiga elever och deras behov på bästa sätt.  

 

 

 

 

Nyckelord: svenska, svenskt teckenspråk, cochlea-implantat, hörselskadade och 

teckenspråkiga elever  
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1 Inledning 
Språket är människans främsta verktyg för att kommunicera. Språk används på flera olika sätt 

och används med flera olika funktioner. Med ett språk kan vi ge uttryck för våra känslor och 

viljor, vi kan få och ge kunskap och med ett språk kan vi tillhöra en gemenskap och delta i 

sociala samspel (Bergman 2012, s.1). Språket är det viktigaste vi har och vi behöver det för att 

vi ska kunna kommunicera med omvärlden (Garme 2002, s.7).  

I Sverige går de flesta barn i skolan i tolv år och skolan spelar en viktig roll för barns 

möjlighet till att utveckla sitt språk, både genom att skriva, läsa, tala samt lyssna. Skolan har 

ett ansvar att eleverna utvecklar dessa förmågor, vilket inte är ett lätt uppdrag men dock det 

viktigaste (Garme 2002, s.7).  

I Sverige används minst 150 olika språk utöver svenska (Institutionen för språk och 

folkminnen 2014). Ett av dem är svenskt teckenspråk som används av ca 30 000 personer i 

Sverige (Sveriges dövas riksförbund 2011), däribland personer med hörselnedsättning eller 

dövhet. Ungefär 200 barn föds varje år i Sverige med någon typ av hörselnedsättning 

(Ahlström 2000, s.21).  

I Sverige har döva, hörselskadade och barn med teckenspråkiga anhöriga rätt till möjligheten 

att lära sig svenskt teckenspråk (SFS 2009:600). Svenskt teckenspråk är jämlikt med de andra 

minoritetsspråken, men ges dock inte samma status. Detta begränsar barnens rätt till 

teckenspråk då dagens skolor i Sverige inte erbjuder barnen tillräcklig undervisning och 

möjlighet till utveckling i teckenspråket. Många barn som föds med hörselnedsättning idag 

placeras i kommunala skolor där de inte får möjlighet att lära sig teckenspråk och använda det 

tillsammans med andra (Sveriges dövas riksförbund 2015). Av de barn som är i skolåldern går 

ca 84 % integrerat i vanlig klass (Schönström 2010, s. 29). Det finns forskare som menar att 

dessa barn riskerar att avskiljas från det övriga samhället då de går miste om det sociala 

samspelet när de vistas i miljöer som är anpassade för personer med normalhörsel (Ahlström 

2000, s. 21).  

För att en elev med hörselnedsättning ska känna sig inkluderad och kunna tillägna sig 

kunskap på likvärdiga villkor i integrerade klassrum bör läraren ha kompetens inom området, 

det bör finnas fler specialpedagoger och klassrummen bör vara utrustade med 

hörselhjälpmedel (Unga hörselskadade 2017).  
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Men hur ser det egentligen ut i klassrummen i Sveriges kommunala skolor? Är de rätt 

utrustade och har lärare någon kännedom om teckenspråk och teckenspråkiga elever? 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares erfarenheter av hörselskadade och 

teckenspråkiga elever och användandet av teckenspråk i kommunala skolor. 

Frågeställningarna för undersökningen är: 

- Vilka erfarenheter har lärare i kommunala skolor av att möta hörselskadade och 

teckenspråkiga elever? 

- Vilka erfarenheter av att använda teckenspråk har lärarna? 

 

1.2 Disposition 

I denna uppsats kommer jag att presentera den forskning som finns inom området, under tre 

underrubriker; Teckenspråk i Sveriges skola, Teckenspråk som bas för språkutveckling samt 

Flerspråkighet. Sedan presenteras metodval, genomförande samt etiska aspekter. Här ges 

även en kort beskrivning av de medverkande lärarna. Efter det presenterar jag resultatet från 

de fem lärarintervjuerna, som jag sedan diskuterar i diskussionsavsnittet. Till sist ger jag en 

kort sammanfattning med avslutande reflektioner.  
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2 Tidigare forskning 
 

Det har inte varit lätt att hitta tidigare forskning inom detta område då det inte är ett ämne som 

ofta blir prioriterat av forskningsfonder (Språkrådet 2013). Språkrådet (2013) har gjort en 

omvärldsrapport om de olika språken som används i Sverige, däribland svenskt teckenspråk. I 

denna rapport belyser de just bristen på forskning som handlar om svenskt teckenspråk och 

språkutvecklingen inom språket. De menar att de projekt som blir prioriterade av 

forskningsfonder handlar mer om själva hörseltekniken (Språkrådet 2013, s.54), t.ex. CI-

implantat. CI-implantat är ett implantat som består av två delar där den ena delen opereras in i 

skallbenet och den andra delen sätts utanpå örat/huvudet (Lyxell 2014, s.17). På Hörselbokens 

(2016) hemsida beskriver dem hur hjälpmedlet fungerar, de skriver att ”Den yttre delen består 

av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i 

cochlean för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls.”. 

2.1 Teckenspråk i Sveriges skolor 

 
Undervisning för döva barn i Sverige startades i början av 1800-talet i Stockholm av Pär Aron 

Borg och kallades då för Allmänna institutet för dövstumma och blinda. Denna institution 

kom senare att flyttas ut på Djurgården i Stockholm och blev senare Manillaskolan. I mitten 

av 1800-talet startades flera dövskolor i Sverige och dövundervisningen blev en obligatorisk 

skolform år 1889. Dessa skolor togs senare över av staten och i mitten av 1900-talet kom de 

att kallas för specialskolor istället (Lyxell 2014, s.12). 

Idag finns det 5 specialskolor för döva och hörselskadade barn som hör till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolorna erbjuder olika former av tvåspråkighet och 

finns belägna runt om i Sverige såsom Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan i Örebro, 

Kristinaskolan i Härnösand, Vänerskolan i Vänersborg samt Östervångskolan i Lund vilket 

presenteras på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida (2015).  

Kristina Svartholm (2010) publicerade en förkortad version av sitt föredrag vid 

Manillaskolans 200-årsjubileum i Dövas tidning år 2010 där hon menar att 

språkanvändningen i dövskolornas historia kan delas upp i tre olika perioder; teckenspråkig, 

oralistisk samt tvåspråkig. Hon menar att den första perioden av dövskolans historia, den 

teckenspråkiga, hade en tillåtande syn på teckenspråk inom undervisningen. Det svenska 

teckenspråket var en självklarhet och genom handalfabetet kunde eleverna lära sig det skrivna 
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svenska språket. De elever som hade förutsättningarna fick också talundervisning. Under 

denna period, menar Svartholm, var det viktigaste att eleverna skulle få en framtid som 

innehöll arbete och självständighet. Den oralistiska perioden innebar att talad svenska nu 

skulle dominera undervisningen. Detta fungerade dock inte riktigt så bra som man hade tänkt, 

så skolorna formade olika linjer för eleverna; tallinjen, skrivlinjen samt teckenlinjen. Den 

sistnämnda var för de elever som inte klarade av de andra linjerna av olika anledningar och 

därmed ansågs vara ”sinnesslöa”. Svartholm (2010, s.4) menar att under denna period ansågs 

teckenspråket endast vara passande för de ”mindre begåvade” eleverna. Under 1980-talet 

började undervisningen återigen bedrivas på svenskt teckenspråk och den tvåspråkiga 

perioden tog fart. Eleverna fick nu lära sig både svenskt teckenspråk och talad svenska och 

det anställdes fler lärare som själva var döva. 1981 blev svenskt teckenspråk erkänt som dövas 

modersmål och några år senare lades det till i specialskolans läroplan att undervisningen ska 

vara tvåspråkig (Lyxell 2014, s.14f)  

1991 opererades det första cochlea implantatet (CI) in på ett barn. Detta hjälpmedel har fått 

olika resultat, en del barn kan höra tillräckligt bra efter operationen så att de kan uppfatta ljud 

och på så sätt utveckla talspråksförmågan, medan andra barn kan höra ljud men får svårt att 

förstå talat språk (Lyxell 2014, s.17). I regeringens utredning för språkförslag Värna språken 

(2008, s.122) framhålls att det finns risker att barn som får CI inopererat tros bli fullt hörande 

och därmed inte behöver teckenspråk. Men utredarna menar att så är inte fallet utan barn som 

föds med hörselskada och får CI inopererat inte bör anses som fullt hörande eftersom ett CI 

inte kan användas i alla situationer, såsom vid bad och lek. När en person med CI tar av sig 

apparaten hör de ingenting och behöver därför kunna kommunicera på teckenspråk också.  

Tommy Lyxell (2014) har via Språkrådet gett ut en rapport; Se språket – barns tillgång till 

svenskt teckenspråk där barns tillgång till svenskt teckenspråk samt vad som krävs för att 

språket ska få en starkare ställning beskrivs. Här lyfter Lyxell (2014, s.18) en studie där 

ungdomar som fått CI inopererat under barndomen beskriver sina upplevelser av 

kommunikationen under deras barndom. Av ungdomarnas beskrivningar framkommer det att 

kommunikationen inte alltid varit lätt, exempelvis vid samtal som hålls mellan flera personer 

eller utspelar sig i bullriga miljöer har det varit svårt att hänga med i kommunikationen. Enligt 

författaren finns det föräldrar som får anvisningar att inte använda svenskt teckenspråk med 

sitt CI-opererade barn. Det finns även hörselläkare som hävdar att barnets talutveckling kan 

försenas om de använder svenskt teckenspråk och talad svenska samtidigt, dock menar Lyxell 

(2014, s.19) att detta inte styrks av vetenskapliga studier. Eva-Kristina Salameh (2012, s.37) 
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menar också att föräldrar kan få rekommendationen att endast använda ett språk i en 

flerspråkig miljö, och att de inte ska blanda språken eftersom detta skulle kunna leda till att 

barnet får svårt att hålla isär dem. Dock hävdar författaren att detta är en spridd strategi som 

är ifrågasatt. Författaren menar att det blir onaturligt att endast hålla sig till ett språk eftersom 

det är naturligt för flerspråkiga personer att växla mellan sina språk. 

Ingela Holmström (2013) har gjort en avhandling som behandlar den språkliga situationen i 

grundskolan för döva barn som har inopererat CI och som går i kommunala skolor. Hon 

kommer i denna avhandling fram till att den kommunikativa situationen för döva elever med 

CI skiljer sig från de hörande klasskamraterna. Detta eftersom de döva eleverna inte blir lika 

delaktiga i och går miste om en stor del av kommunikationen i klassrummet. Till exempel, 

påpekar Holmström (2013, s.89) att när läraren stänger av mikrofonen, som går via en 

teleslinga till elevens hörapparat, för att ge arbetsro åt eleverna så går de döva eleverna miste 

om den övriga kommunikationen som sker i klassrummet. Holmström (2013, s.102) skriver 

även att döva elever med CI ofta har någon slags assistent eller resursperson med sig i 

klassrummet som får stå för större delen av kommunikationen mellan den döva eleven och 

klasskamraterna. Hon menar också att denna assistent eller resursperson betyder mycket för 

den döva eleven i och med att det är den personen som gör det möjligt för den döva eleven att 

vara delaktig i klassrumskommunikationen. Dock kan detta även leda till att eleven i fråga 

hamnar utanför klassrumsgemenskapen, då eleven hela tiden måste sköta kommunikationen 

via denna assistent eller resursperson.  

I Holmströms (2013, s.102) studie finner hon tre olika tekniska hjälpmedel som används i 

klassrum där barn med CI befinner sig i. Dessa tekniska hjälpmedel är Smartboard, teleslingor 

samt någon form av resursperson som ”tolkar”. Dessa hjälpmedel gör det möjligt för den döva 

eleven att hänga med i vad som sägs i klassrummet, förutsatt att det utförs på rätt sätt. När 

teleslingans mikrofon stängs av så hör inte eleven vad som sägs, och resurspersonen måste 

hela tiden vara riktad mot eleven så att eleven kan se vad som sägs. 
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2.2 Teckenspråk som bas för språkutveckling 
 
Som tidigare nämnt talas svenskt teckenspråk av ca 30 000 personer i Sverige (Sveriges dövas 

riksförbund 2011). Institutionen för språk och folkminnen (2014) svarar på deras hemsida på 

vanliga frågor om teckenspråk. Här berättar de att teckenspråket är ett eget språk, precis som 

vilket annat språk som helst, det har en egen grammatik och egna ordböjningar. De berättar 

också om TSS (tecken som stöd) och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation) vilka är kompletterande språk för till exempel personer som förlorat sin 

hörsel i vuxen ålder men som har kvar talet, eller barn med språkstörning. TSS och TAKK är 

alltså inte varianter på teckenspråk, även om de båda kommunikationssätten hämtar sina 

tecken från teckenspråkets grunder. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) 

används TAKK vid språkutveckling för bland annat barn med försenad språkutveckling, 

utvecklingsstörning, invandrarbakgrund eller hörselnedsättningar. Tecknen används då i 

samband med tal och syftar till att underlätta språkförståelse och lärande. Även TSS används i 

samband med tal och syftar till att underlätta språkförståelsen för personer med 

hörselnedsättning (Hörsellinjen 2017) 

Carin Roos & Karin Allard (2016, s.51f) lyfter i sin rapport olika studier som gjorts, däribland 

en studie gjord av DesJardin m.fl. som behandlar föräldrars högläsning för barn under 3 år. 

De kommer fram till att föräldrar med hörande barn använder fler resonemang på högre 

kognitiv nivå, ställer fler öppna frågor samt involverar barnen i samtalet mer än föräldrar till 

hörselskadade barn. Forskarna menar att den språkliga förmågan har större chans att utvecklas 

om barn får möjlighet att delta i diskussioner och djupgående reflekteringar vid högläsning 

med föräldrarna. Roos & Allard (2016, s.53) menar också att en drivkraft för lärande är ett 

fungerande socialt samspel. För att barn med nedsatt hörsel ska tillägna sig lärandet på bästa 

sätt bör barnet vistas i en miljö med tillgänglig information. De menar också att 

språkutvecklingen kan främjas om barnet får tillgång till teckenspråk redan vid tidig ålder, så 

som på förskolan. Handalfabetet kan främja utvecklingen av skriftspråket genom att det kan 

hjälpa till att komma ihåg ord, sambandet mellan bokstäver samt skrivriktningen. Roos & 

Allard (2016, s.53) hävdar att det finns forskning som visar att handalfabetet kan fungera på 

samma sätt som den fonologiska medvetenheten.  

I en studie av Margareta Ahlström (2000) beskrivs att döva och hörselskadade barn utvecklar 

sin kommunikativa samt sociala och kognitiva förmåga bäst i en miljö där de får använda 

teckenspråk som huvudspråk (s. 1). Dock lyfter Ahlström (2000, s.27) att lärare som har 
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elever med något slags funktionshinder i sin klass tenderar att antingen styra 

kommunikationen mellan lärare-elev samt agera något mer negativt mot dessa elever, eller 

tvärtom agera mer hjälpsamt och känslomässigt mot dessa elever. Ahlström (2000, s.27-28) 

menar att om läraren är stödjande och anpassar sig efter elevens kommunikativa förmågor 

gynnar detta elevens språkutveckling mer än om läraren styr och leder kommunikationen. 

Lyxell (2014, s.7) konstaterar i sin rapport att möjligheterna för ett barn att lära sig svenskt 

teckenspråk det senaste decenniet har minskat. Det finns allt färre förskolor där teckenspråk 

erbjuds och antal elever i specialskolan har nästan halverats. Detta, menar Lyxell (2014, s.7), 

hänger samman med att barn som får inopererade CI och barn med hörselskada idag inte 

bedöms vara i behov av att lära sig svenskt teckenspråk, och därmed placeras i förskolor och 

skolor där teckenspråket inte erbjuds. Unga hörselskadade skriver i Dagens samhälle (2017) 

att det är många hörselskadade elever som går integrerat i vanliga kommunala skolor idag, 

men de menar på att det endast är 40 % av alla klassrum som har någon form av 

hörhjälpmedel. De menar också att lärare ofta har för låg kompetens vad gäller anpassningen 

av undervisningen. Många elever med hörselnedsättning som går integrerat får ta värktabletter 

konstant på grund av den dåliga ljudmiljön och de orkar tillslut inte fortsätta kämpa i skolan 

för att hänga med, och väljer då att inte gå till skolan alls. 

Roos & Allard (2016, s. 15) säger att elever med dövhet eller hörselnedsättning även riskerar 

att få ofullständiga läs- och skrivkunskaper i svenska, vilket leder till att de får ofullständiga 

kunskaper i de övriga ämnena. Roos & Allard (2016, s.13) menar att språket är ett av de 

viktigaste redskapen för att främja lärande och måluppfyllelse hos alla barn, och om elever 

med hörselnedsättning får tillgång till både svenskt teckenspråk och svenska så har de båda 

språken att använda sig av för att utveckla läs- och skrivkunskaperna. 

2.3 Flerspråkighet  
 
Salameh (2012, s.38) hävdar att det är en vanlig missuppfattning att flerspråkiga barns 

språkutveckling skulle försenas. Om barnet får möta båda språken tidigt och rikligt kommer 

det att utvecklas på samma sätt som enspråkiga barn. Större delen av världens barn är 

flerspråkiga enligt Salameh (2012, s.27) som menar att ett flerspråkigt barn inte är detsamma 

som två eller flera enspråkiga barn i en kropp. Det är alltså inte flera enspråkigheter det 

handlar om utan en helt annan typ av språklig förmåga. Ett barn med flera språk har olika 

ordförråd på de olika språken, eftersom språken oftast används i olika kontexter. Författaren 

menar att barn med flerspråkighet oftast kan de flesta ord som handlar om hem och familj på 
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sitt modersmål och andra ord, som handlar t.ex. om skolan, på andraspråket. Författaren 

hävdar också att flerspråkighet utvecklar mer exekutiva funktioner, alltså förmågor som 

handlar om uppmärksamhet och medvetenhet till exempel inom språkliga skillnader, och hon 

förklarar det som kunskaper om språk och inte i själva språket. Salameh (2012, s.28) menar 

också att ett barn som har fler än ett språk kan göra mer avancerade jämförelser mellan språk 

än vad ett barn med endast ett språk kan. Språkforskaren Anna Flyman Mattson (2014) säger 

till SVT Nyheter att det endast finns en nackdel med flerspråkighet vilken är när personen i 

fråga inte får möjlighet att utveckla flerspråkigheten. Hon menar att människor som växer upp 

i flerspråkighet är mer flexibla i sitt tänkande samt att flera språk kan öka hjärnkapaciteten. 

Dessa människor har också lättare att begripa grammatikens struktur. Roos & Allard (2016, 

s.22) menar att flerspråkighet har visat sig vara till stor fördel i relation till flera ämnen, rent 

generellt. De menar på att barn med flerspråkighet utmanas mer i sitt metalingvistiska 

tänkande, men att det krävs ett större engagemang hos de vuxna i barnens närhet för att det 

ska kunna vara till optimal fördel. Detta är dock ofta ett hinder inom förskolan och skolan då 

lärare inte tar tillvara på barnens flerspråkighet så att det kan uppnå denna fördel. Men 

författarna fastställer att där flerspråkigheten används i skolundervisningen har det visat sig ha 

en väldigt positiv inverkan.  

I kommentarmaterialet Få syn på språket (Skolverket 2012, s.4) menar Skolverket att 

läroplanerna för de olika skolformerna lyfter fram språkets roll och betydelse för elevernas 

lärande på olika sätt. Skolformers läroplaner är olika, men lutar sig tillbaka på samma grund, 

vilken syftar till att elevernas lärande ska vara en process som följer genom hela livet. De 

menar också att lärarens uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att på bästa sätt utveckla 

sitt språk. Eftersom språket hjälper elevernas lärande och utveckling genom hela livet är detta 

viktigt, enligt Skolverket. I kommentarmaterialet ger även Skolverket råd om hur läraren kan 

utforma undervisningen så att eleverna ges förutsättningar att uppnå dessa mål. Ett av dessa är 

att läraren bör ”uppmuntra barnen och eleverna att använda alla sina språk för att utveckla 

dessa och fördjupa sina kunskaper i ämnet” (s.5).  
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3 Metod  
 

3.1 Övergripande val 

 
Vid kvantitativa intervjuer ligger oftast fokus på att mäta något och forskare vill ha så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt, därför är kvantitativa intervjuer oftast väldigt 

strukturerade med tydliga undersökningsfrågor (Bryman, 2008). När man istället använder sig 

av kvalitativa intervjuer ligger ofta fokus mer på intervjupersonernas egna åsikter och 

synpunkter och intervjuerna är inte lika välstrukturerade som vid kvantitativa intervjuer 

(Bryman 2008, s. 412f). Eftersom jag i denna undersökning vill ta reda på de medverkande 

lärarnas egna erfarenheter och åsikter har jag utgått från semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2008, s.413ff) menar att det är intervjupersonens egna tankar och formuleringar som 

ska belysas och genom att följa upp intervjupersonernas svar och formuleringar med olika 

följdfrågor eller variera frågeordningen kan detta uppnås. I semistrukturerade intervjuer har 

forskaren en intervjuguide som innehåller frågor som intervjun ska beröra, dessa frågor kan 

komma att ändras eller hoppas över om intervjupersonen självmant kommer in på andra spår. 

Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide med åtta frågor och några följdfrågor (se 

bilaga 2). Frågorna är relativt öppna och bjuder in till följdfrågor samt kan leda in 

intervjupersonerna på andra spår. Frågorna är utformade efter en specifik ordning men med 

flexibilitet för ändringar. Bryman (2008, s.419) menar att man ska undvika att ställa alltför 

specifika eller ledande frågor. Han anser också att intervjun bör starta med bakgrundsfakta om 

intervjupersonen (s.419) vilket jag har som inledande fråga i min intervjuguide. Bryman 

hänvisar till en kravlista för en framgångsrik intervju (s.420). Där lyfts bland annat att 

forskaren bör vara strukturerad, att informera om intervjuns syfte, vara tydlig i sina frågor 

samt visa hänsyn och sensitivitet gentemot intervjupersonen. Detta kan forskaren göra genom 

att tillåta tystnad och ge intervjupersonen tid att tänka och formulera sina svar samt 

uppmärksamt lyssna till det intervjupersonen berättar. Under intervjuerna med lärarna gav jag 

dem tid till att tänka och formulera sina svar, men vid de tillfällen de inte förstod frågan eller 

hade svårt att formulera sig utvecklade jag frågan eller ställde frågan på ett annat sätt vilket 

ledde till att de kunde formulera sina svar lättare. 
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3.2 Urval 
 
För att kunna utföra intervjuerna letade jag upp kommunens hemsida där alla skolor finns 

listade. Där finns också en lista på alla lärare som arbetar på de olika skolorna i kommunen 

samt deras nuvarande klass och mailadress. Utifrån informationen från kommunens hemsida 

kunde jag målmedvetet välja ut vilka lärare jag skulle maila och fråga efter medverkan. Jag 

valde då utifrån skolans geografiska plats samt vilken årskurs lärarna arbetar med i dagsläget 

och totalt skickade jag mail till 17 olika lärare. Eftersom jag bara fick svar från fem stycken 

som ville ställa upp på intervju kunde jag därför inte göra något ytterligare urval. Denna 

urvalsmetod kallas ”målinriktat urval” och enligt Bryman (2008, s. 350) är det den vanligaste 

metoden. Med ett målinriktat urval kan forskaren strategiskt välja ut personer som skulle 

passa för intervjufrågorna. 

3.3 Genomförandet 
 
Av de intervjuade lärarna har jag tidigare träffat en, men har ingen personlig relation med 

personen ifråga så jag ansåg inte detta vara ett hinder för utförandet av intervju. Jag ställde 

samma frågor till alla lärare (se bilaga 2), bortsett från följdfrågorna som blev olika då lärarna 

kom in på olika egna spår under intervjun. Eftersom lärarna delade med sig av tidigare 

erfarenheter ansåg jag detta vara värdefull information och jag valde efterhand under 

intervjuerna att följa upp deras svar med olika följdfrågor.  

Bryman (2008, s.421) menar att det är viktigt att intervjun utförs i ett rum där intervjun kan 

utföras ostört och enskilt. Vid alla intervjuer har läraren själv fått välja rum för att känna sig 

bekväm, vilket har blivit ett tomt klassrum eller grupprum där vi kunde sitta ostört.  

Eftersom forskning av kvalitativ form går ut på att få fram intervjupersonernas egna åsikter 

och fokus ligger både på vad de säger och hur de säger det så menar Bryman (2008, s.428) att 

det är till stor fördel om intervjun spelas in via ljud och sedan transkriberas. Dock kan detta 

avskräcka en del deltagare, då de kan känna en press eller bli oroliga för att de ska prata i en 

mikrofon (s.429). Under mina intervjuer spelade jag in via en Iphone och transkriberade det 

senare under samma dag. Alla deltagare var väl medvetna om inspelningen och ingen av dem 

upplevdes berörda av att de blev inspelade. 
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3.4 Etiska aspekter 

 
Vetenskapsrådet (2012) har sammanställt ett underlag för forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I detta underlag beskriver de fyra huvudkrav 

som är viktiga att ha i åtanke vid forskning. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren 

informerar deltagarna om forskningens syfte samt deras villkor för deltagandet, alltså att det 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst under deltagandet. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna bestämmer själva om de vill medverka eller inte och att de måste godkänna 

deltagandet. Vid undersökningar som innebär kontakt eller intervju av personer under 15 år 

måste ett samtycke från vårdnadshavarna finnas. Konfidentialitetskravet går ut på att alla 

uppgifter om deltagaren behandlas konfidentiellt och deltagarna är anonyma. Detta krav är 

extra viktigt när undersökningen berör känsliga ämnen eller extra utsatta personer. Till sist är 

nyttjandekravet som innebär att informationen som framkommer under undersökningen 

endast får användas i syfte av undersökningen. Ett forskningsresultat som framkommit ur en 

intervju till exempel får inte användas till att fatta några beslut eller åtgärder om exempelvis 

tvångsintagning och liknande. 

Eftersom alla intervjupersoner i denna undersökning är över 15 år behövde jag inte vidta 

några extra åtgärder med föräldrakontakt och samtycke, utan intervjupersonerna fick i 

samband med intervjun skriva under och delge sitt samtycke till deltagande. Vid första 

mailkontakten med intervjupersonerna fick de kort information om intervjuns syfte och 

innehåll, och i samband med intervjun fick de mer information om denna uppsats syfte. De 

fick också information om att informationen och uppgifterna som framkommer under 

intervjun behandlas konfidentiellt, att de hela tiden är anonyma och att det endast används 

som syfte till denna uppsats, samt att de får avbryta intervjun när de vill (se bilaga 1). 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär att det som är tänkt att undersökas är det som undersöks och reliabilitet 

handlar om huruvida undersökningen är pålitlig eller om resultatet hade blivit annorlunda vid 

ett annat tillfälle till exempel (Bryman 2008, s.161 & 163). Bryman (2008, s.351f) menar att 

begreppet validitet är omtvistat inom kvalitativ forskning bl.a. beroende på att det oftast 

förknippas med kvantitativ forskning. Många forskare använder istället begreppen 

tillförlitlighet och äkthet.  

3.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet innebär att forskaren återkopplar sina resultat till deltagarna för att få bekräftat 

att forskaren fått rätt uppfattning av resultatet (Bryman 2008, s.354f). Av de medverkande 

lärarna i denna undersökning har ingen önskat att få återkoppling på sin intervju, däremot har 

några varit intresserade av att ta del av denna uppsats när den är färdig vilket jag kommer se 

till att de får.  

Överförbarhet innebär huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö (Bryman 2008, 

s.355). Eftersom denna undersökning utgår från de medverkande lärarnas egna åsikter och 

erfarenheter är resultatet alltså inte överförbart. 

Pålitlighet innebär att forskaren får undersökningen granskad av kollegor som därmed 

bedömer kvalitén på undersökningen (Bryman 2008, s.355). Eftersom jag under tiden jag 

skrivit denna uppsats fått handledning samt opponering av en kurskamrat anser jag att detta 

kriterium är uppfyllt. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte låter sina egna åsikter och 

värderingar påverka utförandet eller resultatet av undersökningen (Bryman 2008, s.355). 

Denna uppsats är relativt personlig för mig då jag har egna erfarenheter om teckenspråk och 

hörselskadade personer, därför har det varit svårt för mig som undersökare att inte blanda in 

mina egna åsikter och värderingar. Men efter tidens gång har jag lyckats arbeta bort dem och 

anser själv att mina egna åsikter och värderingar inte har påverkat något av utförandet eller 

resultatet. 
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3.5.2 Äkthet 

Äkthet består av fem kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet samt taktiskt autenticitet. 

Rättvis bild innebär att undersökningen ger en rättvis bild av de studerande människornas 

åsikter (Bryman 2008, s. 357). För att ta hänsyn till detta kriterium har jag spelat in 

intervjuerna och sedan transkriberat dem under samma dag för att sedan bearbeta och 

sammanställa resultatet. 

Ontologisk autenticitet handlar om huruvida undersökningen kan hjälpa deltagarna att få en 

större förståelse för sin sociala situation och miljö de lever i (Bryman 2008, s.357).  

Pedagogisk autenticitet handlar om huruvida deltagarna fått en större bild av hur andra 

människor uppfattar saker (Bryman 2008, s.357).  

Katalytisk autenticitet handlar om huruvida deltagarna fått hjälpmedel till att förändra sin 

situation (Bryman 2008, 357).  

Taktisk autenticitet handlar om huruvida undersökningen gett deltagarna möjligheter att vidta 

åtgärder som krävs för dem (Bryman 2008, s. 357).  

Dessa fyra kriterium har inte varit syftet för denna undersökning och går därför inte att 

bedöma huruvida de har uppfyllts. Däremot skulle deltagarna kunnat komma till insikt om 

någonting i eftersom som jag som forskare inte haft tillgång till. De kan ha kommit till insikt 

om hur deras nuvarande situation ser ut med användandet av teckenspråk t.ex. och därmed 

vidtar åtgärder för att förbättra situationen. 
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3.6 Deltagare 
 
Jag har intervjuat fem lärare som arbetar inom samma kommun och har olika anställningar 

och utbildningar. I denna uppsats kommer jag att benämna lärarna vid nummer för att inte 

häva anonymiteten. 

Lärare 1 arbetar i dagsläget inom särskolan och har en klass på tio elever från årskurs 1-6. 

Hon har arbetat i 17 år och är utbildad grundskollärare för årskurs 1-7. På skolan hon arbetar 

nu har hon arbetat i fyra år, innan dess arbetade hon i vanlig klass och hade årskurserna 1-3. 

Lärare 2 arbetar idag i årskurs 1 och har en klass på tio elever. Hon har arbetat som klasslärare 

i ca 20 år och är utbildad grundskollärare för årskurs 1-7 med svenska, so och idrott som 

inriktning. 

Lärare 3 arbetar i förskoleklass och har idag en klass på 14 elever. Hon har arbetat som 

förskollärare i ca 28 år och är utbildad förskollärare. I början av hennes karriär var 

förskoleklasserna placerade i förskolorna, men under början av 90-talet flyttade 

förskoleklasserna in i grundskolan. 

Lärare 4 arbetar i en årskurs 1 idag och har 24 elever. Hon har arbetat inom skolan sedan 

2011, först i förskolan och sedan i skolan och är utbildad grundskollärare för yngre åldrar.  

Lärare 5 arbetar i en årskurs 3 idag och har 26 elever. Hon är nyexaminerad grundskollärare 

med inriktning f-3 och har arbetat i ett år. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt beskriver jag resultatet från intervjuerna genom att kategorisera och dela upp de 

intervjuade lärarnas svar och presenterar dem under fyra underrubriker. 

4.1 Tekniken – ett stöd eller hinder? 
 
Alla fem intervjuade lärare har på ett eller annat sätt varit i kontakt med hörselskadade elever 

under sin karriär. Dessa elever har haft inopererade CI eller hörapparater och i klassrummet 

har de använt sig av teleslinga och mikrofon. Lärarna upplever att det fungerade bra överlag, 

men att det är ovant i början. Lärare 1 berättar att det tog några veckor att vänja sig vid att ha 

en mikrofon på sig men när hon väl vant sig glömde hon helt bort att hon hade mikrofon på 

sig och kunde till exempel gå på rast med mikrofonen kvar på sig.  

Lärare 3 berättar dock att tekniken kan ställa till med problem. När eleven med hörselskada 

skulle börja i denna lärares klass fick de teleslinga med mikrofon monterat i ett klassrum. Det 

var då endast detta klassrum som de kunde använda teleslingan i, skulle eleven förflytta sig 

till ett annat klassrum så fungerade inte tekniken. Läraren menar att det borde vara upp till 

lärarna att bestämma var och hur tekniken ska fungera eftersom de i denna klass använder sig 

av flera klassrum, vilket de senare fick igenom och idag använder de bärbar mikrofon och 

eleven kan förflytta sig mellan olika klassrum där teleslingan fungerar. Lärare 3 berättar också 

att eleven i hennes klass inte ville använda sig av sina hörapparater under hela första året i 

skolan. Denna elev hade inte något riktigt språk vid skolstarten, varken svenskt teckenspråk 

eller talad svenska, och eftersom eleven inte ville använda sina hörapparater gick eleven miste 

om stor del av både kommunikationen och undervisningen som pågick under det första 

skolåret. Idag använder eleven gladeligen sina hörapparater och läraren har bärbar mikrofon 

som de även kan skicka runt i klassen så nu kan eleven ta del av kommunikationen och 

undervisningen i klassrummet. Läraren berättar också att denna elev nu fått en assistent som 

kan både talad svenska och svenskt teckenspråk som följer eleven i skolan hela tiden och 

läraren menar att eleven har utvecklats mycket sedan assistenten började. Hon menar att 

denna elev idag är delaktig i klassen och i det sociala efter att eleven fått en så kallad ”aha-

upplevelse” som läraren själv uttrycker det, vilket inte var fallet under första året när eleven 

inte använde sina hörapparater. Läraren berättar också att denna elev har utvecklat sin 

talförmåga ”jättemycket” sedan användandet av hörapparat och den teckenspråkskunniga 

assistenten kom igång. 
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Lärare 1 berättar om en elev hon arbetat med som haft behov av teleslinga och mikrofon. 

Denna elev kunde vara lite ”finurlig”, menar läraren, och kunde ibland stänga av sina 

hörapparater självmant när eleven inte hade lust att lyssna eller var på ”bushumör”. Eleven 

kunde då skylla på att hörapparaten var trasig, men när läraren hämtade en tekniker visade det 

sig att så var inte fallet. Hon menar att denna elev var ”duktig och smart” och hängde väl med 

i både gemenskapen och undervisningen och tog reda på mycket själv när eleven gick miste 

om något på grund av att hörapparaterna eller mikrofonen inte var på.  

Lärare 2 har aldrig haft en elev med hörselnedsättning och behov av teleslinga och mikrofon i 

sin egen klass, däremot har det funnits en elev i parallellklassen. Läraren berättar att denna 

elev hade väldigt svårt i början då denne inte ville använda sina hörapparater men att eleven 

nu har ”kommit över tröskeln och använder hörapparaterna och är idag en helt annan person” 

som hon själv uttrycker det.  

Lärare 4 har arbetat som resurslärare i en klass där det gick en elev med behov av teleslinga 

och mikrofon. I denna klass hade läraren en mikrofon och runtom på borden fanns 

handmikrofoner placerade som de övriga klasskamraterna kunde använda. Detta berättar 

läraren fungerade bra, men det var viktigt att ljudnivån var låg. Läraren menar att 

klasskamraterna var ”tålmodiga och förstående” gentemot eleven med hörselskada och de var 

väl medvetna om användandet av teleslinga och mikrofon. Hon berättar att de i denna klass 

använde mikrofonerna även när den berörda eleven inte var där, så att lärare och elever skulle 

få in det som en vana.  

Lärare 5 berättar om en klass där hon hade sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i vilken 

det fanns en elev med behov av teleslinga och mikrofon. Dock säger läraren att mikrofonen i 

denna klass satt fast på ett headset som endast läraren använde, och därför kunde inte de 

övriga klasskamraterna använda mikrofonen. Läraren berättar att den berörda eleven kunde 

höra vad klasskamraterna sade, förutsatt att ljudnivån var låg och de satt nära varandra. Hon 

upplevde att eleven i fråga var relativt med i gemenskapen i klassen, men upplevde att lärarna 

ofta glömde att sätta på mikrofonen vilket ledde till att eleven kunde gå miste om viktig 

information och kommunikation. Hon berättar att det var en svår balansgång för läraren när 

och hur mikrofonen skulle användas då läraren ibland kunde svara på en annan elevs fråga 

eller säga något som endast berörde någon annan elev, vilket hon menar kunde vara jobbigt 

för eleven med hörapparat och teleslinga.  
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4.2 Föräldrakontakt  
 
Några av de intervjuade lärarna har haft elever med döva föräldrar där kommunikationen inte 

alltid varit lätt. Lärare 2 berättar att de ibland glömmer bort att boka teckenspråkstolk till t.ex. 

föräldramöten och skolavslutningar. Hon menar också att det oftast är svårt att få tag i 

teckenspråkstolk, att de måste vara ute i god tid för att kunna få någon. När de glömt eller inte 

fått någon teckenspråkstolk menar läraren att dessa föräldrar hamnar utanför gemenskapen 

bland de andra föräldrarna eftersom de inte riktigt kan göra sin egen röst hörd, även om de 

kan läsa på läppar och förstå vad som sägs. Lärare 3 säger att de alltid har teckenspråkstolk 

vid utvecklingssamtal eller föräldramöten och dylikt, men att vid hämtning och lämning t.ex. 

får hon och föräldrarna kommunicera via papper och penna. 

4.3 Teckenspråksanvändning 
 
Lärare 1 arbetar i dagsläget inom särskolan och alla hennes elever har någon form av 

språkstörning. Hon säger att hon använder sig av tecken som stöd i klassrummet och menar 

att det är bra som extra stöd för hennes elever. Hon berättar också att eleverna i hennes klass 

tycker det är roligt med tecken och de påminner henne ofta när hon glömmer teckna ”god 

morgon” till exempel som är en del av morgonrutinen. Hon menar att de i hennes klass tar de 

tillfällen de kan att använda tecken och eftersom hennes elever har någon form av 

språkstörning menar hon att all kommunikation är bra för att de ska lära sig läsa och skriva. 

Läraren berättar att hon inte kan så mycket teckenspråk men att hon lärt sig lite ord och 

bokstäver här och där genom sin karriär. 

Lärare 2 använder sig av lite tecken som stöd i sin undervisning, såsom jobba, sitta, vänta och 

ibland använder hon handalfabetet för att förstärka något. Hon menar att de i hennes klass 

mest använder teckenspråket som lek, till exempel om de har någon tävling kan hon ge en 

ledtråd med handalfabetet. Hon säger att det blir extra visuellt för eleverna, dock påpekar hon 

att det gäller att eleverna kommer ihåg de tecken som de arbetat med. Eleverna tycker det är 

jätteroligt när de arbetar med tecken, speciellt månaderna och djur, men läraren trycker på att 

de mest använder det till lek. Läraren berättar att det däremot finns tecken som visar tydligt 

vad det är för ord, t.ex. månaderna, vilket kan göra det lättare för eleverna att lära sig 

månaderna istället för att bara nöta via talet. Denna lärare har gått en TAKK-kurs (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation) på skolan där hon arbetar idag som skolans 
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talpedagog höll i, och hon berättar att hon fortfarande tittar i kursmaterialet ibland som de fick 

av talpedagogen för att komma ihåg tecknen.  

Även lärare 3 använder sig av lite tecken som stöd i sin undervisning såsom sitt, lugn, rast 

och frukt men hon påstår själv att hon inte är så duktig på teckenspråk. Hon använder sig mest 

av bilder som stöd till eleverna men menar att eleverna tycker det är roligt med teckenspråk. 

Hon menar också att eleverna lär sig och kommer ihåg fortare än de vuxna och att det är ett 

bra hjälpmedel att ha som stöd. Även denna lärare har gått en TAKK-kurs (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation) på skolan hon arbetar idag som skolans 

talpedagog höll i. 

Lärare 4 använder ingen form av teckenspråk i sin undervisning, men menar att hon kanske 

borde göra det egentligen då hon anser att tecken som stöd t.ex. alltid kan vara ett bra 

hjälpmedel för alla elever. Inte heller lärare 5 använder sig av teckenspråk i sin undervisning 

men även hon menar att hon borde göra det, att det borde finnas inslag av teckenspråk i all 

undervisning. Denna lärare berättar att på hennes arbetsplats finns det även särskola där de 

använder tecken som stöd och menar då att det vore bra om de övriga eleverna lärde sig lite 

tecken så att de kan kommunicera med barnen från särskolan t.ex. ute på skolgården eller om 

man i framtiden möter en teckenspråkig person.  

4.4  Lärarnas teckenspråkskunskaper 
 
Alla lärare har på något sätt mött elever med hörselskada så alla är öppna mot att i framtiden 

arbeta med teckenspråkiga och hörselskadade elever. Dock menar de flesta lärarna att deras 

teckenspråkskunskaper de har idag inte skulle räcka till.  

Lärare 1 menar att hon då skulle behöva lära sig mer teckenspråk men eftersom hon snart går i 

pension skulle det kanske inte finnas tid. Även lärare 5 menar att hon i så fall skulle kräva att 

få någon typ av fortbildning så att hon på bästa sätt kan bemöta eleven och dennes behov. 

Hon menar att enligt skolans styrdokument har alla elever rätt till en likvärdig utbildning och 

”då måste vi kunna erbjuda det oavsett hörselskada eller inte”. Lärare 4 säger att hon skulle se 

det som en tillgång att ha en teckenspråkig elev i sin klass och menar att ”det handlar om att 

se varandras olikheter”. Hon menar att vissa elever behöver mer stöd än andra gällande olika 

saker och att en elev har en hörselnedsättning är en sådan sak. 

Lärare 2 berättar att om hon skulle få en teckenspråkig eller hörselskadad elev skulle hon 

ställa sig frågan hur hon på bästa sätt skulle kunna möta denna elevs behov, eftersom hon idag 
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inte kan så mycket teckenspråk. Hon säger också att hon skulle behöva lära sig mer 

teckenspråk men är tveksam till att hon skulle kunna lära sig alla fackord och begrepp som 

används inom skolan.  

Lärare 3 säger att eftersom hon har en elev idag med hörselnedsättning och därmed använt 

teleslinga med mikrofon ända sedan denna elev började skolan så ser hon inga problem med 

att i framtiden få flera hörselskadade och teckenspråkiga elever. Däremot trycker denna lärare 

återigen på vikten av att tekniken måste fungera rätt och att lärarna själva bör få bestämma var 

och hur mikrofonen och teleslingan ska fungera. Denna lärare berättar att hon använder lite 

stödtecken i dagsläget, men uttrycker ingen oro för att hennes teckenspråkskunskaper inte 

skulle räcka till. 

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag resultatet av intervjuerna i samma kategorier som i resultatdelen 

med utgångspunkt i den tidigare forskning jag beskrivit i kapitel 2. 

5.1 Tekniken – ett stöd eller hinder?  
 
Alla lärare har på något sätt varit i kontakt med hörselskadade elever som använt sig av 

teleslinga och mikrofon. En lärare berättar att det tog ett tag att vänja sig vid att ha 

mikrofonen, och som med allt nytt tar det ju tid att bli van. Enligt Unga Hörselskadade (2017) 

är endast 40 % av Sveriges klassrum utrustade med hörselhjälpmedel, men om alla klassrum i 

Sverige skulle vara utrustade med mikrofon och teleslinga skulle detta inte bli ett hinder den 

dagen en lärare får en elev som har användning av dessa hjälpmedel. Det kan också finnas 

föräldrar som har behov av hörhjälpmedel och har läraren redan denna utrustning och kunskap 

blir inte heller detta ett problem vid till exempel föräldramöten.  

Däremot, som några lärare berättar, kan tekniken ställa till problem. Liksom allt som har med 

teknik att göra idag kan mycket gå fel om det inte fungerar. Som Holmström (2013, s.102) 

påpekar kan dessa hörhjälpmedel ge den döva eleven möjlighet att ta del av kommunikationen 

som sker i klassrummet, förutsatt att det fungerar och utförs på rätt sätt. De flesta lärare säger 

någon gång under intervjun att mikrofonen ibland glöms bort eller att eleven i fråga inte 

använder/stänger av sina hörapparater, vilket ju är ett tecken på att tekniken inte utförs på rätt 

sätt. Om det finns en elev som är i behov av att läraren använder mikrofon så anser jag att 
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läraren ju borde göra det, oavsett om eleven vill det eller inte. Roos & Allard (2016, s.51f) 

menar att barn lättare utvecklar sin språkliga förmåga om de får möjlighet att delta i 

diskussioner och reflekteringar, vilket inte ges någon större möjlighet till om läraren stänger 

av mikrofonen när han eller hon ska diskutera något med en annan elev. 

Två lärare berättar att eleverna med hörapparat som de arbetat med kunde höra de övriga 

klasskamraterna förutsatt att ljudnivån var låg, vilket verkade vara fallet i dessa två klassrum. 

Men förmodligen ser det inte ut så i andra klassrum, en klass med 15-20 elever på 8-9 år är 

troligtvis inte helt tysta hela tiden. I Lyxells (2014, s.18) rapport lyfts en studie där ungdomar 

med inopererade CI beskriver sina upplevelser av kommunikationen genom barndomen. Här 

berättar de att det inte alltid varit lätt att hänga med i kommunikationen, när de samtalat med 

flera personer eller i bullriga miljöer har det varit svårt att hänga med i vad som sägs, vilket 

troligtvis även är fallet för eleverna som de intervjuade lärarna i denna uppsats arbetat med. 

Däremot var det en av dessa två lärare som berättade att klassrummet var utrustat med 

handmikrofoner som eleverna kunde prata i, vilket är en väldigt bra lösning då den berörda 

eleven får möjlighet att höra vad som sägs även av klasskamraterna, och det behöver inte 

uppstå långa pauser när läraren ska skicka runt mikrofonen. 

En lärare har erfarenhet av både teleslinga med mikrofon samt en resursperson som kan både 

talad svenska och svenskt teckenspråk. Denna lärare menar att den berörda eleven har 

utvecklats ”jättemycket” sedan denna resursperson började vilket ses som väldigt positivt. 

Dock kan jag ana av egen erfarenhet att det kan vara svårt att hitta någon som kan båda 

språken och är kompetent att arbeta inom skolan, och som dessutom kan följa eleven i flera år 

för att skapa en trygghet. Holmström (2013, s.89) skriver också om resurspersoner som 

hjälpmedel för döva elever, dock menar hon att denne person kan hämma den berörda elevens 

möjligheter till gemenskap då resurspersonen får stå för större delen av kommunikationen. 

Läraren som berättar om denna elev anser att eleven i fråga är med i gemenskapen och i det 

sociala nu efter att resurspersonen börjat arbeta, men det är bara vad läraren upplever. 

Troligtvis är elevens upplevelse annorlunda vilket kanske utmärker sig mer när eleven 

kommer upp i ålder, då det kan tänkas vara besvärligt att ha någon som hela tiden följer efter 

och behöver föra kommunikationen åt eleven i fråga.  

En lärare säger att hennes elev var ”duktig och smart” för att denna elev själv tog reda på 

saker som den gick miste om när mikrofonen eller hörapparaterna inte var på. En annan lärare 

uttrycker att de övriga eleverna var ”tålmodiga och förstående” gentemot eleven som använde 

hörapparater. Om en lärare glömmer att sätta på mikrofonen borde det vara dennes ansvar att 
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den berörda eleven får information om vad som sagts, eftersom det är lärarens eget misstag. 

Eleven själv ska inte behöva lägga tid på att ta reda på vad som sagts oavsett om eleven är 

”smart och duktig” eller inte, och de övriga eleverna ska inte behöva vara ”tålmodiga och 

förstående” gentemot en elev som behöver ett hjälpmedel. Detta bör vara naturligt och falla 

sig lika självklart som att en elev använder glasögon eller något annat hjälpmedel.  

5.2 Föräldrakontakt 
 
I Sverige talas ungefär 150 olika språk (Institutionen för språk och folkminnen, 2014) och de 

flesta deltagande lärare i denna undersökning har elever med andra modersmål än svenska, 

och därmed föräldrar till elever som talar andra språk än svenska. Av intervjuerna 

framkommer det att två lärare i dagsläget har elever med teckenspråkiga föräldrar som då är i 

behov av tolk vid utvecklingssamtal eller föräldramöten och dylikt. Ena läraren menar att det 

är svårt att få tag i teckenspråkstolk och att det är lätt att glömma bort att beställa. Men 

eftersom det finns andra elever i klassen med andra modersmål som förmodligen också 

behöver tolk borde det falla sig naturligt att beställa tolk till alla olika språk. Föräldrarna som 

inte får tillgång till tolk vid till exempel föräldramöten riskerar också att hamna utanför 

gemenskapen som Holmström (2013, s.89) påpekar att döva elever gör, och de kan också gå 

miste om viktig information som berör deras barn.  

Av egen erfarenhet vet jag att mycket av kommunikationen mellan lärare och föräldrar sker i 

korridoren eller kapprummet vid hämtning och lämning, till exempel om barnen behöver ha 

med sig något speciellt till skolan nästa dag osv. En lärare berättar att hon får kommunicera 

via papper och penna med de teckenspråkiga föräldrarna, vilket kan ses som en bra tillfällig 

lösning, men att det fungerar överallt och hela tiden är tveksamt. Om läraren kan lite 

teckenspråk eller lite tecken som stöd skulle läraren kanske i alla fall kunna meddela 

föräldrarna det viktigaste. 

5.3 Teckenspråksanvändning 
 
Tre av de intervjuade lärarna berättar att de använder sig av lite tecken som stöd i sin 

undervisning, en menar att de endast har det som lek i hennes klass men att hon ibland 

förstärker något med handalfabetet. Roos & Allard (2016, s.53) menar att handalfabetet kan 

främja skriftspråksutvecklingen då det kan hjälpa till att komma ihåg ord och skrivriktningen 

bland annat. Att läraren använder handalfabetet när eleverna ska lära sig alfabetet till exempel 

kan alltså gynna alla elever, inte bara elever med hörselnedsättning. Roos & Allard (2016, 
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s.15) belyser också att elever med hörselnedsättning riskerar att inte få tillräckliga läs- och 

skrivkunskaper i svenska vilket också leder till ofullständiga kunskaper i de övriga ämnena. 

De intervjuade lärarna menar att eleverna med hörselnedsättning de arbetat med hänger med i 

undervisningen och gemenskapen, men det skulle kunna visa sig senare i elevernas skolgång 

att de kanske inte alls fått de kunskaper de behöver eftersom de inte fått tillgång till 

undervisning på både talad svenska och svenskt teckenspråk. Även Skolverket (2012) menar 

att läraren bör ge eleverna möjligheter att utveckla och använda alla sina språk, men då krävs 

det ju att läraren har kunskaper om språken.  

De intervjuade lärare som säger att de på något sätt använder teckenspråk i undervisningen 

säger också att alla elever tycker det är roligt att lära sig. Med anledning av detta ser jag inga 

hinder eller motsättningar till att dessa lärare skulle kunna använda sig av mer teckenspråk i 

undervisningen. På detta sätt skulle de även ge de hörselskadade eleverna större möjligheter 

till att utveckla båda språken. De enda hinder eller motsättningar jag kan se är lärarnas 

språkkunskaper. 

5.4 Lärarnas teckenspråkskunskaper 
 
De intervjuade lärarna diskuterar huruvida de skulle kunna möta en teckenspråkig elevs behov 

och huruvida deras teckenspråk skulle räcka till. En lärare menar att hon skulle behöva lära 

sig teckenspråk, men att tiden till att gå en kurs kanske inte skulle räcka till då hon snart ska 

gå i pension. En annan lärare menar bestämt att hon skulle kräva någon typ av fortbildning. 

Det är alltså bara språkkunskaperna som lärarna själva ser som ett hinder för att på bästa sätt 

kunna möta en hörselskadad eller teckenspråkig elevs behov. Liksom Unga hörselskadade 

(2017) skriver om krävs det att läraren är kompetent inom språket samt att klassrummen är 

utrustade med hörselhjälpmedel. De intervjuade lärarna har alla mött hörselhjälpmedel på ett 

eller annat sätt men har inte tillräckliga kunskaper i svenskt teckenspråk för att idag kunna 

bemöta en hörselskadad eller teckenspråkig elev på bästa sätt. En lärare säger att det skulle 

vara en tillgång i klassen med en teckenspråkig elev vilket ses som ett väldigt öppet synsätt på 

alla människors olikheter.  

De intervjuade lärarna pratar om hur de på bästa sätt skulle kunna möta en teckenspråkig 

elevs behov på bästa sätt, men ingen av dem känner till någon form av handlingsplan på 

skolorna för att arbeta med just teckenspråkiga elever. Detta borde kanske utformas av 

specialpedagog med hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten och finnas tillgänglig för 

alla skolor. Eftersom barn med hörapparater eller inopererade CI inte blir helt fullt hörande, 
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vilket många verkar tro, behöver de lära sig både talad svenska och svenskt teckenspråk och 

idag finns det fem specialskolor för döva och hörselskadade barn där tvåspråkig undervisning 

erbjuds. Dessa skolor finns placerade runtom i Sverige, från Härnösand till Lund, men ändå 

placeras många barn med hörselskada i vanliga kommunala skolor där de får gå integrerat 

med barn med normalhörsel. Därför anser jag att det borde finnas någon typ av handlingsplan 

utformad som alla skolor kan ta del av. 

6 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

I detta avsnitt ger jag en kort sammanfattning av undersökningen och därefter mina egna 

avslutande reflektioner. 

6.1 Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på lärares erfarenheter av hörselskadade 

och teckenspråkiga elever samt deras erfarenheter av användandet av teckenspråk. 

Undersökningen har utgått från fem semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare samt 

tidigare forskning. Av resultatet framkommer det att samtliga medverkande lärare har på ett 

eller annat sätt mött hörselskadade och teckenspråkiga elever och därmed användandet av 

teleslinga och mikrofon. Ingen av de medverkande lärarna använder sig av teckenspråk i sin 

undervisning på ett språkutvecklande sätt, men majoriteten har små inslag av teckenspråk 

såsom sitt, rast, jobba. Av resultatet framkommer det också att lärarna inte har tillräckliga 

kunskaper i och om teckenspråk för att på bästa sätt kunna bemöta dessa elevers behov och 

några lärare menar själva att de skulle vilja ha mer utbildning i språket. Av resultatet från de 

fem intervjuerna framkommer det också att lärarna upplever att de elever som har behov av 

hörselhjälpmedel är relativt med i klassrumsgemenskapen och hänger med i undervisningen. 

Men av den tidigare forskningen framkommer det av Holmström (2013, s.89) att dessa elever 

ofta riskerar att hamna utanför gemenskapen, och i Lyxells (2014, s.18) studie berättar 

ungdomar med CI att de t.ex. haft svårt att hänga med i vad som sägs i miljöer där många 

personer vistas. Därmed går det att konstatera att en del av forskningen och resultatet av mina 

intervjuer går emot varandra, men eftersom min undersökning är relativt liten kan jag inte 

fastställa att det ser ut så här i alla skolor. 
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6.2 Avslutande reflektioner 

Inom området för teckenspråkiga och hörselskadade elever som går integrerat i kommunala 

skolor finns det inte så mycket forskning att ta del av. Av den forskning jag kunnat ta del av 

fastställs det att för att hörselskadade barn på bästa sätt ska kunna utveckla sitt språk och 

tillägna sig kunskap i skolan bör de vistas i miljöer där de ges möjlighet till både talad 

svenska och svenskt teckenspråk. Detta kan göras i specialskolorna som erbjuder tvåspråkig 

undervisning. Barnen kan också gå integrerat i vanlig klass men då krävs det att läraren har 

kompetens om språket och barnets behov. Det fungerar oftast bra, enligt de lärare jag 

intervjuat, att ha mikrofon och teleslinga i klassrummet men då krävs det att tekniken fungerar 

och att mikrofonerna används på rätt sätt. 

Enligt Språklagen (SFS 2009:600) har alla döva, hörselskadade och barn med teckenspråkiga 

anhöriga rätt till möjligheten att lära sig svenskt teckenspråk i Sverige. Denna möjlighet ges 

inte när barnen går i kommunala skolor som inte har någon kunskap om språket och därför 

inte kan erbjuda eleverna möjligheter till att utveckla kunskaper inom språket.  

Ingen av de intervjuade lärarna använder svenskt teckenspråk, TSS eller TAKK som ett 

språkutvecklande arbetssätt, förutom den lärare som arbetar inom särskolan med barn med 

språkstörning, som endast använder det lite. TAKK är ett alternativ för barn med 

språkstörningar som har svårt att kommunicera via tal, men grunderna i både TAKK och TSS 

kommer från det svenska teckenspråket och skulle därför kunna användas i klassrum för att 

utveckla språket, oavsett språkstörning eller inte. Även handalfabetet anser jag är något som 

skulle kunna användas även i klassrum utan hörselskadade eller teckenspråkiga elever, till 

exempel när eleverna får lära sig bokstäverna skulle läraren också kunna lägga till 

handalfabetet för att även få det visuellt. I klassrum där det till exempel finns nyanlända 

elever som inte har så stora kunskaper i svenska skulle läraren också kunna ta till svenskt 

teckenspråk eller TSS/TAKK för att ge dessa elever ännu större möjlighet att lära sig språket. 

Eftersom handalfabetet kan hjälpa till att komma ihåg bland annat skrivriktningen skulle även 

detta kunna användas i klassrum där elever med till exempel arabiska som modersmål går, 

eftersom arabiskan skrivs på ett annat sätt än svenskan. Om dessa elever får möjlighet att även 

se visuellt via teckenspråk att svenska skrivs från vänster till höger, skulle detta kunna bidra 

till större förståelse och eleverna skulle kunna få ytterligare ett sätt att lära sig skriven 

svenska.  
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Det finns många fördelar med flerspråkighet, som både Roos & Allard (2016, s.22) och 

Flyman Mattson (2014) lyfter. Den sistnämnda menar till och med att flerspråkighet kan öka 

hjärnkapaciteten. Den enda nackdelen är, som Flyman Mattson (2014) säger, när personer 

med flera språk inte ges möjlighet till att utveckla språken. Om svenskt teckenspråk skulle 

vara en del av Sveriges lärarutbildningar hade fler människor kunna behärska språket och 

därmed kunna använda sig av svenskt teckenspråk i undervisningen i kommunala skolor. De 

hörselskadade eller teckenspråkiga eleverna hade då kunnat få möjlighet till undervisning på 

båda språken och möjligheter att utveckla båda språken, och de hade då kunnat tillägna sig 

kunskapen de annars kanske går miste om.  

I denna uppsats har jag intervjuat fem lärare men eftersom det endast är fem av Sveriges alla 

lärare går det därför inte att konstatera att detta är fallet för alla klassrum och alla 

hörselskadade och teckenspråkiga elever. Lärarna som medverkat i denna undersökning 

menar att de elever de arbetat med på olika sätt varit med i gemenskapen även om de gått 

miste om viss kommunikation, men hur mycket vet lärarna om elevernas egna upplevelser, 

egentligen? För att kunna svara på den frågan hade intervjuer med berörda elever behövts, där 

de fått möjlighet att delge sina egna åsikter och erfarenheter. Detta har inte varit möjligt för 

denna uppsats, men skulle kunna vara förslag på framtida fortsättning.  

Stockholms Universitet (2017) har inför vårterminen upprättat en kurs i teckenspråk för lärare 

och lärarstudenter. Denna kurs riktar sig till lärarstudenter samt aktiva lärare som fått tillgång 

till fortbildning och saknar förmågor i teckenspråk. Detta ser jag, och säkerligen flera 

lärarstudenter och övriga intresserade, som något väldigt positivt. Det kanske är något för 

Sveriges övriga universitet och vuxenutbildning att ta efter?  
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8 Bilaga 1 - Samtyckesblankett 
 

Hej! 

 

Denna intervju ingår i mitt sista självständiga arbete på grundlärarprogrammet inriktning f-3 

vid Örebro Universitet. Uppsatsen syftar till att ta reda på lärare och skolors attityder och 

förhållningssätt till teckenspråkiga elever i kommunala skolor.  

Deltagandet av intervjun är naturligtvis frivillig och får avbrytas när som helst under 

intervjutillfället.  

Intervjuerna är konfidentiella och kommer att spelas in via ljudupptagning. Jag vill betona att 

alla personuppgifter och information om dig och din arbetsplats kommer att behandlas 

konfidentiellt, och svaren kommer att vara anonyma i uppsatsen.  

Genom att du skriver under denna blankett godkänner du till deltagande och att intervjun får 

användas i min uppsats. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig digitalt senare under våren för 

den som är intresserad av att ta del av resultatet. 

Tack för att du vill medverka! 

// Tove Björkstrand 

 

 

_____________________________ 

Ort och datum 

 

 

_____________________________ 

Deltagarens underskrift 
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9 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat inom skolan? Vad har du för utbildning? Vilken klass har du 

nu? 

 

2. Hur många elever i din klass har ett annat modersmål än svenska? 

Vilka språk är det? 

 

3. Har du någon elev som har teckenspråk som modersmål? 

Om ja, hur fungerar det med föräldrakontakten tycker du? T.ex. på utvecklingssamtal, 

föräldramöten osv. blir de döva föräldrarna lika delaktiga? 

 

4. Har du någonsin haft en hörselskadad/teckenspråkig elev i din klass? 

Om ja, hur arbetade ni då? Använde ni er av tolk eller hur fungerade det?   

Arbetade ni efter ”vanliga” kursplanen? 

 

5. Hur skulle du ställa dig till att få en teckenspråkig elev i ditt klassrum? (Alltså en elev 

som kräver lite mer kunskaper om teckenspråk och/eller att klassrummet utrustas med 

hörselhjälpmedel). 

 

6. Har ni någon ”handlingsplan/arbetssätt” på skolan hur man arbetar med 

teckenspråkiga elever, vad du vet? 

 

7. Använder du dig av teckenspråk/tecken som stöd i din undervisning? 

Om ja, märker du någon skillnad på elevernas språkliga utveckling? (alltså kan du se 

någon skillnad på elevernas språkliga utveckling om de får lära sig teckenspråk/tecken 

som stöd också) 

Är det något som eleverna själva reflekterar över? (tycker de att det är roligt eller 

besvärligt t.ex.) 

 

8. Har du någonsin arbetat i ett klassrum som varit/är utrustat med någon form av 

hörselhjälpmedel? (teleslinga t.ex.) 

Om ja, hur fungerade det? 


