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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med 

hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elever, 

inom specialverksamheter, att utveckla sin flerspråkighet. För att kunna svara på syftet ställde 

vi tre frågeställningar: Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med 

hörselnedsättning, flerspråkighet? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för 

flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd 

i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Utifrån dessa frågor 

genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med nio pedagoger verksamma inom 

specialverksamheter för döva och hörselskadade elever. Som utgångspunkt genomförde vi 

litteraturstudier på forskning som belyser flerspråkighet både som ett samhällsfenomen och 

specifikt för gruppen elever med hörselnedsättning samt forskning kring betydelsen av stöd i 

både analog och digital form. För att kunna svara på våra forskarfrågor har vi valt att dela upp 

våra frågor och analysera dem utifrån två olika teoretiska utgångspunkter. Till den första 

forskningsfrågan har vår teoretiska analysmodell varit inspirerad av fenomenografi i syfte att 

fånga pedagogernas uppfattning. Till de övriga två forskningsfrågorna har vi använt oss av 

sociokulturella teorier för att undersöka pedagogernas syn på medierande redskap för att 

främja flerspråkigheten hos elever med hörselnedsättning. I vår studies resultat 

uppmärksammar vi att flerspråkighet som begrepp har olika betydelser beroende på 

pedagogernas uppdrag men att likheten är att fokus ligger på hörselnedsättningen och 

språktillägnande av ett gemensamt språk. Pedagogerna beskriver sitt mål som att eleverna ska 

tillägna sig ett språk och då gärna ett gemensamt för gruppen. Generellt ger pedagogerna 

uttryck för en positiv uppfattning av flerspråkighet även om de upplever att de har låga 

kunskaper i hur man arbetar med det. Hörselnedsättningen uppges utgöra ett hinder för 

språktillägnande och flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning upplevs som en 

försvårande omständighet. Få stödjande funktioner kopplade till flerspråkig utveckling, 

varken analoga eller digitala, beskrivs, däremot beskrivs många stödfunktioner kopplade till 

hörselnedsättningen. Pedagogerna ger uttryck för låga förväntningar på elevernas språkliga 

förutsättningar. 

  

 

Nyckelord: Flerspråkighet, hörselnedsättning, stöd, stödfunktioner, digitala verktyg, tidig 

språktillägnande, tillgängligt språk. 
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1 Inledning 

Vår intention med detta examensarbete är att i en kvalitativ intervjustudie med 

fenomenografisk samt sociokulturell utgångspunkt söka pedagogers uppfattning kring 

flerspråkighet för elever med hörselnedsättning och hur deras förväntningar skapar 

förutsättningar för elever att utveckla sin flerspråkighet.  

  

Forskning av Ola Hendar (2008; 2016) samt Harry Knoors och Marc Marschark (2014) lyfter 

fram olika faktorer som de uppmärksammat som försvårande för elever med 

hörselnedsättning eller som påverkar deras skolresultat i negativ riktning och där de anger 

flerspråkighet som en av faktorerna. Då vi genom mångårig erfarenhet av att arbeta med 

elever med hörselnedsättning uppmärksammat att många av de elever vi möter har flera språk 

att förhålla sig till, vilket även bekräftas av flera källor (Roos, 2011; Skolverket, 2018b; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) anser vi det vara viktigt att belysa hur man idag 

arbetar med flerspråkighet och om det förekommer stödjande insatser inom 

specialverksamheter. Anders Skans (2011) samt Marie Carlsson (2009)  hävdar att den ökade 

flerspråkighet bland elever och individer i vårt samhälle ställer andra krav på verksamheter 

och olika skolformer i form av behov av anpassad undervisning och menar att detta är en 

utmaning för pedagoger. Forskning lyfter vikten av stöd i undervisningen för att elever ska 

utveckla fördelar med sin flerspråkighet (García, 2009; Roos & Allard, 2016; Knoors & 

Marschark, 2014; Salameh, 2012a) därför har vi valt att belysa hur pedagogerna anger att de 

stöttar flerspråkigheten hos eleverna. Detta har också varit anledningen till att vi valt att 

fokusera på pedagoger och inte på elever, då det är pedagogerna som styr över verksamheten 

och de som har möjlighet att påverka dess innehåll. Om pedagoger saknar kunskap om 

flerspråkighet blir det svårt för dem att hitta vägar att arbeta med detta, de ser då ofta 

flerspråkighet ur ett bristperspektiv (Carlsson, 2009). 

 

Det är pedagogernas förväntningar som sätter “ribban” för hur de utformar undervisningen 

och därmed vilka förutsättningar eleverna ges. Karin Forsling (2017) visar på vikten av att 

pedagoger behärskar redskap för att kunna forma förutsättningar och utveckla möjligheter för 

lärandet. Ett redskap som hon lyfter som användbart stöd för flerspråkiga elever är digitala 

verktyg.  Skolverket (2010, 2017a, 2017b) lyfter fram användande av digitala verktyg i sina 

revideringar och förslag till nya läroplaner för förskola, grundskola och specialskola. Deras 

framhävande av de digitala verktygen och våra egna erfarenheter gör att vi tycker att det vore 
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intressant att titta extra på pedagogers upplevelse av digitala verktyg och hur de anser dessa 

verktyg kan fungera som stöd för flerspråkiga elever med hörselnedsättning. 

  

I vår studie har vi valt att fokusera på pedagogers uppfattning av flerspråkighet för elever med 

olika former av hörselnedsättning. Den vanligaste skolplaceringen för elever med 

hörselnedsättning är integrerad i ordinarie för- eller grundskola, men vi har i denna studie valt 

att fokusera på specialverksamheter. Detta val har vi gjort utifrån att vi har vår bakgrund i 

denna typ av verksamheter och det är även här vi förväntar oss hitta pedagoger som har bred 

kompetens och kunskap kring elever med hörselnedsättning. Vi anser att vårt val av 

pedagoger med förhoppningsvis hög kunskap kring hörsel möjliggör att få fram upplevelsen 

kring just flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning och inte enbart en mer generell 

syn på flerspråkighet där för lite eller för stor hänsyn tas till hörselnedsättningen. 

  

Carin Roos (2011) belyser att flerspråkiga elever i kombination med hörselnedsättning är ett 

relativt obeforskat område, något som även Hendar (2016) och Francois Grosjean (2010) 

understryker. Detta är även något vi uppmärksammat när vi sökte vetenskaplig forskning som 

stöd i vår studie. Vi ser att forskning kring flerspråkighet är ett område som just nu beforskas 

mycket, men sällan i kombination med någon form av funktionsnedsättning. Därför 

identifierar vi detta som ett utvecklingsområde inom det specialpedagogiska hörselområdet att 

utveckla arbetet och kunskapen kring elever med kombination hörselnedsättning och 

flerspråkighet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med detta examensarbete är att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination 

med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elevers 

möjligheter att utveckla sin flerspråkighet.  

  

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande tre frågeställningar: 

 Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, 

flerspråkighet? 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning?     

 Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga 

elever med hörselnedsättning? 
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3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning där vi motiverar valet av undersökningsområde och 

framhäver vikten av forskningens betydelse. Därefter följer vårt syfte och frågeställningar 

följt av en begreppsförklaring över hur vi har valt att definiera begrepp som vi använder i vår 

studie. I bakgrund lyfter vi styrdokument och en övergripande beskrivning av 

undersökningsområdet för att i nästa kapitel, tidigare forskning, lyfta forskning, både svensk 

och internationell, kring flerspråkighet för elever med hörselnedsättning samt vikten av stöd 

för denna målgrupp. I metodologi beskrivs den kvalitativa studiens båda teoretiska 

utgångspunkter; Fenomenografi och Sociokulturella teorier samt hur vi har använt oss av 

dessa i denna studie. I metodavsnittet finns en redogörelse för datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande och våra analysmodeller. Här behandlas också studiens etiska överväganden, 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I resultatdelen redovisar vi resultatet utifrån 

analysen av vårt empiriska material. Därefter förs en diskussion kring resultatet som vi 

kopplat till tidigare forskning. I detta kapitel diskuterar vi även för- och nackdelar till de 

metodval vi gjort. Avslutningsvis framförs studiens slutsatser och våra tankar kring vidare 

forskning inom området.    

  

3.1 Centrala begrepp 

I detta stycke kommer vi att redogöra för olika begrepp som förekommer i vårt arbete samt ge 

en förklaring till hur vi har valt att tolka och använda dessa begrepp. 

  

Flerspråkighet: Två- eller flera språk som används av en individ. Vi har valt att inte använda 

det vanliga begreppet tvåspråkighet eftersom vi anser att flerspråkighet är ett mer heltäckande 

begrepp, som även inkluderar tvåspråkighet. Till flerspråkighet räknas flerspråkighet i form 

av flera talade språk, men också flerspråkighet med olika språkliga former såsom talat och 

tecknat språk. Då behov av tydlighet förekommer kommer vi att specificera vilka former av 

flerspråkighet vi syftar på. 

  

Stöd: Vi har valt att använda Hülya Basaran (2016) definition av stöd. Där den pedagogiska 

verksamheten anpassas med arbetssätt, metoder, resurser - digitala som analoga, för att 

kompensera och skapa förutsättningar för elevernas lärande. 
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Digitala verktyg: Här syftar vi till alla typer av verktyg i digital form. Detta innefattar olika 

verktyg, såsom dator, pekplatta, kamera, interaktiv tavla, bilder, animationer och liknande. 

Detta område är nära sammankopplat med ämnet teknik. Digitala verktyg syftar i vårt arbete 

till att används som ett stöd för kommunikation, skapande, lärande och kunskapssökande. 

  

Elever med hörselnedsättning: I denna text använder vi elever med hörselnedsättning som 

samlingsbegrepp för alla elever som har en hörselnedsättning oavsett grad av 

hörselnedsättning och hörseltekniskt hjälpmedel. Detta inkluderar alltså allt ifrån döva elever 

till elever med en lätt hörselnedsättning. 

  

Elev: Inom förskola används oftast ordet barn och inom skola ordet elev, vi kommer använda 

ordet elev då vi syftar på barn eller elev oavsett skolform. I sammanhang där vi hänvisar till 

föräldrar och barn kommer begreppet barn att användas. 

  

Pedagog: Pedagoger använder vi som samlingsnamn för pedagogiskt utbildad personal både 

inom förskolans och skolans verksamhet. 

  

Specialverksamhet: Här syftar vi på olika skolformer som uttalat vänder sig till elever med 

hörselnedsättning. Både statliga och kommunala skolformer. Det kan vara verksamheter som 

enbart tar emot elever med hörselnedsättning, men också verksamheter som inkluderar elever 

med hörselnedsättning, dock måste verksamheten själv ha uttalat att de särskilt riktar sig mot 

elever med hörselnedsättning. Vår studie vänder sig till pedagoger som arbetar med de yngre 

eleverna och därför kommer olika förskolor, förskoleklasser, grundskolor och specialskolor 

att inbegripas under begreppet specialverksamhet. 

  

Hörseltekniska hjälpmedel: Alla former av hjälpmedel som ger barnet förstärkning eller 

tillgång till ljud, till exempel hörapparater, CI (Cochlea implantat), teleslinga, AV-system, 

ljudutjämningssystem. 
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4 Bakgrund 

Med bakgrund av vårt syfte att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med 

hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elevers 

möjligheter att utveckla sin flerspråkighet lyfter vi i detta kapitel styrdokument från förskolan, 

grundskolan och specialskolan. Därefter kommer flerspråkighetens inverkan på eleven och 

stödfunktionernas betydelse att belysas. 

  

Hela vårt samhälle har utvecklats och blivit mångkulturellt och flerspråkigt vilket påverkar 

alla skolformer, så även för de elever som har en hörselnedsättning. En stor andel av de elever 

som idag går i våra skolor kommer från flerspråkiga hemförhållanden. Skolverket (2018b) 

belyser den ökning av flerspråkiga elever som skett på senare år. Av grundskoleeleverna 

2012/2013 var det 20,5 % som fick tillgång till modersmålsstöd eller svenska som 

andraspråksundervisning, medan 2016/2017 hade siffran ökat till 27 % (Skolverket, 

2018b).  Roos (2011) visar i sin forskning att denna ökning även förekommer för elever med 

hörselnedsättning eller dövhet. Hon menar att elever med flera språk i kombination med 

hörselnedsättning är en stor grupp i gruppen som helhet, vilket också bekräftas av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) som anger att 43 % av Specialskolans elever var 

berättigade till modersmål 2016. 

  

4.1 Styrdokument 

Här presenteras hur läroplanerna för de verksamheter som våra informanter är verksamma 

inom anger riktlinjerna och syn på våra frågor. Det ger en bild av hur skolväsendet uppfattar 

fenomenet flerspråkighet samt stöd och digitala verktyg. Det bör noteras att läroplaner för 

grundskola (Skolverket, 2017a) och läroplan för specialskola (Skolverket, 2017b) 

tar upp samma innehåll och endast skiljer sig åt på några punkter där specialskolans skilda 

uppdrag presenteras. 

  

4.1.1 Flerspråkighet i läroplanerna 

Samtliga läroplaner inom förskolan, grundskolan och specialskolan menar att undervisning 

ska anpassas efter elevers förutsättningar och behov samt ska främja elevernas fortsatta 

lärande med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och språk (Skolverket, 

2010, 2017a, 2017b). Språk och lärande hänger samman, liksom språk och 

identitetsutveckling (Skolverket, 2010, 2017a, 2017b). Vidare menar de att skolan ska erbjuda 
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rika möjligheter att samtala, utveckla ordförråd och begrepp, läsa och skriva för att varje elev 

ska ges förutsättningar att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga. Skolverket (2017b) betonar att specialskolan för döva och 

hörselskadade elever ansvarar för att dessa elever ges förutsättningar att utveckla sådana 

språkkunskaper att de kan avläsa och uttrycka tankar och idéer på svenskt teckenspråk. 

Genom att eleverna får utveckla tvåspråkighet i form av teckenspråk och skriven svenska och 

utifrån individuella förutsättningar även talat språk ökar elevens möjligheter till fortsatta 

studier och delaktighet i samhället (Skolverket, 2017b).   

  

För elever med utländsk bakgrund påtalar Skolverket (2010) att de elever som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Även Skolverket (2017a) och Skolverket (2017b) menar att ha tillgång till sitt 

modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. 

  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt 

modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden (Skolverket, 

2017a, s. 81). 

  

4.1.2 Digitala verktyg i läroplanerna 

Skolverket (2010) menar att förmågan att kunna kommunicera och söka ny kunskap är 

nödvändig i ett samhälle som är präglat av stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 

Förskolan ska lägga en grund för att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som alla i 

samhället behöver (Skolverket, 2010). Det är skolans uppdrag att bidra till elevernas 

utveckling av förståelse för hur digitalisering påverkar individer och samhällets utveckling 

(Skolverket, 2017a, 2017b). Man anger att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik samtidigt som de ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt 

och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Detta för att eleverna ska kunna se 

möjligheter, förstå risker samt kunna värdera information. Därigenom ska utbildningen ge 

eleverna förutsättningar för att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2017a, 2017b). 

Skolans mål anger att: 
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala 

som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 

problemlösning, skapande, kommunikation och lärande (Skolverket, 2017a, s. 13). 

  

4.2 Flerspråkighet som samhällsfenomen och en del av undervisningen 

Majoriteten av jordens befolkning är flerspråkiga (Salameh, 2012a). Det är allmänt vedertaget 

att det finns en tät relation mellan språk och lärande (Axelsson & Magnusson, 2012, Hajer & 

Meestringa, 2014). Monica Axelsson och Ulrika Magnusson (2012) menar att den täta 

relationen mellan språk och lärande är extra relevant då det gäller flerspråkiga elever, som har 

andra språkliga förutsättningar. Vi anser att det gäller särskilt för elever som dessutom har 

andra funktionsvariationer som påverkar deras språkliga förutsättningar, såsom 

hörselnedsättningar kan göra. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) lyfter att den 

språkliga bakgrunden för elever i behov av teckenspråk är ännu mer komplex då de behöver 

förhålla sig till ett tredje eller fjärde språk (utöver teckenspråk, svenska och engelska).   

  

Det är en vanligt förekommande missuppfattning att språkutveckling hos flerspråkiga barn 

generellt startar senare samt att det sker i ett långsammare tempo på alla språken (Salameh, 

2012a). Hon hävdar att så inte är fallet, om barnet får tillräcklig tillgång till alla språken, då 

utvecklas deras fonologi och grammatik i normal takt, däremot kan utvecklingen av 

ordförrådet ta något längre tid. Dock påtalar Eva-Kristina Salameh, (2012b) att även 

flerspråkiga barn kan ha språkförseningar eller språkstörningar, här menar hon att det finns en 

kunskapsbrist och att man “skyller på flerspråkigheten” och menar att det är den som orsakar 

språkförseningarna. Vi menar att så är ofta fallet även för elever med hörselnedsättning eller 

andra funktionsnedsättningar att man “skyller på” funktionsvariationen och inte ser andra 

möjliga svårigheter som skulle kunnat ha stöttats mer. Salameh (2012b) menar att flerspråkiga 

barn kan behöva mer tid för sin språkutveckling, men endast i de fall då förseningen orsakas 

av bristande stimuli. Alla har olika biologiska förutsättningar och det tar olika lång tid för 

deras språk att utvecklas, men att enbart avvakta menar Pauline Gibbons (2016) är fel väg. 

Hon hävdar att det är avgörande i vilka sociala sammanhang som eleven befinner sig, inte 

bara för att lära sig språket utan också för att lära sig använda språket för meningsskapande. 
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För att flerspråkighet ska utvecklas och bli en tillgång är grundförutsättningen att eleven får 

tillgång till alla sina språk (Salameh, 2012a). Hon menar vidare att för att kunna utveckla full 

flerspråkigt behöver individen få möta alla språken i olika sammanhang och genom olika 

brukare, detta för att utveckla mentala lexikon på alla språken. Salameh (2012a) menar att 

många elever har bristande modersmål. Hon menar att detta hänger samman med att man 

inom olika kulturer har olika syn och kultur kring hur man talar till och med barn, eller att 

familjerna lever under svåra förutsättningar som påverkar måendet och därmed 

kommunikationen inom familjen samt att de möter få användare av deras språk. Detta kan 

leda till att de inte får tillräcklig stimulans och språklig medvetenhetsträning på sitt 

modersmål om de enbart möter det språket inom familjen (Salameh, 2012a). 

  

4.2.1 Skolspråk 

Många forskare och författare skiljer på vardagligt talspråk och det språk eller språkbruk som 

används inom specifika områden, såsom i skolundervisning. Axelsson och Magnusson (2012) 

kallar det t.ex. för vardagsspråk och skolspråk. Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) 

menar att då undervisningen i skolan sker på ett språk som eleven inte behärskar fullt ut så 

kan själva språket utgöra ett hinder. Axelsson och Magnusson (2012) hävdar att 

andraspråkstalare ofta utvecklar ett fungerande språk för vardagssituationer snabbare än vad 

de utvecklar de specialiserade ämnesspecifika språkbruk som behövs för skolarbete. Hajer 

och Meestringa (2014) varnar för att det kan vara missvisande om eleven snabbare utvecklar 

ett socialt språk, eftersom det kan leda till att man tror att eleven besitter högre språkliga 

förmågor än vad den faktiskt gör.  Att utveckla ett fungerande skolspråk kan ta upp till åtta år, 

beroende på när elever får tillgång till språket, medan ett fungerande vardagsspråk oftast tar 

två till tre år att utveckla (Axelsson & Magnusson, 2012). 

  

Skolverket (2018a) lyfter vikten av att eleverna får tillgång till omfattande mängd svenska för 

att bygga upp ordförråd som möjliggör utveckling av majoritetsspråket och förmågan att 

tillgodogöra sig undervisning. En fråga som diskuteras, enligt Skolverket (2018a), är om 

flerspråkiga elever får tillräcklig mängd svenska då pedagogen arbetar med flerspråkiga 

resurser. En annan aspekt i frågan kring tillgång till stor mängd svenska är att det inte är 

enbart mängden svenska utan också möjligheten att tillägna sig och förstå språket som är 

avgörande för kunskapsutveckling (Skolverket, 2018a). 
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4.3 Pedagogens förväntningar och betydelsen av stödjande undervisning för 

flerspråkighetsutveckling 

Ett av de viktigaste uppdragen en pedagog har är att skapa förutsättningar för elevernas 

lärande (Fredman, Haddadi Ederyd & Melin 2016). De menar att alla elever oavsett 

funktionsnedsättning har rätt att utvecklas mot de mål som beskrivs i läroplanen men det är 

inte alltid en verklighet för elever med hörselnedsättning. 

  

Man kan se att pedagoger förenklar sitt undervisningsspråk för flerspråkiga elever, till 

exempel genom att de flerspråkiga eleverna inte behöver läsa i samma utsträckning (Axelsson 

& Magnusson, 2012). Detta kan bero på att pedagogerna försöker kringgå det mer 

svårförstådda formella skolspråket. Dock blir detta en negativ spiral för eleverna eftersom de 

då inte får tillgång till ett tillräckligt avancerat skolspråk (Axelsson & Magnusson, 2012). 

Detta håller Hajer och Messtringa (2014) med om och menar att genom att förenkla sitt 

språkbruk stjälper pedagogen eleven snarare än hjälper dem. Basaran (2016) betonar dock att 

höga förväntningar inte innebär orealistiska förväntningar som yttrar sig genom att eleverna 

ges för svåra uppgifter som de förväntas lösa på egen hand. Det handlar, poängterar hon, inte 

heller om enkla uppgifter som ligger långt under deras kognitiva nivå. Om pedagogen 

förenklar uppgifter genom att ta bort ord och begrepp som är nya och värderas vara svåra för 

eleven, sjunker språknivån och innehållet blir enkelt. Om uppgifterna är svåra, stöttning 

saknas och kraven för höga finns risken att eleverna bli passiva och ger upp eller utvecklar 

strategier att lösa uppgiften utan att förstå innehållet (Basaran, 2016). Elevens utveckling är 

avhängigt pedagogens förväntningar (Damber, 2013, Basaran, 2016). Det är dessutom 

motiverande för eleverna om pedagogerna har ändamålsenliga förväntningar på dem 

(Fredman, Haddadi Ederyd & Melin, 2016). 

  

4.3.1 Stöttning av flerspråkighet 

Det är av vikt av att pedagoger ger elever stöttning i undervisningen, så att de kan utveckla 

både språk och kunskaper (Gibbons, 2016). För flerspråkiga elever kan stöttning innebära att 

de får stöd i sitt lärande och utveckling av det språk som är deras starkaste språk (Gibbons, 

2016, Skolverket, 2018a). För att kunna kompensera och motverka konsekvenser av elevernas 

hörselnedsättning lyfter Johanna Fredman, Emma Haddadi Ederyd och Joahnna Melin (2016) 

pedagogers kunskap och medvetenhet om olika faktorer som påverkar. Det krävs en 
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medvetenhet om det medicinska perspektivet, hörselnedsättningens grad och förståelse för 

vilka utmaningar som kan bli till följd av utformningen av lärmiljön.  

  

Basaran (2016) lyfter vikten av att pedagogen organiserar stödet så att eleverna ges riklig 

stöttning i början för att efter hand avveckla i takt med att eleven bemästrar och utvecklas till 

att klara sig på egen hand. Att det är betydelsefullt med tidiga insatser håller vi med om och 

detta är en av anledningarna till att vi fokuserat vårt arbete till pedagoger som arbetar med de 

yngre eleverna. 

  

I tidigare lärarutbildningar har det saknats eller varit begränsat av forskningsrön som bygger 

på flerspråkiga resurser (Skolverket, 2018a). De menar att det kan vara så att nyare 

forskningsrön motsäger vad pedagoger tidigare har fått lära sig på sin utbildning. Därför kan 

pedagoger många gånger vara frågande till hur de bör bedriva undervisning med mångfald av 

språk och på olika språkliga nivåer (Skolverket, 2018a). 

  

Baker framhålls av Skolverket (2018a) och menar att ett språk som kommit längre i 

utvecklingen kan utgöra ett stöd för språk som inte kommit lika långt. Skolverket (2018a) 

anser därför att användningen av flerspråkiga resurser i undervisning kan skapa möjligheter 

för ökad språklig förståelse och bättre förutsättningar för behållning av undervisningen. 

Fördelar som kan dras med att arbeta flerspråkigt är att eleverna kan fortsätta sin 

kunskapsinhämtning, överföra begrepp mellan språken och utvecklas på flera språk 

(Skolverket, 2018a). Vid flerspråkig undervisning är kommunikation viktigare än kontroll och 

korrekthet menar Skolverket (2018a) och ger exempel på pedagogers osäkerhet kring att inte 

förstår vad eleverna uttrycker. 

   

4.3.2 Utmaningar kring flerspråkighets arbete 

Elevernas brister i sitt förstaspråk uttalas som ett hinder för att arbeta flerspråkigt (Skolverket, 

2018a). Skolverket (2018a) menar att det språk som eleven har, oavsett nivå ska utgöra basen 

för hur man arbetar vidare med flerspråkiga resurser. Även kring läsning och skrivning påtalar 

Skolverket (2018a) att elever kan ha varierande erfarenheter och kunskaper som pedagoger 

måste förhålla sig till. En enspråkig pedagog kan inte lära ut tal- eller skriftspråk på andra 

språk (Skolverket, 2018a). De menar att ett ökat samarbete med modersmålslärare är att 

rekommendera. 
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4.3.3 Digitala verktyg, som en del av skolan 

Internet är en högst flerspråkig miljö påpekar Charlotte Engblom (2013) och det bör ses som 

en resurs för alla barns språkutveckling. När flerspråkiga elever är i början av sin språkliga 

utveckling i svenska är det av vikt att använda olika uttryck för att berätta samma sak 

(Basaran, 2016). Hon menar att lärplattan har hela världen som målgrupp och att eleven lätt 

kan växla mellan olika språk genom att byta tangentbord i lärplattan under tiden som de 

skriver och skapar i dokument, filmer och böcker. Dessutom ser Basaran (2016) fördelen med 

tillgängliga översättningsverktyg som finns både på webben och som appar. Eleven kan själv 

välja om de vill använda tal- eller skriftspråket för att översätta och kommunicera sitt 

budskap. Hon menar att modern teknik och digitala resurser inte längre enbart handlar om att 

söka och granska information utan att dessa digitala resurser blivit verktyg för att 

kommunicera med olika modaliteter. Även Engblom (2013) belyser möjligheten att använda 

digitala verktyg som ett arbetsredskap för flerspråkiga elever då dessa verktyg öppnar upp för 

möjligheten att erbjuda eleverna andra språk än svenska genom filmer, tv, sajter och spel.   

Digitala verktyg kan användas på många olika sätt och hur man ser på användandet varierar. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015), lyfter att skolan detta till trots inte använder 

digitala verktyg i den utsträckning som den skulle kunna. De menar att ett medvetet 

användande av de tekniker som eleverna använder även utanför klassrummet kan stödja 

lärandet och förbättra skolresultaten. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) 

understryker dock att detta ställer krav på god it-kompetens hos skolledning och pedagoger. 

Basaran (2016) betonar också vikten av kompetens hos pedagogerna och menar att det är 

kombinationen av digitala verktyg och lärarens pedagogiska kompetens som integreras i 

undervisningen och kan användas på olika sätt beroende på syfte i uppgiften. Hon menar att 

digitala verktyg kan ses som ett arbetsredskap tillgängligt för alla och där elevens behov och 

förutsättningar avgör hur de ska användas. Basaran (2016) betonar att det inte är de digitala 

verktygen i sig som gör skillnad utan det är hur pedagogen planerar och drar nytta av de 

digitala verktygen som ger resultat. 

  

Basaran (2016) ser även de pedagogiska fördelarna med digitala verktyg som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) menar att med stöd av digitala verktyg kan lärmiljön anpassas till 

varje enskild elevs behov och på så sätt göra varje elev delaktig i skolarbetet. Skolan är enligt 

Basaran (2016) präglad av en enspråkig norm men de digitala verktygen utmanar denna norm 

och öppnar upp för en flerspråkig miljö. Genom att använda bilder, animationer, filmer och 



 

17 

 

liknande ges eleverna möjlighet att utveckla flerspråkighet via multimodalt berättande, en 

visuell kommunikation där man använder flera uttryckssätt för att kommunicera sitt budskap 

(Basaran, 2016). 
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5 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi utifrån vårt syfte, att fördjupa kunskap om flerspråkighet i 

kombination med hörselnedsättning, utifrån hur pedagogers förväntningar skapar 

förutsättningar för elevers möjligheter att utveckla sin flerspråkighet, belysa både svensk och 

internationell forskning som behandlar flerspråkighet för elever med hörselnedsättning. Vi har 

valt att presentera den tidigare forskningen under rubrikerna Flerspråkighet i teori och 

praktiken och Omgivningens stöd för elever med hörselnedsättning. Under den sistnämnda 

rubriken kommer även forskning kring digitala verktyg som stöd även belysas. 

  

Vetenskapliga artiklar har sökts via sökmotorerna Primo, Eric, Diva samt via Google. Sökord 

som använts har varit: flerspråkighet, språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet + 

hörselnedsättning, digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt + digitala verktyg samt deaf, 

hearing impaired + bilingual, language devolopment + digital tools. Vetenskapliga källor har 

även hittats genom annan litteratur och vetenskapliga källor där vi valt att i möjligaste mån 

söka och använda primärkällor. 

  

5.1 Flerspråkighet i teori och praktik 

Flerspråkighet är normen för merparten av jordens befolkning hävdar Ofelia García (2009) i 

sin forskningssammanställning och menar att detta till trots, är ändå skolsystem ofta okunniga 

kring de fördelar som flerspråkighet kan medföra. Många komplexa faktorer påverkar resultat 

för elever med hörselnedsättning (Marschark, Shaver, Negle, & Newman 2015). Carin Roos 

och Karin Allard (2016) menar i sin forskningsöversikt att elever med hörselnedsättning inte 

är en homogen grupp, utan det finns många andra variabler än brist på hörsel som påverkar. 

Några variabler som kan påverka menar Marc Marschark, Debra Shaver, Katherine Negle och 

Lynn Newman (2015) i sin granskning av över femhundra amerikanska elever med 

hörselnedsättnings studieresultat, är intellektuell funktionsnedsättning och annat modersmål. 

Hendar (2016) lyfter i sin kvantitativa register- och enkät studie förutom dessa även föräldrars 

utbildningsnivå samt ålder för språktillägnande som faktorer som påverkar. García (2009) 

anger att föräldrar ofta ges råd från olika professionaliteter att endast använda 

majoritetsspråket. García (2009) menar att detta får till följd att den språkliga interaktionen 

mellan barn och föräldrar blir lidande då föräldrarna inte kan kommunicera på sitt modersmål 

med barnet. 
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Pedagogernas skicklighet och kompetens att använda språken är en viktig aspekt när 

flerspråkighet ska främjas, samt det pedagogiska arbetet att stimulera och utveckla 

kommunikation (Roos & Allard, 2016). De påtalar att inom gruppen elever med 

hörselnedsättning ställs det krav på pedagoger att kunna behärska tecken som stöd, 

teckenspråk och svenska då det ofta är elevernas behov. Knoors och Marschark (2014) påtalar 

i en forskningssamanställning att många pedagoger saknar tillräckliga språkliga förmågor 

inom t.ex. teckenspråk, vilket också Roos och Allard (2016) lyfter. Förutom brist på 

kvalificerade pedagoger, menar Marschark et al. (2015), att det råder brist på vetenskapligt 

förankrade undervisningsmetoder och material för elever med hörselnedsättning. 

  

5.1.1 Utmaningar med flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning 

Som följd av hörselnedsättningen har elever med hörselnedsättning begränsad tillgång till 

talade språk (Marschark, Shaver, Negle, & Newman, 2015). Detta tillsammans med ofta 

förekommande brist på fungerande kommunikation inom familjen, till följd av föräldrars 

okunskap kring hörselnedsättning och teckenspråk, får enligt Marschark et al. (2015) till följd 

att de flesta elever med hörselnedsättning börjar skolan med en påtaglig språklig försening, 

med undantag av de elever som har tillräcklig hörsel och de elever som har fullgott 

teckenspråk hemifrån. Hendar (2016) hävdar att om barnet får tillgång till fungerande språk 

före tre års ålder har det stor påverkan på de framtida skolresultaten, oavsett vilket språk eller 

språklig form det är frågan om.  Han går till och med så långt att han inkluderar gester i de 

språkliga aspekterna som ger förbättrade skolresultat, vi uppfattar det som att han menar 

fungerande kommunikation när han hänvisar till språk och språkliga aspekter. Roos och 

Allard (2016) lyfter svårigheterna i att kompensera för de kunskapsbrister som den språkliga 

förseningen kan medföra. Det är därför viktigt att barn tidigt får tillgång till fungerande språk 

(Hendar, 2016; Roos & Allard, 2016; Knoors & Marschark 2014; Grosjean, 2010). 

  

Tidig hörselnedsättning och begränsad tillgång till kommunikation påverkar de kognitiva 

förmågorna negativt och den socioemotionella utvecklingen med möjliga effekter på lärande 

(Knoors & Marschark, 2014). Utan tillgång till språk påverkas utvecklingen av flera viktiga 

kognitiva förmågor (Grosjean, 2010). Kognitiva förmågor som Grosjean (2010) nämner, i en 

vetenskaplig artikel, som riskerar att inte utvecklas eller bli försenade på grund av brist på 

språk hos barn med hörselnedsättning är; förmåga att resonera, förmåga att tänka abstrakt och 

minnesfunktioner. Man kan, enligt Knoors och Marschark (2014) samt Marschark et al. 

(2015) påvisa kognitiva skillnader mellan elever med hörselnedsättning eller dövhet och 
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hörande elever. Dessa skillnader kan utjämnas något genom anpassad pedagogik, teknik och 

instruktionsmaterial (Marschark, Shaver, Negle, & Newman 2015). 

  

Ordförråd är grund för kommunikation, läsning, tänkande och lärande hävdar John L. Luckner 

och Christine Cooke (2010) i en forskningsöveriskt. Forskning kring ordförråd visar att elever 

med hörselnedsättning uppvisar svårigheter i tillägnandet av ordkunskap, de har mindre 

mängd mentalt lexikon och det tar längre tid att tillägna sig nya ord i jämförelse med hörande 

barn (Luckner & Cooke, 2010). Detta medför enligt Marschark et al. (2015) att många 

professionella kämpar med att strukturera språkmiljöer och skapa tillgänglighet för elever 

med hörselnedsättning. 

  

5.1.2 Språk och tillgänglighet, för elever med hörselnedsättning 

En grundförutsättning för att elever med hörselnedsättning ska kunna utveckla talspråk är 

deras förutsättningar och förmågor att uppfatta och tillägna sig talspråksljuden (Knoors & 

Marschark, 2014). Även Roos och Allard (2016) påtalar elevernas brist på tillgång av 

språkliga ljud, bristande förmågor att tillgodogöra sig ljuden eller bristande fonologisk 

medvetenhet som hinder som påverkar deras språkutveckling. Knoors och Marschark (2014) 

menar att för barn som inte har tillgång till sitt språk dagligen kräver det att pedagogerna 

sätter in mer medvetna insatser som ger barnen grundläggande förutsättningar för 

kommunikation. Roos och Allard (2016) håller med och lägger till att det viktigt att elever 

med hörselnedsättning undervisas i en miljö där tillräckliga anpassningar görs. 

  

För många barn med hörselnedsättning är uppfostran och undervisning i flerspråkighet tal-

teckenspråk inte normen (Grosjean, 2010). Han menar att majoriteten av elever med 

hörselnedsättning undervisas oralt, utan tillgång till teckenspråk, vilket han menar är felaktigt. 

Grosjean (2010) påtalar att det är mycket viktigt att alla barn får tillgång till språk och 

kommunikation tidigt, vilket även Hendar (2016) presenterar som den mest avgörande faktorn 

för förbättrade skolresultat. Grosjean (2010) hävdar att det är mycket viktigt för elever med 

hörselnedsättning att få tillgång till både tecknat och talat eller skrivet språk, utifrån sina 

förutsättningar. Vidare menar han att när elever med hörselnedsättning endast får tillgång till 

talat språk utsätter man barnet för risker kognitivt, språkligt och identitetsmässigt. Han menar 

att det enda språk som är säkert tillgängligt för barn med hörselnedsättning, är teckenspråk. 
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Knowing sign language is a guarantee that deaf children will have mastered at least one 

language in their youth (Grosjean, 2010, s. 143) 

  

Särskilt viktigt, menar han, att tillgången till språk är under den ur språklig synpunkt extremt 

viktiga första tiden i ett barns liv. Under denna tidiga period menar han dessutom att 

hörseltekniska hjälpmedel inte fullt ut är tillgängliga för barn med hörselnedsättning vilket 

påverkar deras förutsättningar att kunna tillgodogöra sig talat språk (Grosjean, 2010). 

  

Grosjean (2010) tror att anledningarna till att elever med hörselnedsättning inte får tidig 

tillgång till teckenspråk grundar sig i missuppfattningar, såsom att teckenspråk inte anses vara 

ett riktigt språk, att teckenspråk skulle hindra utvecklingen av talat språk eller att man tror sig 

behöva välja mellan talat och tecknat språk, även Hendar (2016) gör liknande antaganden. 

Som argument för att låta elever med hörselnedsättning få bli flerspråkiga med talat och 

tecknat språk framför Grosjean (2010) att strikt oral undervisning ofta misslyckas och eleven 

utvecklar inte sitt talade språk till en tillräckligt hög nivå för att klara av obehindrad 

kommunikation. Samtidigt visar dock Hendar (2008, 2016) bättre resultat för elever som går 

inom integrerad undervisning än för de som går inom specialundervisning för elever med 

hörselnedsättning. Grosjean (2010) menar att det är en chanstagning med individens liv att 

enbart förlita sig på teknisk utveckling och oral enspråkighet och förespråkar därför valet av 

säkert tillgänglig kommunikation i form av teckenspråk. 

  

5.1.3 Flerspråkighet utifrån hörselbehov   

Diskussion förekommer kring om elever med hörselnedsättning ska undervisas på talat språk 

eller teckenspråk eller om undervisningen ska ske flerspråkigt med tal och/eller teckenspråk, 

tecken som stöd, skriftligt språk och med hörseltekniska hjälpmedel (Marschark, Shaver, 

Negle, & Newman 2015). Hendar (2016) lyfter fram en historisk konflikt där det anses att 

tecknade språk har en negativ inverkan på talade språk. Hendar (2016) hävdar dock att han i 

sin studie kan motbevisa detta och att det som han ser ger störst påverkan på elevens framtida 

skolresultat är vid vilken ålder barnet får tillgång till fungerande språk eller kommunikation. 

  

Hur flerspråkigheten ser ut är väldigt individuellt, det varierar utifrån nivå av 

hörselnedsättning och tillgång till de båda språken. Individens starkaste språk kan vara 

antingen talat eller tecknat (Grosjean, 2010). Många personer med hörselnedsättning ser inte 

sig själv som flerspråkiga eftersom de anser att deras språkliga nivå på något av språken är för 
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låg (Grosjean, 2010), vilket också är fallet för många hörande flerspråkiga (García, 2009). 

Grosjean (2010) menar att om de använder språken i någon form, oavsett nivå, så ska de 

betraktas som flerspråkiga. Precis som hörande kan personer med hörselnedsättning välja att 

använda bara ett av sina språk, utifrån situation och kommunikationspartner, de har då en 

enspråkig kommunikation (Grosjean, 2010; García, 2009). De kan också ha en flerspråkig 

kommunikation där de använder ett språk som grundspråk men kodväxlar och lånar från sina 

andra gemensamma språk. När denna form av flerspråkig kommunikation sker mellan talat 

och tecknat språk kallar Grosjean (2010) det för ”contact signing”. 

  

Det finns många likheter mellan hörandes flerspråkighet och flerspråkighet för personer med 

hörselnedsättning, i form av talat och tecknat språk, dock påtalar Grosjean (2010) att det finns 

en del skillnader. Skillnader som Grosjean nämner är att det först nyligen erkänts att döva 

faktiskt är flerspråkiga, vilket innebär att det är ett relativt obeforskat område, vilket också 

bekräftas av Roos (2011) i en vetenskaplig artikel och Hendar (2016). En annan skillnad är att 

personer med hörselnedsättning är flerspråkiga genom hela livet till en följd av just bristen på 

hörsel och det gör också att flerspråkigheten följer med från generation till generation 

(Grosjean, 2010). Vidare menar han att de inte är flerspråkiga av val, utan utifrån behov av 

teckenspråk och för att de lever i ett talande samhälle (Grosjean, 2010). Som en följd av 

hörselnedsättningen är produktionen av talat språk ett hinder för många personer med 

hörselnedsättning vilket leder till att de väljer att utveckla teckenspråk för att slippa tala, 

vilket enligt Grosjean (2010) är ytterligare en skillnad för teckenspråkiga. Språken har olika 

utbredning, det är sällan det erbjuds miljöer där personer med hörselnedsättning fullt ut kan 

vara enspråkiga på enbart teckenspråk (Grosjean, 2010). Dessutom måste 

teckenspråksanvändare i högre utsträckning lära sig att anpassa sitt språk efter vem de 

kommunicerar med, allt ifrån flytande teckenspråk till tecken som följer talet är vanligt 

förekommande och detta ställer högre krav på flerspråkiga personer som är flerspråkiga inom 

teckenspråk – talat språk (Grosjean, 2010). 

  

5.2 Omgivningens stöd för elever med hörselnedsättning 

För att flerspråkighet ska vara en fördel lyfter Roos och Allard (2016) samt García (2009) att 

det krävs engagemang hos de som omger barnet. García (2009) lyfter särskilt fram Bialystok, 

som drar slutsatsen att flerspråkighet i sig själv inte automatiskt ger några fördelar, utan är 

beroende av stöd och uppbyggnad från omgivningen. Utifrån detta menar därför García 
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(2009) att skolor och då speciellt flerspråkig undervisning har stor betydelse för 

uppbyggnaden av flerspråkiga elevers förutsättningar. 

  

Carlsson (2009) konstaterar i en debatterande vetenskaplig artikel att Sverige har blivit ett 

mångspråkigt land, vilket ställer krav på utbildningssektorn samt utmanar pedagoger. Detta 

håller Skans (2011) med om i sin licentiatuppsats med observationsstudie och hävdar att det 

ställer förändrade krav på undervisning i form av anpassningar till följd av det ökande antalet 

flerspråkiga. Roos (2011) lyfter att antalet flerspråkiga elever som även har en 

hörselnedsättning också är en ökande grupp. Roos och Allard (2016) menar att det finns 

faktorer som motverkar flerspråkighetens fördelar, såsom socio-ekonomisk status. Även 

García (2009) framhåller att vissa grupper av elever inte får samma förutsättningar att 

utveckla sin flerspråkighet. En grupp som hon särskilt framhåller är fattiga barn, det kan ofta 

handla om migranter eller invandrare. Inom denna grupp lyfter García (2009) särskilt ut 

gruppen döva elever, då hon inom den gruppen ser en risk att fattiga döva blir isolerade i 

skolor som inte erbjuder stöd för flerspråkigheten anpassat eller passande för döva. 

  

5.2.1 Pedagogers förväntningar 

Många pedagoger visar motsägelsefulla förväntningar i arbetet med flerspråkiga elever finner 

Åsa Palviainen och Karita Mård-Miettinen (2015)  i deras observations och intervjustudie. De 

menar att pedagoger uttrycker att de tror att det är bra att skilja språken och skapa enspråkiga 

skolmiljöer, samtidigt som de säger sig tro på att användandet av förstaspråket kan stärka 

andraspråksinlärningen. Om pedagogen saknar kunskap om flerspråkighet blir det svårt för 

dem att se möjligheter och lösningar, de ser då flerspråkighet med ett bristperspektiv 

(Carlsson, 2009). 

  

Många pedagoger har låga förväntningar på elever med hörselnedsättning och gör språkliga 

anpassningar, så till den grad att språket inte blir tillräckligt rikt för utveckling (Knoors & 

Marschark, 2014). Det finns risk att förväntningarna blir ytterligare lägre om eleven förutom 

hörselnedsättning också är flerspråkig (Roos, 2011). Hon ser att flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning generellt får en undervisning där deras potential oftast inte kommer till sin 

rätt och att deras förstaspråk marginaliseras. Många pedagoger som arbetar med elever med 

hörselnedsättning är fast i en institutionell diskurs, vilket innebär att de tror sig veta elevens 

behov av stöd och agerar utifrån det (Roos & Allard, 2016). De menar att många pedagoger 

fokuserar på elevernas tillkortakommande och svårigheter vilket hindrar dem från att 
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upptäcka elevens resurser. Marschark et al. (2015) drar slutsatsen att ofta kan sämre resultat 

för elever med hörselnedsättning inte förklaras utifrån vilken skolform eleven är placerad i, 

utan det viktiga tycks vara pedagogernas förväntningar på eleverna. Det finns, enligt 

Marschark et al. (2015) studier som funnit att pedagoger i vanliga skolor har högre 

förväntningar på elever med hörselnedsättningar än pedagoger som arbetar inom specialiserad 

verksamhet för elever med hörselnedsättning. 

  

5.2.2 Digitala verktyg som stöd i undervisning 

Goda resultat för uppbyggnaden av ordförråd för elever med hörselnedsättning kan finnas i 

särskilda modeller (Luckner & Cooke, 2010). De beskriver ett undervisningsprogram baserat 

på datorprogram som särskilt tränar ord och oral ordträning. Användning av datorbaserade 

program för ordträning har gett liknande goda resultat för hörande elever, för elever med 

autism, för elever med inlärningssvårigheter och för flerspråkiga elever (Luckner & Cooke, 

2010). 

  

Fördelar med datorprogram för ordträning för elever med hörselnedsättning är att det behövs 

mindre lärarledd undervisning med instruktioner, det möjliggör stor mängd träning, det finns 

möjligheter till individanpassningar, programmen ger omedelbar feedback, programmen ger 

stöd till pedagoger och många källor för information såsom bilder, text och ljud används 

(Luckner & Cooke, 2010). En annan fördel, menar författarna är att det finns många bra 

program tillgängliga på den kommersiella marknaden. Många program arbetar med ord, 

ordförråd och ordförståelse och en fördel är att de finns tillgängliga på flera olika språk 

(Luckner & Cooke, 2010).  Anna Åkerfeldt (2014) lyfter i sin kvalitativa 

observationsstudie att digitala spel har utmanat den traditionella undervisningen och menar att 

digitala spel tränar förmågor som samarbete och problemlösning. Trots detta, anser Åkerfeldt 

(2014) att digitala spel inte är vanligt förekommande inom skolan idag, utan ses mer som ett 

fenomen som barn och ungdomar ägnar sig åt på fritiden. 

  

När implementering av digitala verktyg ska ske finns det vissa saker att ha i beaktningen. 

Forsling (2017) lyfter i sin kvalitativa observation och intervjustudie att det finns en viss 

övertro på digitala verktyg och att en implementering lätt kan hamna i en oreflekterad 

situation där varken intentionerna eller förutsättningar överensstämmer med det som är 

genomförbart. Hon menar att det historiskt sett finns en uppfattning om att digitala verktyg 

kan ses som ett medel för att revolutionera lärande och undervisning. Forsling (2017) påpekar 
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därför att det är viktigt som pedagog att reflektera över och ställa sig frågor som vad, hur och 

varför digitala verktyg ska användas i undervisningen. 

  

Trots bristande kunskaper i och om digitala verktyg hos pedagoger ökar tillgängligheten av 

digitala verktyg i klassrummen. Forsling (2017) visar på forskning som belyser vikten av att 

pedagogerna behärskar redskapen för att kunna forma förutsättningar och utveckla 

möjligheter för lärandet. Samtidigt lyfter hon vikten av att pedagogen har så pass stor 

kompetens att de inser vilka resurser de digitala verktygen kräver av eleven och på så sätt 

skapa stöttor åt eleven. Forslings (2017) forskningsresultat visade på att implementering av 

digitala verktyg där pedagogerna dessutom utbildades inom området ledde till kollegialt 

lärande, vilket i sin tur ledde till skolutveckling. 

  

5.3 Sammanfattning av forskningsfältet 

Vi har i kapitlet berört forskning som belyser vikten av tidigt tillägnande av språk och att 

språket är tillgängligt för eleven. Vi har även belyst forskning kring pedagogens förväntningar 

och dess betydelse för elevens möjligheter att utveckla sin flerspråkighet samt hur digitala 

verktyg kan verka som ett stöttande redskap i undervisningen. 

  

Forskningsområdet upplever vi som tudelat där det förekommer forskning kring 

flerspråkighet men då främst inriktat på flera talade språk och att få funktionsvariationer 

berörs. Det finns även forskning kring hörselnedsättning men då är forskning om 

kombinationen med flerspråkighet främst fokuserad på teckenspråk och talat eller skrivet 

majoritetsspråk. En del forskning behandlar konsekvenser av hörselnedsättning och söker 

orsaker till varför elever med hörselnedsättning har låga skolresultat. Digitala verktyg är ett 

nytt forskningsområde där det finns ytterst begränsad forskning och inte heller här är 

kombinationsforskning vanligt förekommande, såsom digitala verktyg och flerspråkighet, 

eller digitala verktyg och hörselnedsättning. 

  

Vi anser att vår studie fyller en funktion utifrån att den kompletterar och kombinerar det 

forskningsfält som finns idag genom att vi tittar på pedagogernas uppfattning av 

kombinationen flerspråkighet och hörselnedsättning samt hur deras förväntningar skapar 

förutsättningar för elevernas möjligheter att utveckla sin flerspråkighet. Vi anser även att vår 

studie kan skapa en förståelse för hur viktiga pedagogers förväntningar är på elevernas 
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möjligheter att utvecklas och kan spela en roll i hur man betraktar kombinationen 

flerspråkighet och hörselnedsättning som idag inom forskning enbart beskrivs som en faktor 

som ses ge låga skolresultat. Vi uppfattar att vårt perspektiv att betrakta pedagogernas roll kan 

berika diskussionen kring varför flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning ger låga 

skolresultat och inte enbart vara ett konstaterande som kan tolkas som att eleverna inte har 

möjlighet att vara flerspråkiga. Utifrån detta anser vi att vår studie kan vara ett underlag vid 

kollegiala diskussioner och ge en ökad kunskap om fenomenets fördelar för att på så sätt bidra 

till skolutveckling.   
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6 Metodologi  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter, vilka är 

fenomenografi samt sociokulturella teorier. Vi kommer att förklara de modeller för analys 

som vi har använt för att analysera vårt empiriska material för att söka svar på pedagogers 

uppfattning om flerspråkighet för elever med hörselnedsättning.  Fenomenografi används för 

att analysera den första forskningsfrågan; Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med 

målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Sociokulturella teorier används 

som perspektiv vid analysen av utfallet rörande de övriga två forskningsfrågorna; Hur 

beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning? samt Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för 

flerspråkiga elever med hörselnedsättning? Vi kommer vidare att beskriva vår metod för 

datainsamling, vilket är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dessutom kommer vi 

redovisa hur vi gjort urval av respondenter, hur vi genomfört studien och etiska övervägande. 

Avslutningsvis kommer vi att lyfta vår studies trovärdighet och tillförlitlighet under rubriken 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

  

6.1 Fenomenografi 

Vi har valt att utgå från fenomenografisk metodansats när vi bearbetar vårt empiriska material 

för att söka svar på vår första forskarfråga, Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med 

målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? Vi anser att denna metodansats 

lämpar sig väl då den syftar till att beskriva människors uppfattningar av ett fenomen 

(Larsson, 1986) och är utvecklad för att analysera data från enskilda individer (Dahlgren & 

Johansson, 2015). En uppfattning är, enligt Staffan Larsson (1986) en oreflekterad grund på 

vilken en persons åsikter vilar och utvecklas. Utifrån denna studies omfattning och vår 

användning kan man säga att vi inspirerats av fenomenografi och dess ansatser snarare än att 

vi följt det fullt ut. Fenomenografin har främst använts av oss som en arbetsmodell och som 

ett riktmärke, för att fokusera på pedagogernas uppfattningar. Vår grundsyn i detta arbete har 

varit att belysa pedagogernas uppfattning av fenomenet flerspråkighet i kombination med 

hörselnedsättning. För att fullt ut kunna benämna denna studie för rent fenomenografisk hade 

vi behövt snäva in och tydligare beskriva vårt fenomen; flerspråkighet för elever med 

hörselnedsättning. Enligt Larsson (1986) är en av grundförutsättningarna för att fullt ut kunna 

bedriva en fenomenografisk studie att man definierar och avgränsar sitt fenomen tydligt för att 

få en så uttömmande bild av det som möjligt. Han menar att man för att verkligen kunna nå en 
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djup analys också behöver definiera vad det är inom fenomenet som man vill få fram 

uppfattningar kring. Vi har istället valt att även beröra andra frågor såsom stöd och digitala 

verktyg, dock inte som egna fenomen utan som perspektiv kopplade till flerspråkighet för 

elever med hörselnedsättning. Denna spridning och bredd i perspektiven på flerspråkighet för 

elever med hörselnedsättning har lett till att vår studie inte fullt ut når det djup som en rent 

fenomenografisk studie gör anspråk på att göra.    

  

Fenomenografiska studier delas in i kategorier utifrån undersökningsområden (Larsson, 

1986), vår studie kan ses som en allmänpedagogisk studie. En allmänpedagogisk studie rör 

människors sätt att uppfatta begrepp med betydelse för utbildning, de rör inte innehållet i 

inlärning utan förutsättningarna för lärande eller undervisning (Larsson, 1986). Syftet med 

allmänpedagogiska studier är, enligt Larsson (1986) att fördjupa förståelsen för lärares 

handlande, att finna de övertygelser som är underliggande pedagogers sätt att lägga upp 

undervisning, vilket vi ser som en annan benämning av pedagogernas förväntningar. I vår 

studie är detta betydelsefullt, då vi utgår från forskning som visat på att pedagogers 

förväntningar har påverkan på elevernas resultat. 

  

Fenomenografi definieras av några särdrag, som enligt Larsson (1986) är att man betraktar 

fenomenet ur andra ordningens perspektiv, det vill säga att man utgår från informanternas 

uppfattningar eller upplevelser, inte hur det faktiskt är. Andra särdrag för fenomenografi är att 

man utgår från ett empiriskt material från intervjuer samt att det strävar efter att beskriva 

skilda sätt att föreställa sig något (Larsson, 1986). Fenomenografins utgångspunkt är att förstå 

att människor uppfattar företeelser i sin omgivning på olika sätt men även att det finns ett 

begränsat antal sätt på vilka dessa företeelser kan ses på (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Uppmärksamheten riktas mot variationerna mellan människor i sätten att uppfatta omvärlden 

(Dahlgren & Johansson, 2015) och genom kontrasten till andras uppfattningar kan man 

identifiera det karaktäristiska för en uppfattning (Larsson, 1986). Ett fenomen kan uppfattas 

och beskrivas ur olika perspektiv vilket ger upphov till olika uppfattningar och beskrivningar 

av samma fenomen (Larsson, 1986). Lars Dahlgren och Kristina Johansson (2015) benämner 

denna uppsättning av uppfattningar för utfallsrummet för företeelsen i fråga. 
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6.2 Sociokulturella teorier 

För att kunna svara på våra två sista forskarfrågor; Hur beskriver pedagogerna att de arbetar 

stödjande för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? samt Hur ser pedagogerna på 

digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? har vi 

valt att anta ett sociokulturellt perspektiv. Vi anser att denna teori passar vår studie eftersom 

språket ses som ett av de mest centrala redskapen i lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Sociokulturell teori kännetecknas av lärandet i sociala och kommunikativa sammanhang 

(Säljö, 2017).  

 

Sociokulturella teorin har influerats och till viss del skapats utifrån Lev Vygotskijs arbeten 

(Jakobson, 2012). Ett av de mest välkända av Vygotskijs begrepp är, enligt Roger Säljö 

(2017), den närmaste utvecklingszonen. Begreppet utvecklingszon fokuserar framförallt på 

situationer där elever och/eller pedagoger samarbetar eller interagerar med varandra i syfte att 

utveckla färdigheter (Jakobsson, 2012). Människor har en typ av förmåga när de löser 

problem helt på egen hand, däremot uppvisar de mer avancerade förmågor och kunskaper när 

de tillåts lösa problem under ledning av till exempel en vuxen eller en mer utvecklad kamrat. 

Det är enligt Säljö (2017) avståndet mellan det vi klarar på egen hand och vad vi kan göra 

under ledning som är utvecklingszonen. Tanken är alltså att när vi nått en viss kompetens är vi 

också nära att klara av mer avancerade saker, men behöver inledningsvis stöd utifrån. I vår 

studie lyfter vi vikten av stöd för flerspråkiga elever vilket faller väl ut med sociokulturella 

teorin om utvecklingszonen och dess grundtankar som visar på betydelsen av social 

interaktion för lärande (Säljö, 2017).   

 

Centralt för Vygotskijs syn på lärande är den roll som mediering och medierande redskap 

spelar (Säljö, 2017). Medierande redskap är kulturellt utvecklade resurser för att tänka och 

handla. Medierande resurser är dels mentala eller språkliga, såsom till exempel begrepp, 

symboler, alfabet och dels fysiska såsom penna, datorer (Säljö, 2017). Vi söker i vår studie 

svar på hur pedagoger uppfattar sin egen roll som stödjande eller medierande och särskilt hur 

de ser digitala verktyg som ett stöd för flerspråkigheten. Vi ser därför digitala verktyg som ett 

medierande redskap för flerspråkighet. De digitala verktygen är ett fysiskt redskap och enligt 

Säljö (2027) benämns dessa som artefakter.  
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Det viktigaste medierande redskapet är enligt Säljö (2017) språket. Genom kommunikation 

kan vi formulera erfarenheter och dela dem, vi kan också genom språket approprira andras 

erfarenheter (Säljö, 2017). Appropriering används som synonym för lärande (Säljö, 2017). 

Vygotskij poängterar, enligt Säljö (2017), att språket fungerar både i samspel med andra och i 

vårt eget medvetande när vi tänker, språket har således en yttre sida riktad mot andra och en 

inre som vi använder för att tänka. Inom sociokulturell tradition ses tänkande som ett slags 

”inre tal”, alltså man tänker med hjälp av de redskap man införlivat genom samspel med 

andra (Säljö, 2017). Språket är länken mellan social interaktion och tänkande, det yttre är med 

och skapar det inre. I vår studie är detta betydelsefullt eftersom vi utgår från forskning som 

påtalar språkliga brister hos flerspråkiga elever med hörselnedsättning. 

  

6.3 Datainsamlingsmetod 

Vår undersökning syftar till att få fram pedagogernas uppfattning kring flerspråkighet för 

elever med hörselnedsättning, därför har vi valt att använda oss av metoden kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är en metod som ger ett datamaterial baserat på 

människors svar och som används när man vill få svar på vad människor tror, tycker eller 

säger sig ha för åsikter (Denscombe, 2016). Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade 

och tematiska (Larsson, 1986) och utifrån detta har vi valt att använda oss av en intervjuguide 

som innehåller ett mindre antal frågor och att dialogen anpassats utifrån svaren vi fått från 

informanten under samtalet. Pål Repstad (2007) påtalar att kvalitativa intervjuer kritiserats för 

att vara allt för individualistiska, fokusera på enskilda personers åsikter och bortse från sociala 

och materiella strukturer och villkor. Då vårt syfte varit att få fram just de enskilda 

uppfattningar, vilket också är målet med fenomenografiska studier (Larsson, 1986) anser vi 

att valet av metod passar väl. 

  

6.4 Urval 

Repstad (2007) menar att informanter som är intressanta att välja ut är de som forskaren anser 

har relevant information. De informanter vi har eftersökt, utifrån vårt syfte, är pedagoger, med 

högskoleutbildning såsom lärare, förskollärare eller speciallärare som arbetar med elever med 

hörselnedsättning. Genom att välja ut lärare med erfarenhet och kunskap kring hörsel och 

hörselnedsättningar tror vi att vi får ett svarsunderlag som fokuserar på vår målgrupp, elever 

med hörselnedsättning. Vår förhoppning är att deras kunskap kring hörselnedsättningar ska ge 

oss en specificerad bild av flerspråkighet, där kombinationen med hörselnedsättning kommer 
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fram och ges proportionerlig hänsyn och inte tilldöms för stor eller för liten betydelse. Det är 

deras erfarenhet eller åsikt vi söker i denna studie, inte någon inläst kunskap, utan 

pedagogernas upplevelser från verkligheten. 

  

Totalt har vi genomfört nio intervjuer med pedagoger från fyra specialverksamheter för elever 

med hörselnedsättning. Pedagogerna vi har intervjuat är verksamma inom förskola och upp 

till årskurs 4. Vi har valt att fokusera på pedagoger för de yngre eleverna utifrån att vi anser 

att de har störst möjlighet till inflytande på elevernas språkutveckling samt utifrån att forskare 

lyfter betydelsen av att eleverna tidigt får utveckla språkliga förmågor (Knoors & Marschark, 

2014; Grosjean,2010; Hendar, 2016). För att komma åt informanter har vi vänt oss till 

skolledning (se bilaga 1), detta för att få tillträde till skolan och dess personal vilket 

rekommenderas av Martyn Denscombe (2016). Vi tror att skolledning besitter en kunskap om 

sin personal och dess kompetens som vi saknar, vilket även Repstad (2007) lyfter fram som 

betydelsefullt. 

  

6.5 Genomförande 

Majoriteten av intervjuerna har genomförts personligen, d.v.s. att vi och informanten har 

befunnit oss i samma rum rent fysiskt. Ett fåtal intervjuer har genomförts som 

internetbaserade intervjuer i realtid med visuell kontakt, via Skype, såsom beskrivet av 

Denscombe (2016). 

  

Vårt upplägg av intervjuerna kan liknas vid det som Descombe (2016) samt Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2014) beskriver som semistrukturerade intervjuer, vilket också enligt 

Larsson (1986) och Dahlgren och Johansson (2015) är typiskt för fenomenografiska 

intervjuer. Vår intervjuguide har innehållit några huvudsakliga frågeställningar (se bilaga 2) 

med förslag till uppföljningsfrågor. Larsson (1986) påtalar att vid fenomenografiska intervjuer 

ska enbart några få huvudfrågor, som tydligt beskriver kopplingen till det undersökta 

fenomenet finnas med i intervjuguiden och därefter är det intervjuarens mål att få fram 

informantens uppfattning av fenomenet och säkerställa att man uppfattat frågorna på samma 

sätt. Vi har använt oss av den fenomenografiska teknik som Dahlgren och Johnsson (2015) 

benämner som “probing”, vilket innebär att vi ställt uppföljningsfrågor eller använt icke 

verbala signaler såsom hummande och nickningar för att visa att vi vill få informanten att 

fortsätta tala och på så sätt fördjupa och utvidga samtalet. Vårt mål är att informanten ska 
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utveckla sina tankar utifrån de av oss givna ämnen (Denscombe, 2016). Genom att använda 

oss av öppna frågor ger vi informanten stort utrymme att svara och berätta (Hilmarsson, 

2012).   

  

Vi har båda deltagit vid alla intervjuer men vi har haft olika roller vid genomförandet. En har 

lett intervjun och varit den som ställt frågorna, den andra har haft en mer tillbakadragen roll 

och fört anteckningar under intervjun. Vi har turats om att ha den ledande respektive 

observerande rollen. Vi har valt att ljudinspela våra intervjuer, förutom en som genomfördes 

på teckenspråk som istället vidoeinspelades . Alla intervjuer har i efterhand transkriberats i sin 

helhet.  

 

Ingen särskild pilotstudie har genomförts, trots att vi förstått att det är något som 

rekommenderas av bland annat Denscombe (2016) för att undvika att göra misstag under 

studien som man inte har tid eller möjlighet att påverka. I en fenomenografisk intervju menar 

Larsson (1986) att frågorna egentligen kan formuleras först i mötet med informanten, när 

denne svarar på frågan utifrån sin tolkning och intervjuaren omformulerar frågorna för att få 

ett svar som är det man avsett få svar på. Alltså måste varje intervju vara unik och utgå ifrån 

just den informantens tolkning av våra frågor. Med bakgrund av detta har vi valt att inte 

genomföra någon pilotstudie. Däremot har vi noga formulerat våra frågor, som mest kan 

liknas vid det som Larsson beskriver som en checklista för att få med alla väsentliga aspekter 

som vi söker få uttalanden kring. Vi har reflekterat kring hur vi ska få svar som ger oss 

information för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Detta 

framhåller också Larsson (1986) samt Repstad (2007) som menar att om man inte är 

strukturerad och har en genomtänkt referensram riskerar man få data som är orelevant och 

svår att jämföra eller finna mönster i. 

  

6.5.1 Fenomenografisk analysmodell 

Vi har analyserat våra intervjuer enligt en fenomenografisk analysmodell som består av sju 

steg vilket beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). Denna form av analys kallas enligt 

Larsson (1986) för kvalitativ analys. Denna modell har använts vid analysen av vår första 

forskningsfråga; Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med 

hörselnedsättning, flerspråkighet? Här nedan kommer vi kort redogöra för modellen och hur 

vi har använt den. 
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Steg ett är, enligt Dahlgren och Johansson (2015) att bekanta sig med materialet. Som första 

steg i vår bearbetning av vår empiri har vi oberoende av varandra läst igenom de 

transkriberade intervjuer flera gånger, för att på så sätt lära känna materialet. Under tiden vi 

läste förde vi anteckningar i materialet samt använde oss av markeringspennor i olika färger. 

Detta för att bli helt säkra på innehållet och börja identifiera signifikanta uttalanden samt 

finna likheter. Steg två är kondensation. I detta steg startade vår gemensamma analys. Vi har 

genom att noga betraktat vårt material försökt skilja ut de mest signifikanta och betydelsefulla 

uttalandena. Dessa har vi sedan klippt ut som små passager eller stycken och kategoriserat 

dessa. I detta arbete var det nödvändigt att alla intervjuer var noggrant transkriberade och 

utskrivna i flera exemplar, vilket vi också fann då vi såg att några uttalanden passade i under 

flera kategorier eller att vi tolkat dem olika. Här fann vi att analysen fördjupas då vi ibland 

hade olika syn på hur utsagorna skulle kategoriseras eller vilka uttalanden som var mest 

signifikanta. Steg tre är jämförelse. Här har vi genomfört jämförelsen mellan olika passager. 

Vi har letat efter likheter men även skillnader i vårt material, eftersom det inom 

fenomenografin är genom att undersöka skillnader som en uppfattning kan gestaltas. Man 

måste titta på likheter för att kunna urskilja skillnader. Genom kontrasten till andra 

uppfattningar kan man se det karaktäristiska för en viss uppfattning. Nästa steg, steg fyra, 

benämns som gruppering. I detta steg har vi grupperat våra kategorier utifrån funna likheter 

och skillnader. Denna gruppering kan ses som en tematisering av utsagorna. Vi fann att vissa 

informanter gav uttryck för mer än en uppfattning, vilket också beskrivs som vanligt av 

Larsson (1986) som menar att det kan bero på att man ser fenomenet ur olika perspektiv. I de 

fallen har vi redovisat informantens alla uppfattningar eller uppfattningar ur olika perspektiv. 

I detta arbete fann vi att tematiseringarna kunde slås ihop eller att passager passade bättre i 

andra grupper.  Inom varje tematisering fann vi skilda sätt att betrakta fenomenet vilket kan 

ses som kategorier ur vilka fenomenet kan förstås. Det var en tillgång att ha passagerna 

utklippta, så att samma passage inte kunde placeras i mer än en grupp samt att det gav en 

överblick. Steg fem är att artikulera kategorierna. Vi valde att artikulera våra tematiseringar i 

fyra grupper, och inom varje grupp söka kategorier. Att artikulera innebär att likheterna står i 

fokus. Det sjätte steget är att namnge kategorierna. När vi namngett våra tematiseringar har vi 

försökt formulera oss relativt kort och vi har haft som intention att namnge utifrån 

framträdande karaktär i olika perspektiv som vi funnit i utsagorna. Det sjunde steget som är 

det sista steget är den kontrastiva fasen. Här har vi bearbetat våra passager ytterligare för att 

utröna eventuella korsningar, det vill säga att en passage passar inom flera kategorier. En 
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kategori ska anses vara exklusiv, vilket kan resultera i att flera kategorier slås ihop till ett färre 

antal.  

 

Fenomenografins primära mål är att urskilja variationer eller skillnader mellan uppfattningar, 

för att därigenom finna essensen i hur pedagogerna uppfattar fenomenet (Dahlgren & 

Johansson, 2015, Larsson, 1986), i vårt fall flerspråkighet för elever med hörselnedsättning. 

Målet är att komma under ytan och finna det som är underförstått i utsagorna (Larsson, 1986). 

Vi har därför både tagit hänsyn till det som de faktiskt säger och det som vi tolkar är 

meningen med det de säger. Fenomenografi bygger på att människor tolkar vad de får till sig 

(Larsson, 1986). Störst fokus har vi lagt vid vilka uppfattningar som finns och dess innebörd, 

snarare än hur många som delar en viss uppfattning eller försöka förklara orsaker, vilket också 

Larsson (1986) menar är det viktiga vid fenomenografiska analys. Vi har i vår analys lagt 

störst fokus vid de fyra första stegen i den fenomenografiska analysmodellen. Då vårt arbete 

är relativt litet och det endast är en av forskningsfrågorna som tolkas utifrån fenomenografisk 

analysmodell har underlaget varit begränsat och behovet av att kategorisera och namnge 

kategorier har inte prioriterats och genomförs med samma noggrannhet av oss. Vid 

redovisningen av resultaten väljer vi att redogöra för resultatet i en löpande text där olika sätt 

att uppfatta fenomenet redogörs och beskrivs. Detta val har vi gjort utifrån att vi finner att 

svaren har kopplingar till varandra och har ett sammanhang.  Alla våra redovisade svar är ur 

andra ordningens perspektiv, alltså de är angivelser av pedagogernas uppfattningar eller 

upplevelser och är vår tolkning av hur det framstår. 

 

6.5.2 Analysmodell med sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att analysera svaren från våra intervjuer som vi kopplar samman med våra 

forskningsfrågor; Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever 

med hörselnedsättning? samt Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i 

undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? utifrån en analysmodell i fem 

steg, presenterad av Denscombe (2016), men med inspiration från den fenomenografiska 

analysmodell som är presenterad ovan. Bärande i analysen har varit att vi använt oss av en 

utgångspunkt och perspektiv inspirerad av sociokulturella teorier. Här kommer vi att beskriva 

hur vi använt analysmodellen och vilka tematiseringar vi funnit i analysen. 

 

Parallellt med att intervjuerna fortskred påbörjades transkriberingen av intervjuer. Vi 

transkriberade intervjuerna i sin helhet. Därefter valde vi att inspireras av den 
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fenomenografiska analysmetoden, som tidigare beskrivits, genom att vi som ett första steg 

läste igenom materialet var för sig och sökte mönster och kategorier. Därefter följde vi 

återigen Denscombes (2016) analysmodell. Vi letade gemensamt efter mönster och 

återkommande utsagor. Vi valde att, istället för att kommentera såsom Denscombe 

rekommenderar, istället att klippa ut alla utsagor vi fann som betydelsefulla eller bärande för 

våra frågeställningar för att tydligt kunna kategorisera dem. Alla utsagor som vi fann 

betydelsefulla, utifrån våra forskningsfrågor, sorterades in i olika tematiserande kategorier. 

Efter flera jämförelser mellan kategorierna kom vi fram till fem teman som beskrev våra 

informanters svar. Dessa benämner vi som; språk, förväntningar, kompetens, 

hörselnedsättning samt stödfunktioner. Inom temat språk har vi sorterat utsagor som berör 

synen på språk och flerspråkighet samt användningen av språk. Inom temat förväntningar 

faller utsagor som uttalat eller indirekt hör samman med vad pedagogerna har för 

förväntningar, ställer för krav eller vilken nivå undervisningen bedrivs på och pedagogernas 

upplevelser kring detta. Vi har valt att inkludera vilka förväntningar som pedagogerna direkt 

eller indirekt beskriver sig ha även om detta inte ger svar på frågan om vilka former av stöd 

de använder eller hur de ser på de stödjande medierande verktygen. Detta har vi gjort 

eftersom vi anser att deras förväntningar är grundförutsättningen för vilka stödinsatser de 

tillämpar. Temat kompetens behandlar utsagor där pedagogerna beskriver sin kunskapsnivå 

och uttrycker önskemål om fortbildning. Hörselnedsättningar är det tema där vi har sorterat in 

utsagor som är kopplade till bristen på hörsel, hit hör hörselanpassningar, användning av 

tekniska hjälpmedel och saker som pedagogerna anger som specifika för gruppen elever med 

hörselnedsättning. Inom temat stödfunktioner återfinns utsagor som beskriver användning av 

stöd, riktat mot elever, både sådant som pedagogerna själv uttalat och sådant som vi utifrån 

deras beskrivningar ser är av stödjande funktion, oavsett om pedagogen är medveten om detta 

eller inte. Här finns också passager som handlar om funktionen av stöd och förutsättningarna 

för användande av stöd.  

  

6.6 Etiska överväganden 

I vårt genomförande av föreliggande studie har vi använt oss av vetenskapsrådets riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002) för forskningsetiska principer för att säkerställa att vår studie grundar 

sig på forskningsetiska överväganden.  
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Inför intervju har informanterna informerats, i enighet med informationskravet från 

Vetenskapsrådet (2002), om att intervjun kommer att spelas in, transkriberas och användas 

som underlag för vår studie. De har fått information kring att materialet, både i form av ljud 

och transkribering, endast kommer att vara tillgängligt för oss som forskare och att det i sin 

helhet kommer att raderas efter godkännande av examensarbetet, såsom Vetenskapsrådet 

(2002) belyser kring nyttjandekrav. De har även informerats om att det material som används 

i vår rapport kommer vara avpersonifierat. Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav anger att 

informanter själva äger rätten att bestämma över sin medverkan. I vår studie har detta 

inneburit att de har lämnat muntligt samtycke, samt att de om de så önskat har haft möjlighet 

att avbryta sin medverkan. 

  

Eftersom vi har valt att genomföra studien i specialverksamheter, rör vi oss inom ett relativt 

begränsat område där kännedomen om varandras verksamheter är hög och urvalet litet. Vi har 

därför i denna studie noga tagit hänsyn till våra informanters integritet. Detta innebär bland 

annat att vi inte kommer att ange hur många informanter som finns inom varje gruppering, 

förskola, grundskola och specialskola samt att vi inte namnger vilka verksamheter eller inom 

vilka geografiska områden våra informanter finns. Även under analys och arbetet med denna 

uppsats har vi varit medvetna om risken för identifiering av informanter och har därför tagit 

hänsyn till detta under till exempel handledningssamtal. Detta är även skälet till att vi valt att 

inte namnge våra informanter vid redovisningen av citat i resultatdelen. Utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav har vi även behandlat vårt empiriska material 

med försiktighet. Då vi redovisar vårt resultat och citerar informanter har vi valt att göra några 

små ändringar för att anonymisera svaren. Vi har ändrat alla referenser där informanten 

nämner sin skolform eller skolas namn till ordet skola eller skolan. Då informanterna nämner 

kollegor eller elever vid namn eller anger deras kön har vi valt att ändra detta till hen eller 

eleven. I övrigt anges informanternas svar talspråkligt, så som vi transkriberat dem.   

  

6.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När forskning presenteras är det av stor vikt att den är genomförd och framställd på ett sätt 

som ger uttryck för god kompetens och hög kvalitet (Thornberg & Fejes, 2016), därför 

kommer vi i detta stycke att redogöra för validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten av 

vår kvalitativa studie. 
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Validitet handlar om studiens trovärdighet för att säkerställa att de metoder som används är 

lämpliga för just det undersökningsområde som valts (Thornberg & Fejes, 2016). Utifrån vårt 

syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, då vi anser att det är den metod som bäst ger underlag för att kunna svara på våra 

frågeställningar. När intervjuer genomförs kan omedvetna signaler, såsom kroppsspråk och 

tonfall påverka informanterna svar, detta har vi varit medvetna om och försökt minimera. 

Genom att vi båda har deltagit under intervjuerna har vi fått samma förkunskap och inte 

behövt förlita oss på den enes tolkningar.   

  

Reliabilitet berör frågor om tillförlitlighet. Vid genomförande av kvalitativa intervjuer finns 

det en risk att forskaren blir alltför involverad i datainsamlingen och gör egna förhastade 

tolkningar, vilket kan bidra till bristande tillförlitlighet. I vår studie har vi försökt vara så 

transparenta som möjligt och redogjort för våra beslut så att andra forskare ska kunna bedöma 

rimligheten i vår studie, något som även Denscombe (2016) förespråkar. Dencombe (2016) 

menar att forskning aldrig kan stå fri från påverkan, såsom identitet, värderingar och 

övertygelse, från de som genomför forskningen. Detta menar även Larsson (1986) och 

understryker att detta även kan ses som en tillgång. Han menar att det inom fenomenografin 

är viktigt att man har förtrogenhet med de fenomen man undersöker. Vi har båda förtrogenhet 

med fenomenet flerspråkiga elever med hörselnedsättning genom vår yrkesbakgrund samt 

utifrån att delarna bakgrund och tidigare forskning i denna studie har föregått genomförandet 

av intervjuer och analys. Vid analysen har vi, såsom påtalas av Larsson (1986) lagt teorin åt 

sidan och utgått ifrån att finna kärnan i det empiriska materialet. Vi kan inte ses som 

fördomsfria i analysen, utan har som Larsson (1986) beskriver utnyttjat de perspektiv som vi 

har tillgång till som tolkningsmöjligheter. 

  

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på 

personer eller situationer som inte har ingått i studien (Thornberg och Fejes 2016). Vi är 

medvetna om att vi har ett litet urval och vilket gör generaliseringen av vår studie blir 

begränsad generellt. Specialverksamheter för elever med hörselnedsättning är en 

förhållandevis begränsad verksamhet med relativt likartade förutsättningar, detta gör att vi 

ändå anser att vår studie kan vara överförbar och generaliserbar inom detta specialområde. 

  

  



 

38 

 

7 Resultat 

Vårt syfte är att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning, 

utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elevers möjligheter att 

utveckla sin flerspråkighet. Vi har därför genomfört nio intervjuer med pedagoger från fyra 

specialverksamheter. Pedagogerna är verksamma från förskola upp till årskurs fyra. Dessa 

intervjuer har sedan transkriberats i sin helhet för att därefter analyseras i flera steg. Den 

första frågan; Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med 

hörselnedsättning, flerspråkighet? har analyserats utifrån en fenomenografisk metodansats 

medans de övriga två frågorna; Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för 

flerspråkiga elever med hörselnedsättning? samt Hur ser pedagogerna på digitala verktyg 

som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? har analyserats ur ett 

sociokulturellt perspektiv utifrån sociokulturella teorier. Vi kommer i detta kapitel att 

redogöra för det resultat som vi funnit genom vår analys. Avslutningsvis görs en kort 

sammanfattning av resultatet.  

  

7.1 Pedagogers uppfattning av flerspråkighet för elever med 

hörselnedsättning 

I detta stycke presenteras utfall kopplat till vår första forskningsfråga, Hur uppfattar 

pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med hörselnedsättning, flerspråkighet? 

Denna analys är gjord utifrån en fenomenografisk ansats. 

  

I utsagorna har vi sett en likhet i att flertalet pedagoger anger att de ser flerspråkighet som 

berikande för alla, oavsett om de har eller inte har en hörselnedsättning. De beskriver fördelar 

med att kunna använda olika språk för att ge en ökad förståelse och fler 

kommunikationsvägar. Det nämns att språk har en positiv påverkan på varandra, alltså att ett 

språk kan utgöra ett stöd för ett annat språk. Som en pedagog framhåller: ”Alla språk gynnar 

varandra. Oavsett om du har ett, två, tre eller fem språk. Det är aldrig fel att ha ett språk.” Vår 

uppfattning är att pedagogerna ger uttryck för en grundsyn där de anser att språk är viktigt. 

 

Att flerspråkighet för just målgruppen elever med hörselnedsättning kan tolkas på olika vis 

har framkommit vid våra litteraturstudier och har därför varit en fråga som vi har undersökt. I 

pedagogernas utsagor kan vi se att deras uppfattning kring vad som är flerspråkighet för 

elever med hörselnedsättning skiljer sig åt. Utifrån vårt analysmaterial har vi kunnat urskilja 
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fyra skilda utfall i hur pedagogerna definierar vad som ingår i deras syn på flerspråkighet, 

specifikt för elever med hörselnedsättning; 

 Två uppger att flerspråkighet ska betraktas som flera talade språk, där tecken används 

som en form av stöd. De talade språken innefattar både svenska och elevens 

modersmål. Här läggs en tyngdvikt vid de talade språken. 

 Fyra pedagoger menar däremot att de anser att flerspråkighet för elever med 

hörselnedsättning är majoritetsspråket i talad eller skriven form och teckenspråk. Detta 

kan liknas vid det som traditionellt inom hörselvärlden benämns som tvåspråkighet. 

Här lägger pedagogerna olika tyngd vid vilket språk som är första språket, teckenspråk 

eller majoritetsspråket. 

 Tre pedagoger säger att flerspråkighet innefattar majoritetsspråket, talat modersmål 

och teckenspråk. Detta tolkar vi som ett fullt ut flerspråkigts perspektiv utifrån att alla 

elevens språk beaktas.  

 Endast en pedagog nämner att flerspråkighet även kan förekomma i form av olika 

tecknade språk. 

 

Vi kan se att pedagogernas upplevelse av vad som inräknas i flerspråkighet överensstämmer 

med vilken elevgrupp de arbetar med, samt deras skolforms uppdrag och undervisningsspråk. 

Samtidigt ser vi att samtliga inkluderar teckenspråket eller tecken som stöd i deras definition 

av flerspråkighet.  

  

En tydlig likhet är att samtliga pedagoger beskriver sina elevers språkliga nivå som låg, dock 

upplever vi att de ger uttryck för att den språkliga förseningen hänger samman med 

hörselnedsättningen snarare än flerspråkigheten. Vi kan urskilja att undervisningsspråket är 

det språk som pedagogerna lägger mest tyngdvikt på. En likhet som framkommer i utsagorna 

är att sju av nio pedagoger fokuserar på att arbeta enspråkigt för att skapa ett gemensamt 

språk för gruppen. Beroende på verksamhet och uppdrag styrs vilket som är 

undervisningsspråket och därmed det gemensamma språket. Vikten av att ha fungerande 

kommunikation mellan både pedagog och elev samt elev och elev är motiveringen till att 

pedagogerna väljer att arbeta enspråkigt. En pedagog beskriver: “Men barn som börjar här har 

väldigt olika erfarenhet sedan tidigare av teckenspråk eller av svenskt talspråk. Så vi känner 

att det gemensamma för oss nu är teckenspråket”. Liknande utsagor förekommer och det 

tycks vara en vanlig uppfattning att det är viktigt att utveckla ett grundspråk som ska vara 

gemensamt för alla i gruppen.   
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En likhet som flertalet av pedagogerna ger uttryck för är utmaningen att hörselnedsättningen 

gör att eleven har med sig mindre språk hemifrån, än vad de tror att hörande flerspråkiga 

elever har, vilket ses som en anledning till elevernas låga språkliga nivå. Pedagogerna ger 

uttryck för att elevernas låga språkliga nivå hänger samman med bristande kommunikation i 

hemmet, vilket de menar, beror på hörselnedsättningen. Som exempel redogör en pedagog:  

 

Om du kommer som hörande barn från ett annat land har du samma modersmål som 

dina föräldrar. Har du då teckenspråk och om föräldrarna inte kan teckenspråk, så är 

våra elever extra utsatta, extra sårbara för de har ett språk till . De har inte något 

gemensamt språk med sina föräldrar.  
 

En annan aspekt på varför eleverna har låg språklig nivå anges vara tillgången eleven har till 

vart och ett av sina språk. Eleven uppfattas få både bristfällig tillgång till språken utifrån att 

elevens hörselnedsättning gör att den får mindre tillgång till alla språkljud och därmed får 

svårare att uppfatta språket, dessutom får eleven tillgång till varje språk i låg utsträckning, då 

varje språk bara förekommer i vissa situationer. Flera pedagoger påtalar att eleverna inte har 

ett uttalat första språk som de delar med sin familj. Pedagogerna ger exempel som vi kan 

koppla till både kulturella språkbruk och till bristande kunskaper kring hur man 

kommunicerar med barn med hörselnedsättning.  

 

  

Flerspråkighet i form av flera talade språk beskrivs i utsagorna som ett hinder. Flera talade 

språk beskrivs som lika och därmed svårare för eleverna att urskilja, som en följd av deras 

hörselnedsättning. Pedagogerna beskriver ljudbilden i de olika språken som en försvårande 

omständighet. En pedagog förklarar det som: “Erfarenhetsmässigt så kan det också vara att de 

måste jobba ganska mycket för att urskilja språken [...] Mer saker att hålla reda på”. Två 

pedagoger uttrycker att kombinationen hörselnedsättning och flerspråkighet gör att det blir en 

större utmaning för eleven och att det försvårar dess kommunikation.  En av dem uttrycker:  

 

De som har en hörselnedsättning har även det som ett hinder. De hör ju inte. Alltså när 

jag pratar hör de inte allt jag säger. Har man då en tvåspråkighet redan och kanske har 

svårt att förstå svenska språket så blir det ännu en svårighet. Så, ja klart, jag tror det är 

ännu svårare för de som har ett annat modersmål.  
 

Tre pedagoger poängterar dessutom att de upplever att det tar längre tid att utveckla 

flerspråkighet för elever med hörselnedsättning. De uttrycker att de olika talade språkens 
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ljudbilder är svåra att urskilja när eleven har en hörselnedsättning. En pedagog uttrycker: 

“Min erfarenhet av barn med hörselnedsättning, som har mer än ett språk, så är det att det tar 

längre tid innan man fått ordning på språket. Det kräver lite mer”.  

 

Däremot beskrivs flerspråkighet i form av teckenspråk och svenska, talad eller skriven, som 

en tillgång. Tillgången beskrivs som en ökad tillgänglighet för eleven och erbjuder fler 

kommunikationsvägar i majoritetssamhället. En likhet är att flertalet pedagoger lyfter fram 

teckenspråkets visuella form som tillgänglig och stödjande för elever med hörselnedsättning, 

både i formen teckenspråk men också som stödfunktion till talade språk. En av pedagogerna 

gör en tydlig sammanfattning kring hur hen ser på elevens förutsättningar att utveckla olika 

former av flerspråkighet: 

  

De har svenska på skolan och annat språk hemma och teckenspråk utöver. För de 

barnen tar det längre tid att man ser en utveckling i det verbala språket. Så upplever jag. 

För de barn som har svenska och teckenspråk hemma går mycket snabbare i 

utvecklingen att de utvecklar ett verbalt språk.    

  

Det vi kan utläsa vid analysen är att även pedagoger som uttryckt sig positiva till 

flerspråkigheten också ger uttryck för att hörselnedsättningen, för en del elever, utgör en 

barriär. De anger att flerspråkighet för elever med hörselnedsättning är positivt när det 

fungerar. De beskriver dock att det förekommer att flerspråkigheten inte fungerar såsom de 

hade önskat. Här uppfattar vi att det finns en paradox, i grunden ses flerspråkighet som något 

positivt som är berikande, men när det kommer till att beskriva sin verksamhet och dess 

elever så lyfter alla pedagoger fram svårigheter och en problematisk språksituation för sina 

elever. 

 

  

7.2 Vilka former av språkligt stöd beskrivs för elever med 

hörselnedsättning? 

I detta stycke kommer vi att lyfta resultat av analysen som vi kopplat ihop med vår andra 

forskningsfråga, hur beskriver sig pedagogerna arbeta stödjande för flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning? Resultatet presenteras utifrån de tematiserade grupperingar som vi funnit 

kännetecknande för våra pedagogers svar, språk, förväntningar, kompetens, hörselnedsättning 

och stödfunktioner. Denna analys är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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7.2.1 Språk 

Samtliga pedagoger är överens om att det är av stor vikt att utveckla språk, som beskrivs som 

det verktyg man behöver för att kunna umgås och kommunicera med andra. En pedagog 

förklarar sin syn på språkets betydelse: 

 

Språket hänger så mycket ihop med mig som människa och att jag kan uttrycka mig 

oavsett på vilket språk, om jag kan uttrycka mig, om jag kan tala om, om jag vill eller 

inte… Och jag kan delta i ett samtal... Och jag kan förstå sammanhanget runt omkring 

mig. 
 

Alla betonar att språk för elever med hörselnedsättning behöver stöd för att utvecklas. Flera 

menar att språk inte utvecklas av sig själv genom att eleven hör eller överhör vad andra 

samtalar om, bristen på hörsel blir ett hinder vid kommunikation som inte är direkt riktad till 

dem. Pedagogerna ger uttryck för att de uppfattar att elever med fullgod hörsel får större del 

av sitt språk gratis genom att de tar del av samtal i omgivningen, medan elever med 

hörselnedsättning inte har den möjligheten. Därför menar flertalet pedagoger att 

språkutveckling för elever med hörselnedsättning behöver stödjas. Exempelvis lyfter en 

förskollärare behovet av tidiga insatser: “Om man inte jobbar medvetet med språket uppstår 

brister och dessa brister framkommer oftast när de börjar skolan”.   

 

Flertalet pedagoger beskriver att eleverna har begränsningar i ordförråd och förståelse av 

begrepp, som en följd av detta påtalar de vikten av att arbeta stödjande för att kompensera 

dessa svårigheter. Pedagogerna lyfter behovet av struktur i undervisning, bemötande, miljö 

och material, vilket flertalet anger som en viktig stödfunktion. En annan stödjande funktion 

som alla påtalar är elevernas behov av repetition. Det framgår i utsagorna att pedagogerna har 

en medvetenhet om att eleverna nödvändigtvis inte har en förståelse för innebörden av ett ord 

eller begrepp trots att de upprepade gånger har hört ordet. En av pedagogerna beskriver det så 

här: “Vissa har snappat upp orden men vet inte vad de betyder. De använder orden men de har 

inte förståelsen bakom orden. Därför är det viktigt att jobba med dessa ord och bygga 

förståelsen medvetet”. Utifrån detta nämns en stödfunktion som beskriver att eleven får möta 

samma ord i olika sammanhang, får ordet förklarat för sig på olika sätt, gärna även på andra 

språk och förstärkt även med icke språkliga medel såsom genom användning av bilder. 

Pedagogerna understryker vikten av att säkerställa att eleverna har förstått och inte bara 

använder ord eller begrepp som en strategi för att anpassa sig och passa in i gruppen. Vidare 

påtalas vikten av ett utvecklat ordförråd för att kunna ta till sig kunskaper även i andra ämnen.  
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För övrigt nämns eller beskrivs inte stöd riktat för utveckling av just flerspråkighet för elever 

med hörselnedsättning.   

 

7.2.2 Förväntningar 

I pedagogernas utsagor framkommer implicit vilka förväntningar pedagogerna har genom att 

de beskriver hur de arbetar kring flerspråkighet. Pedagogerna beskriver att deras 

förväntningar är att eleverna ska kunna uttrycka sig och förmedla enklare budskap. Vi 

upplever att pedagogerna ger uttryck för frustration kring elevernas låga språkliga kunskaper. 

Fyra pedagoger uttrycker att det är deras roll att lära eleverna ett språk för att de senare ska 

kunna tillgodogöra sig undervisning. Utifrån hur pedagogerna beskriver sitt arbetssätt där de 

förenklar eller skapar anpassat material och arbetar med att skapa ett gemensamt 

kommunikationsspråk uppfattar vi att de arbetar med kommunikation på en relativt basal nivå 

istället för att arbeta med kunskap och språkutveckling. Det framgår i utsagorna att 

elevgrupperna är heterogena och att pedagogerna upplever detta som en utmaning.  

Pedagogerna beskriver svårigheter med att ha gemensamma genomgångar, gruppera eleverna 

och skapa gemenskap i gruppen. En pedagog beskriver situationen så här:  

 

Jag tycker svårigheterna i min grupp är, alltså rent språkligt, så är de på så olika nivåer. 

Därför är det så svårt att få till undervisningen och genomgångarna på ett bra sätt så att 

de gynnar alla elever. För i min grupp har vi elever som är jättelångt fram i sitt 

teckenspråk och så har vi elever som håller på att lära sig teckenspråk fortfarande.  
   

Endast en pedagog uttrycker sin egen roll och vilken betydelse dennes förväntningar har på 

eleven. Detta är den enda pedagog som talar om att ställa krav på eleverna och även dess 

vårdnadshavare i syfte att höja och utmana kunskapsnivån. Övriga pedagoger uttrycker, som 

vi tolkar det, att de tillrättalägger undervisningen utifrån elevens uppfattade låga nivå. En 

pedagog uttrycker det som att man helt enkelt får acceptera läget: “Ibland funkar det inte och 

då får man helt enkelt finna ro i att vi gör det bästa vi kan”. Deras beskrivningar påvisar, 

utifrån vår tolkning, att de har ett fast synsätt där de nöjer sig med att situationen är som den 

är och inte är påverkningsbar. Vi uppfattar att dessa pedagoger inte ger uttryck för en 

medvetenhet om sin egen roll och förväntningarnas betydelse för eleven. 
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7.2.3 Kompetens 

Ingen pedagog beskriver att de eller deras verksamhet har någon plan eller tanke för att 

eleverna ska utveckla sin flerspråkighet. En av pedagogerna berättar att de arbetar med många 

individuella stödinsatser men att det inte finns någon plan för att arbeta med flerspråkighet: 

“Ja vi, ska säga så här, vi jobbar väldigt mycket individuellt överhuvudtaget på skolan, men vi 

har ingen plan, så här jobbar vi med alla med flerspråkighet, det har vi ju inte”. Därmed har de 

inte heller någon strategi för hur de ska arbeta med flerspråkighet. Det förekommer 

individuella lösningar där varje pedagog arbetar med flerspråkighet på sitt eget vis. Det vi kan 

utläsa är att detta inte är konsekvent eller medvetet. Endast två uttrycker vilja att arbeta 

medvetet med elevernas flerspråkighetsutveckling. De uttrycker önskemål om en plan eller 

tydligare uppdrag om hur man ska arbeta kring elevernas flerspråkighet samt egen 

fortbildning inom området. “Jag känner att jag skulle behöva ha lite mer kött på benen kring 

hur jag skulle kunna arbeta med flerspråkighet i klassrummet. Speciellt eftersom vi verkligen 

har flerspråkiga barn i klassen”. De lyfter att det saknas pedagoger som har kunskap kring 

kombinationen hörselnedsättning och flerspråkighet. Flera pedagoger ger uttryck för sin egen 

bristande kompetens kring hur man kan arbeta med elevernas flerspråkighet.  

  

7.2.4 Hörselnedsättning 

Flertalet av pedagogerna uppfattar utformningen av miljön för elever med hörselnedsättning 

som en förutsättning för att undervisningen ska fungera, särskilt vad det gäller 

tillgodogörandet av språk. En pedagog lyfter: “Sen är det den pedagogiska situationen att 

läraren ser till att de talar en i taget och använder mikrofonen, skriver på tavlan och att man 

vänder sig rätt och motljus och sånt.”  Likaså lyfts hörseltekniska hjälpmedel fram av flera 

pedagoger som viktiga stödfunktioner för just elever med hörselnedsättning.  

 

Pedagogerna beskriver varierade former av stöd som de använder för att ge eleverna goda 

auditiva förutsättningar. Alla pedagoger har lätt för att ge många exempel på stödfunktioner 

som de använder för att motverka konsekvenserna av elevernas hörselnedsättning. 

 

7.2.5 Stödfunktioner 

Alla pedagogerna uttrycker att gruppens heterogena sammansättning gör det svårt att använda 

sig av gruppanpassade stödfunktioner och anpassningar. Detta medför att pedagogerna gör 

individuella anpassningar och att många olika stöd används i samma grupp. Flera pedagoger 



 

45 

 

ger uttryck för frustration över att gruppen har många olika behov. Dessa skilda behov uppger 

pedagogerna sig ha svårt att stödja i samma situation och de känner sig otillräckliga. 

  

Stödfunktioner som pedagogerna beskriver är ofta likt utformade. Alla pedagoger nämner att 

de använder bilder som stöd. De beskriver att de använder både egenhändigt ritade bilder, 

färdiga bilder från bildstödsprogram såsom widgetbilder och bilder som de hämtar från 

internet. Exempel från en pedagog:  

 

Vi använder mycket bildstöd när det inte är något annat som fungerar. Ja, vi har mycket 

bilder med tecken bredvid. Ja, bara en så enkel sak som när man sitter och pysslar och 

har då klister, så är det en bild på klister och en bild på tecknet klister bredvid.  

 

 Flera av pedagogerna anger att de även använder bilder på tecken. Fördelar med 

användningen av bilder beskrivs som att de är konkreta och förståeliga av flera, oavsett 

språklig nivå. Alla pedagoger som arbetar inom grundskola eller specialskola anger också att 

de använder skriftspråk som ett stöd, medan pedagoger som är verksamma inom förskolan 

istället nämner konkreta föremål som ett stöd. 

  

Tecken som stöd till talat språk beskrivs av fem av pedagogerna som ett stöd som används 

mycket. De menar att även om det inte är ett fullt teckenspråk så ger de visuella signalerna 

eleverna större förståelse för det de hör. “Vi ser ju på eleven att hen förstår mer när vi tecknar 

till hen”. Två anger också att de tror att genom att ge eleverna tecken som stöd så ger det dem 

en ingång till att i framtiden lära sig mer teckenspråk. Några pedagoger, som har teckenspråk 

som sitt undervisningsspråk anger att de använder sig av talad svenska som stöd för eleverna. 

”Vi har teckenspråk och ibland har vi gjort så att en vuxen har suttit bakom barnet och stöttat 

upp med tal om vi känner att barnet inte hänger med”. Vi menar att det de beskriver då de 

använder tecken eller tal som stöd, är en form av undervisning som stödjer flerspråkighet, 

även om pedagogerna själv inte är helt medvetna om detta. En pedagog beskriver svårigheten 

i att använda både tal och teckenspråk i samma undervisningsmiljö och menar att ibland blir 

det så att delar av undervisningen sker på tal och tecken samtidigt, trots att det enligt hen inte 

ger en god språkmiljö. 

  

Synen på användandet av elevernas talade modersmål i undervisningen skiljer sig åt. Några 

pedagoger ger exempel på hur de använder det eleven uttrycker på sitt modersmål och 

beskriver detta som något positivt. “Sen kanske ett barn uttrycker ord på ett annat språk. Då 
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får man ta stöd i det. [...] Då kan man prata med barnet, ja så heter det på polska kanske och 

på teckenspråk heter det så och på svenska så”. De anger att de försöker fånga upp det eleven 

uttrycker och hjälpa eleven förstå det genom att göra kopplingar till undervisningsspråket. 

Exempelvis lyfts att pedagogerna visar vilja att förstå det eleven säger och säkerställa att de 

förstår samma sak. Här lyfts även vårdnadshavare eller andra pedagoger med andra språkliga 

kunskaper som ett stöd för att kunna förstå eleven. Samtidigt lyfts svårigheten i att arbeta med 

elevernas modersmål då pedagogerna själva inte behärskar det språket. Det finns dock ingen 

som anger en negativ syn på om eleven använder sitt modersmål i skolan, utan vår 

uppfattning är att det handlar om en svårighet i att kunna förstå och möta eleven, vilket leder 

till att eleven inte uppmuntras till att använda alla sina språk.  

 

Men vi uppmuntrar barnet i det språk de pratar hemma och gör dem medvetna om 

vilket språk de pratar. Det kan vi göra och att vi lär oss lite kunskaper. Men vi kan inte 

lära ut. Jag kan inte vara pedagog i något jag inte kan. 
 

Pedagogerna uttrycker att de inte arbetar flerspråkigt eftersom de inte behärskar elevernas 

språk och därmed kan de inte arbeta med flerspråkighetsutveckling. Vi uppfattar att 

pedagogerna därmed ser flerspråkighetsarbete som att undervisa om eller på elevernas 

modersmål. 

 

Utifrån vilken verksamhet som våra pedagoger är yrkesverksamma inom finns det skillnader i 

vilket stöd eleverna får i sin flerspråkighet utav andra funktioner än undervisande pedagog.   

I utsagorna kan vi se att endast de pedagoger som är yrkesverksamma inom kommunal 

grundskola uppger att deras elever erbjuds modersmålsundervisning. Inom specialskolan 

uppger pedagogerna att funktionen modersmålslärare ibland förekommer, men att 

kommunikationsbrister utgör ett hinder. Detta beskrivs utifrån att modersmålsläraren som inte 

behärskar teckenspråk och är i behov av tolk, skapar begränsningar. Därför erbjuds nästan 

uteslutande elever som har god förmåga att uppfatta talat språk modersmålsundervisning. 

Bristen på modersmålsundervisning, inom förskolans verksamhet beror, utifrån utsagorna, på 

olika saker, såsom beslut inom verksamhetsledningen att inte erbjuda 

modersmålsundervisning. De flesta pedagoger önskar nära samarbete mellan undervisande 

pedagog och modersmålsläraren alternativt kollegor som behärskar fler språk för att eleven 

ska kunna utveckla och lära sig samma saker på de olika språken och ser detta som en 

eftertraktansvärd stödfunktion. 
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Just i denna grupp har vi ingen hemspråksundervisning men om det hade funnits hade jag 

önskat ett större samarbete med hemspråksläraren. För om jag jobbar med ett område och har 

olika begrepp så kan hemspråksläraren ta upp samma ord på exempelvis arabiska.   

 

  

7.3 Digitala verktyg 

Här presenteras resultat av analysen som vi kopplat ihop med vår tredje forskningsfråga, hur 

ser pedagogerna digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning? Resultatet presenteras utifrån de tematiserade grupperingar som vi funnit 

kännetecknande för våra pedagogers svar, språk, förväntningar, kompetens, hörselnedsättning 

och stödfunktioner. Denna analys är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

  

7.3.1 Språk 

I utsagorna framgår det att digitala verktyg kan användas som ett stöd för att göra kopplingar 

mellan elevers olika språk. Digitala verktyg kan också användas som ett redskap för 

språkutveckling för eleven. Tre pedagoger upplever att det är en fördel att kunna använda 

flera språk för att eleven ska få en ökad förståelse. De beskriver digitala verktyg som de 

använder, som kan ge samma information, men på olika språk. En pedagog ger exempel på 

hur de använder digitala verktyg: “Det finns ju en del ljudböcker som till och med är översatta 

till andra hemspråk. Man kan lyssna på kemiboken på somaliska”.  

  

7.3.2 Förväntningar 

 Flera pedagoger ger uttryck för att det ska finnas ett syfte med digitala verktyg och att det 

inte bara ska användas oreflekterat. De upplever en farhåga att digitala verktyg används i fel 

syfte, överanvänds eller att man har en övertro på dess funktion. “Men det är väl så, det är så 

att man alltid kan bli bättre på att använda det och så och ibland så överanvänder man tror jag 

och tror att man behöver inte ha böcker”. Många beskriver en skillnad i användandet av 

digitala verktyg i skola mot hur de används i hemmiljön. I skolan uppfattas digitala verktyg, 

så som våra informanter beskriver det, ha ett pedagogiskt syfte medan de uppger att det i 

hemmiljön mer har funktionen av nöje eller tidsfördriv.  

 

7.3.3 Kompetens 

Flera pedagoger anger att de ser digitala verktyg som ett samhällsfenomen, något som finns 

och som man måste förhålla sig till. De upplever att eleverna har en fördel kring det som de 
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beskriver som “ny teknik” eftersom de redan från början har kunskap om eller är nyfikna på 

hur de ska navigera i olika verktyg och appar. Pedagogerna upplever att digitala verktyg är en 

naturlig del i elevernas vardag men att som pedagog är de behov av fortbildning inom 

området. “Sen är det också så att barnen kan ligga way beyond me, så är det ju. För de får ju 

med sig det redan från början men jag måste ju lära mig”. Pedagogerna är eniga om att 

digitala verktyg är bra som metod men det är skillnad i hur bekväma pedagogerna är med att 

själv använda dessa verktyg. De anger varierande intresse och kunskapsnivå när det gäller 

användandet av digitala verktyg. Som en pedagog som uttrycker: “Jag är inte så mycket för 

digitala verktyg. Jag är gammal. [...] Sen kan andra skapa sagor och annat, men det kan inte 

jag”. Fyra pedagoger anser sig ha bristande kunskaper om digitala verktyg, i hur de kan 

användas och överlämnar därför gärna ansvaret till andra. Tre upplever också att det är 

tidskrävande att hålla sig uppdaterad och välja lämpliga verktyg. Ytterligare en lyfter att vissa 

digitala verktyg inte används utifrån sina fulla förmågor och tror detta beror på bristande 

kunskaper hos sina kollegor. 

  

7.3.4 Hörselnedsättning 

Samtliga pedagoger upplever att digitala verktyg är bra för elever med hörselnedsättning. De 

nämner funktioner som textade filmer samt ord och bild i samma program som särskilt 

betydelsefulla. Dock påtalar tre pedagoger bristen av tillgängliga program och appar och 

lyfter en önskan om ett ökat utbud av teckenspråkiga appar, som inte enbart bygger på tal eller 

läsförståelse. “Men det är många av programmen, mycket är byggt på ljud. Det bygger 

mycket på att du hör. Det är inte jättelätt att hitta saker som det inte är där ljudet eller hörseln 

som avgör om du förstår vad du ska göra”. En pedagog upplever att det tar lång tid innan det 

finns översatt material till teckenspråk efter det släppts på svenska. 

   

7.3.5 Stödfunktioner 

I utsagorna ser vi att digitala verktyg används i stödjande syfte. Digitala verktyg kan användas 

som ett komplement till annan undervisning, detta lyfts av flertalet pedagoger. De menar att 

med hjälp av digitala verktyg kan de ge eleverna samma information men på olika sätt, vilket 

de upplever är en fördel. “Finns både som bok och som digital. Då kan eleven titta på den och 

när hen tar fram boken så känner hen igen det”. Tre pedagoger beskriver kompensatoriska 

funktioner utifrån att de digitala verktygen förstärker deras befintliga undervisning. Fyra 

beskriver användningen av spel och program som ett eget läromedel och komplement till 
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annan undervisning. Flera beskriver hur de använder digitala verktyg som en stödfunktion till 

att arbeta med repetition. ”Där jobbar vi med olika appar och återigen kan de repetera det vi 

jobbar med i svenskan fast i annan form i iPaden”. Dessutom lyfter nästan samtliga pedagoger 

att digitala verktyg är bra eftersom det ger direkt feedback. De beskriver feedback både som 

direkt återkoppling till eleven, utifrån att programmet eller verktyget ger eleven en automatisk 

feedback när denna arbetar med verktyget. De beskriver det också som en direkt koppling till 

det de gör i undervisningen, ett snabbt sätt att förstärka och förtydliga det man gör eller 

samtalar kring. 

 

7.4 Sammanfattning av resultatet 

I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta vårt resultat kopplade till våra forskningsfrågor. 

Vårt syfte med denna sammanfattning är att ge en bild av vad det är vi uppfattar som centrala 

svar utifrån den analys som vi genomfört.  

 

7.4.1 Hur uppfattar pedagoger, som arbetar med målgruppen elever med 

hörselnedsättning, flerspråkighet? 

Att samma fenomen kan ses ur olika perspektiv blir tydligt när man analyserar pedagogernas 

utsagor. Flerspråkighet för elever med hörselnedsättning beskrivs innefatta olika 

kombinationer av olika språk. Flera talade språk, där tecken används som en form av stöd, där 

en tyngdvikt läggs vid de talade språken. Eller majoritetsspråket i talad eller skriven form och 

teckenspråk. Detta kan liknas vid det som traditionellt inom hörselvärlden benämns som 

tvåspråkighet. Flerspråkighet kan också ses som majoritetsspråket, talat modersmål och 

teckenspråk. Detta tolkar vi som ett fullt ut flerspråkigt perspektiv utifrån att alla elevens 

språk beaktas. Flerspråkighet kan även förekomma i form av olika tecknade språk. 

 

Flerspråkighet som ett allmänt förekommande fenomen beskrivs som positivt och berikande, 

medan kombinationen hörselnedsättning och flerspråkighet upplevs som försvårande, där 

både hörselnedsättning och flerspråkighet upplevs påverka och försvåra elevernas 

språkutveckling och tillgång till språk.  
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7.4.2 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar stödjande för flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning?    

Att utveckla elevernas flerspråkighet beskrivs inte som ett uppdrag som pedagogerna har, 

förutom Specialskolorna som har i uppdrag att utveckla tvåspråkighet i form av teckenspråk 

och talad och/eller skriven svenska.  

 

I våra pedagogers utsagor anges elevernas hörselnedsättning ge språkliga utmaningar och vara 

det som pedagogerna arbetar mest med. Eleverna beskrivs ha en låg språklig nivå och vi 

upplever att pedagogerna har låga språkliga förväntningar på eleverna. Utifrån detta är de 

stödjande insatser som beskrivs främst riktade till att höja eleverna språkliga nivå, ge dem 

goda hörselmässiga förutsättningar för tillägnande av språk och skapa ett gemensamt 

fungerande språk. Pedagogerna, som arbetar för att kompensera konsekvenserna av 

hörselnedsättningen, har de en positiv syn på teckenspråk och tecken som stöd, som de 

beskriver som tillgängligt för elever med hörselnedsättning.  

För övrigt nämns eller beskrivs inte stöd riktat för utveckling av just flerspråkighet för elever 

med hörselnedsättning.   

 

7.4.3 Hur ser pedagogerna på digitala verktyg som stöd i undervisning för flerspråkiga 

elever med hörselnedsättning? 

Pedagogerna uttrycker att digitala verktyg är positivt och uppger att de använder digitala 

verktyg, dock främst som ett komplement till den ordinarie undervisningen och inte i syfte att 

stödja flerspråkighet hos eleverna. Pedagogerna uppger att de saknar kompetens och önskar 

fortbildning Eleverna anges ha högre kunskaper om digitala verktyg än pedagogerna själv.  
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8 Diskussion 

I nedanstående avsnitt kommer vi att inledningsvis resonera kring metodvalet i vår studie för 

att i nästa del diskutera vår studies resultat kopplad till litteratur och tidigare forskningen. 

  

8.1 Metoddiskussion 

I denna studie har vi valt att undersöka pedagogers uppfattning av flerspråkighet för elever 

med hörselnedsättning. Vi har därför inte tittat på vad pedagogerna faktiskt gör och om detta 

överensstämmer med deras utsagor eftersom det inte är relevant utifrån vårt syfte eller 

önskvärt vid en fenomenografisk ansats (Larsson, 1986). 

  

Vi valde att intervjua pedagoger med uttalad kunskap om hörselnedsättning utifrån att vi 

ansåg oss då få fram fenomenet flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning där 

lagom stor hänsyn till hörselnedsättningen har tagits. Samtidigt påtalar Marschark et al. 

(2015) att det finns studier som visar att pedagoger som arbetar inom specialiserad 

hörselverksamhet har lägre förväntningar på eleverna än vad pedagoger som arbetar inom 

vanlig skola har. Vi ser i vårt utfall att pedagogerna tar stor hänsyn till hörselnedsättningen 

och det är den del av språkutvecklande verksamhet som tar störst utrymme i deras utsagor, 

vilket skulle kunna överensstämma med Marschark el al. (2015) farhågor kring att de har 

lägre förväntningar utifrån att allt för stort fokus läggs vid hörselnedsättningen. Dock vill vi 

inte dra den slutsatsen utan att ha ett jämförande material med pedagoger som arbetar inom 

ordinarie verksamheter, med elever med hörselnedsättningar. 

  

Att använda sig av mer än en teoretisk utgångspunk, perspektiv och analysmodell har haft 

både för- och nackdelar. Man använder sig av mer än en teori för att inrymma fler perspektiv 

ur vilket ens insamlade data granskas och tolkas (Denscombe, 2016). Vi har valt att använda 

två perspektiv utifrån att vi velat granska och få fram olika saker inom våra forskningsfrågor. 

Vi har inte granskat alla forskningsfrågor ur samma perspektiv eftersom fenomenografi endast 

lämpar sig för att undersöka personers uppfattningar om ett visst fenomen, vilket innebär att 

denna ansats inte är användbar för våra två sista frågeställningar. Vi har därför enbart granskat 

fråga ett ur ett fenomenografiskt perspektiv.  Vi ser det dock inte som en nackdel att 

kombinera två perspektiv utan snarare som en tillgång. Inom samhällsforskning hävdar 

(Denscombe, 2016) att forskningen kan resultera i mer givande fynd om man betraktar det 

studerade ur flera synvinklar. Vår studie hade möjligen kunnat fördjupas genom att formulera 
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forskningsfrågor annorlunda eller välja teoretiska utgångspunkter som möjliggör att samma 

material granskas ur flera perspektiv. Utifrån vårt syfte med denna studie ansåg vi dock att vi 

fick fram ett djupare svar genom att analysera de olika frågorna med olika teoretiska ansatser. 

 

Vi tror att vårt resultat hade kunnat nå större djup och tydligare visa fram uppfattningen om vi 

ytterligare fokuserat och definierat vår syn på fenomenet. Genom att fokusera på en mer 

begränsad del av fenomenet samt formulera forskningsfrågor som alla berörde samma 

avgränsade fenomen, hade våra följdfrågor vid intervjuerna kunnat utvecklas mer. Man hade 

även kunnat definiera tydligare vad som är kännetecknande för pedagogernas uppfattningar 

och vilka variationer som finns. Vi känner dock, att vi utifrån vår utgångspunkt och vår 

ingång i problemområdet har kunnat får fram en bild av pedagogers uppfattning av 

flerspråkighet för elever med hörselnedsättningar, deras förväntningar och deras uppfattning 

av användandet av stödfunktioner, då särskilt digitala verktyg. Det är också av denna 

anledning som vi inte heller anser oss ha en fullt ut fenomenografisk ansats och även har valt 

att använda oss av sociokulturella teorier. Vi upplever att vi har haft stöd av den tydliga 

arbetsgång som används vid fenomenografiska kvalitativa analyser och att detta har lett till att 

vi hämtat inspiration från den även då vi genomförde den sociokulturella analysen. Genom att 

följa den fenomenografiska analysmodellen, har vi bearbetat vårt material i flera steg och 

gjort om arbetet flera gånger för att varje gång tycka oss nå ett större djup i vår förståelse av 

innebörden i utsagorna. Vi har valt att lägga ett större fokus på likheter än skillnader. Detta då 

vi anser att vårt underlag inte går tillräckligt djupt in på varje del för att säkerställa att 

skillnaderna är variationer i uppfattningar. Utifrån denna studies omfattning och vårt syfte 

anser vi att detta är försvarlig. En större studie med mer definierat fenomen anser vi mer 

lämpade att lyfta fram skillnader i uppfattningar. 

  

Vårt syfte var att få fram pedagogernas uppfattning, inte ett förberett svar vilket vi hade 

farhågor om att det skulle vara tillrättalagt, en risk som också Dahlgren och Johansson (2015) 

ger uttryck för om informanterna är allt för förberedda. Därför var våra informanter på förväg 

inte informerade om vilka frågor som skulle behandlas vid intervjun. Vi kan se att många 

informanter hade svårigheter att i sittande stund identifiera och beskriva sin uppfattning och 

sin verksamhet. Utifrån den erfarenheten tror vi att denna studie sannolikt skulle ha kunnat 

vinna på att förbereda informanterna på vilka ämnen vi skulle behandla i förväg. Möjligen är 

detta en sak som vi hade kunnat upptäcka om vi valt att genomföra en pilotstudie. 



 

53 

 

  

För att minska risk för att vår yrkesroll skulle ha en påverkan på denna studie överlät vi valet 

av informanter till skolledning. Detta resulterade att vi fick en variation i vilka pedagoger vi 

intervjuade. Dock bör nämnas att vi haft svårigheter att finna informanter och har använt oss 

av så kallade grindvakter för att få skolledning till att samarbeta med oss.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till bakgrundslitteratur och tidigare 

forskning. Detta syftar till att fördjupa analysen av vårt resultat och besvara studiens syfte 

som är att fördjupa kunskap om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning. Detta 

utifrån hur pedagogers förväntningar skapar förutsättningar för elevers möjligheter att 

utveckla sin flerspråkighet.  

 

8.2.1 Flerspråkighet ur olika perspektiv 

I vårt resultat uppmärksammar vi en uppfattning hos pedagogerna där de dels ger uttryck för 

en positiv syn på flerspråkighet när de talar om flerspråkighet som ett generellt fenomen, men 

när de snävar in till att tala om flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning uttrycks 

flerspråkigheten mer som ett hinder. Det är vanligt att pedagoger uttrycker motsägelsefulla 

förväntningar kring flerspråkighet (Palviainen och Mård-Miettinen, 2015). Vi anser att 

pedagogerna ger uttryck för en oreflekterad uppfattning, men även att de ser fenomenet 

flerspråkighet ur olika perspektiv. Pedagogerna ger upprepade gånger uttryck för ett 

bristperspektiv kring elevernas språkliga nivå. Vår tolkning är att de menar att bristen är till 

stor del en följd av hörselnedsättningen. Vi menar att pedagogerna i sina upplevelser tar stor 

hänsyn till hörselnedsättningen eftersom den anses vara ett hinder i språkutvecklingen och att 

det dessutom är det uppdrag dessa pedagoger har, att tillgodose och kompensera för 

hörselnedsättningen. Att hörselnedsättning kan vara ett hinder för språk och kommunikation 

påtalas av bland andra Roos och Allard (2016), Marschark et al. (2015), Grosjean (2010) och 

Hendar (2016). Samtidigt tänker vi att det som Carlsson (2009) lyfter, kring att om pedagoger 

saknar kunskaper om flerspråkighet leder det till svårigheterna i att se möjligheter och 

lösningar och så kan vara fallet för våra informanter. Pedagogerna påtalar själv att de saknar 

kunskaper kring flerspråkighet och efterfrågar utbildning. Detta är även något Skolverket 

(2018) lyfter när de påvisar att lärarutbildningen inte hänger med i samhällets utveckling och 

att lärarutbildningen idag kan te sig motsägande mot tidigare utbildningar. 



 

54 

 

  

Det finns olika perspektiv, ur vilka pedagogerna definierar flerspråkighet för elever med 

hörselnedsättning och vad begreppet har för betydelse. Vi kan se att detta är förknippat med 

den verksamhet som de är yrkesverksamma inom och den verksamhetens språkliga uppdrag. 

Vi uppmärksammar att pedagogerna verkar besitta högre kunskaper och vara mer positiva till 

utvecklandet av flerspråkighet i form av tal- och teckenspråk jämfört med flerspråkighet i 

form av flera talade språk. Återigen anser vi att de här har perspektivet att motverka 

konsekvenser av hörselnedsättningen. Att just flerspråkighet i form av tal- och teckenspråk 

ses som mer positivt härleder vi till teckenspråkets visuella tillgänglighet i motsats till 

talspråkets uppbyggnad som förutsätter att eleven kan uppfatta ljuden. Att teckenspråk anses 

vara det mest tillgängliga språket för elever med hörselnedsättning lyfter Grosjean (2010). 

Här tror vi att vi möjligen hade kunnat upptäcka en skillnad om vår undersökning istället hade 

genomförts i skolmiljöer där pedagogerna hade lägre kunskap om hörselnedsättningen och 

teckenspråkets funktion. Hendar (2016) och Grosjean (2010) påtalar att det finns en vanlig 

föreställning kring att teckenspråk skulle ha en negativ inverkan på talspråksutvecklingen, 

vilket de menar är felaktigt. Vår uppfattning är att denna missuppfattning fortfarande är aktiv 

där kunskap saknas om teckenspråk och fördelar med flerspråkighet.  

  

Våra informanter ger uttryck för att deras grupper är heterogena och att de språkliga 

förutsättningarna skiljer sig. Vi uppfattar att pedagogerna upplever detta som stor utmaning. 

Roos och Allard (2016) delar pedagogernas uppfattning kring att elevgruppens, elever med 

hörselnedsättning, sammansättning inte är homogen. Marschark el al. (2015) menar att 

bristande kommunikation i elevernas hemmiljö, där föräldrarna saknar kunskaper kring 

hörselnedsättningen och teckenspråk, kan vara en bidragande orsak till att elever med 

hörselnedsättning börjar skolan med en påtaglig språklig försening. Även för flerspråkiga 

normalhörande elever påtalar Salameh (2012a) att det är vanligt med bristande kunskaper 

inom modersmålet, detta eftersom eleverna inte får möta språket i tillräcklig omfattning och i 

olika sammanhang. Vi anser att pedagogerna i ett försök att skapa en undervisningssituation 

där samtliga elever kan tillgodogöra sig undervisningen och kan kommunicera med varandra, 

strävar efter att skapa en språklig miljö där man fokuserar på ett gemensamt 

undervisningsspråk. Vi ställer oss dock kritiska till om ett gemensamt undervisningsspråk är 

den bästa vägen att utveckla elevernas fulla språkliga potential, då vi anser att det sker på 

bekostnad av utvecklandet av elevers flerspråkighet. Återigen kan vi göra kopplingen att 
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pedagogerna genom att sakna kunskap kring flerspråkighet och dess möjliga potential, såsom 

påtalas av Carlsson (2009) inte heller ser hur de skulle kunna arbeta i sina verksamheter. 

  

Vi uppfattar att pedagogerna ger uttryck för att det inte är deras uppgift att utveckla 

flerspråkighet. I samstämmighet med pedagogerna menar vi att man måste ta hänsyn till att 

pedagogerna inte själva styr över sina förutsättningar utan måste anpassa sig till sitt uppdrag, 

styrdokument och anställningsform. Det finns en skillnad mellan förskolan och grund- och 

specialskolan eftersom förskolan har ett mer tydligt uppdrag att utveckla alla språkliga 

kanaler där Skolverket (2010) påtalar att de elever som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska. I grund- och specialskolan är uppdraget att utveckla 

ämneskunskaper utifrån elevens tidigare erfarenheter, kunskaper och språk (Skolverket, 

2017a; 2017b). Utvecklandet av flerspråkighet är i Skolverket (2017a; 2017b) förlagt till 

kursplaner för modersmål. Förutom att specialskolan har ett särskilt uppdrag att utveckla 

elevernas tvåspråkighet i forma av teckenspråk och talad eller skriven i alla ämnen 

(Skolverket, 2017b). Vi anser att pedagogerna ger uttryck för denna brist på uppdrag kring 

flerspråkighet när de skapar sina språkmiljöer och fokuserar på ett gemensamt 

undervisningsspråk. Men även när de önskar att utvecklingen av flerspråkigheten ska ske i 

samverkan med modersmålsläraren eller annan funktion, som exempelvis annan kollega som 

behärskar språket. 

  

Något som vi uppmärksammade i vårt resultat är pedagogernas omedvetenhet om deras egen 

roll och dess betydelse för elevernas möjligheter att utveckla flerspråkighet. Detta är något 

som vi anser anmärkningsvärt med tanke på pedagogens betydelse och förväntningar som en 

viktig roll i elevernas utveckling, vilket poängteras av Ulla Damber (2013), Basaran (2016) 

och García (2009). Pedagogerna i vår studie ger uttryck för en ganska låg förväntad språklig 

nivå där eleverna förväntas kunna uttrycka sig och förmedla enkla budskap men adekvat 

skolspråk lyfts inte som ett mål eller förutsättning. Utifrån det som Axelsson och Magnusson 

(2012) påtalar, att många pedagoger tenderar att förenkla och anpassa skolspråket så att 

elevens tillgång till avancerat, utvecklande och korrekt språk blir begränsade känner vi en oro 

kring att det är just detta som våra pedagoger ger uttryck för. Detta får oss att reflektera över 

pedagogernas uppdrag att eleverna ska nå kunskapskraven och hur eleverna ges möjlighet att 

utvecklas i förhållande till dessa utifrån det Fredman et.al (2016) lyfter. För att nå 

kunskapskraven behöver man ha ett utvecklat skolspråk (Axelsson & Magnusson, 2012; Hajer 

& Meestringa, 2014). Här menar Skolverket (2018a) att eleverna behöver få tillgång till 
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omfattande mängd svenska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen medan Hajer och 

Meestringa (2014) menar att om undervisningen sker på ett språk som eleverna inte behärskar 

kan själva språket utgöra ett hinder för att tillgodogöra sig undervisningen. Vi uppfattar att 

våra pedagoger gör anpassningar i undervisningsspråket i välmening men att de genom att 

förenkla språket stjälper eleverna snarare än de hjälper dem (Hajer & Meestringa, 2014). Här 

tror vi, liksom Basaran (2016) och Fredman et.al. (2016) att det handlar om att pedagogerna 

ska ha realistiska och ändamålsenliga förväntningar. 

  

Att utveckla flerspråkighet för elever med hörselnedsättning upplevs av pedagogerna vara 

något som tar längre tid än vad det gör för normalhörande. Salameh (2012a) menar att det är 

en vanlig förekommande missuppfattning att språkutveckling hos flerspråkiga normalhörande 

barn startar senare och tar längre tid. Hon hävdar dock att så inte är fallet om barnet får 

tillräcklig tillgång till alla språken. I vårt resultat har vi uppmärksammat att våra pedagoger 

ger uttryck att eleverna utifrån sin hörselnedsättning inte får tillräcklig tillgång till alla sina 

språk. Detta skulle kunna innebära att våra pedagoger har rätt i sin uppfattning att 

kombinationen flerspråkighet och hörselnedsättning skapar en barriär utifrån tillgången till 

språk. Vi ser här en risk att bristande tillgång till språk i kombination med hörselnedsättning 

leder till språkliga förseningar, vilket Marshark et.al (2015) också poängterar. Vi delar därför 

våra pedagogers uppfattning av tillgången till ett fungerat språk är avgörande. En annan 

aspekt i detta är vikten av att barnet tidigt får tillgång till språk (Hendar, 2016; Roos & Allard, 

2016; Knoors & Marschark 2014; Grosjean, 2010). Här lyfter även Roos och Allard (2016) 

svårigheterna i att kompensera för de kunskapsbrister som förseningen medför. Vi ser att detta 

både kan hänga samman med pedagogens förväntningar, konsekvens av hörselnedsättning och 

tillgång till språk i hemmet. Utifrån vikten av att tidig tillägnande av språk anser vi att 

förskolan har en viktig roll att skapa förutsättningar för framtida lärande.   

  

8.2.2 Stödfunktioner för att främja flerspråkighet    

Få stödfunktioner anges eller beskrivs, av våra pedagoger, för arbetet med utvecklandet av 

flerspråkighet, vilket kan ses som förvånande utifrån det behov av stöd och anpassningar som 

lyfts fram av Roos och Allard (2016), García (2009) och Skans (2011). Däremot lyfts många 

stödfunktioner riktade till att kompensera effekterna av hörselnedsättningen eller för 

utvecklandet av ett språk. Ett medvetet flerspråkighetsarbete som vi identifierat är arbetet med 

teckenspråk och talad eller skriven svenska. Vi uppfattar att det förekommer mer 

flerspråkighetsarbete inom just utvecklandet av talad svenska och teckenspråk, men att 
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pedagogerna inte är medvetna om detta, utan ser användandet av det andra språket som en 

stödfunktion för att utveckla undervisningsspråket. Vi menar att det de beskriver då de 

använder tecken eller tal som stöd, är en form av stöd för att främja flerspråkighet i 

undervisningen, även om pedagogerna själv inte är helt medvetna om detta. Här upplever vi 

en svårighet kring att teckenspråk dels är ett eget språk, men också används i enklare form 

som stöd för elever med hörselnedsättning. För elever med hörselnedsättning påtalar Grosjean 

(2010) att teckenspråk är det enda säkert tillgängliga språket, vilket också är en uppfattning 

som vi uppfattar våra pedagoger ger uttryck för, både när de talar om teckenspråk och om 

tecken som stöd. Han menar vidare att eleverna bör ses som flerspråkiga även om de bara 

använder teckenspråk i någon form, inte utifrån att de behärskar båda språken fullt ut. Vi 

uppfattar att pedagogerna återigen har hörseln som fokus, vilket också är deras 

specialuppdrag. 

  

De stödfunktioner som beskrivs kring flerspråkighet uppfattar vi som spontana eller utan 

medveten uppföljning, vilket vi tror beror på och kopplar återigen samman med pedagogernas 

otydliga uppdrag kring flerspråkighet. Gracía (2009) menar att skolor och flerspråkig 

undervisning har stor betydelse för flerspråkiga elevers förutsättningar. Vidare menar hon att 

flera skolsystem är okunniga kring de fördelar som flerspråkigheten kan medföra. Detta tror 

vi är fallet för våra pedagoger och deras verksamheter. Basaran (2016) påtalar vikten av att 

pedagogen organiserar stödet så att eleven ges riklig stöttning i början för att i takt med 

utveckling hos eleven minska på stödinsatser. Att det är betydelsefullt med tidigare insatser 

håller vi med om. En annan form av oreflekterat språkstödjande arbete, upplever vi, är när 

pedagogerna beskriver utvecklandet av begrepp och ordförråd. Luckner och Cooke (2010) 

lyfter precis som våra pedagoger att ordförråd och tillägnandet av ordkunskaper är en 

svårighet för elever med hörselnedsättning. Vi ser att pedagogerna kämpar, precis som 

Marschark et. al (2015), beskriver och försöker strukturera en tillgänglig och 

språkutvecklande miljö genom att använda bilder som en viktig stödfunktion. Detta utifrån att 

dessa beskrivs som konkreta och förståeliga av flera oavsett förkunskaper inom språk. Vidare 

nämner pedagogerna repetition och varierat arbetssätt, gärna på flera språk för att nå 

fördjupad förståelse hos eleven. Vi ser att pedagogerna arbetar medvetet utifrån att motverka 

de språkliga förseningar som de beskriver är konsekvenser av hörselnedsättningen. 

  

Flerspråkighetsarbete tolkas av pedagogerna som att undervisa på eller om elevernas 

modersmål och eftersom pedagogerna inte delar elevernas språk anser de sig inte heller kunna 



 

58 

 

arbeta med flerspråkighet. Här upplever vi en skillnad mellan pedagogernas uppfattning och 

det som framkommer i litteratur och forskning kring vad som är flerspråkighetsarbete. 

Skolverket (2018) menar att i en flerspråkig undervisning är kommunikationen viktigare än 

kontroll och korrekthet även om pedagogen ger uttryck för en osäkerhet i att inte förstå vad 

eleven uttrycker. Med detta inte sagt att pedagogerna ska undervisa i elevernas språk. Utan vi 

tolkar det som att flerspråkig undervisning handlar om att tillvarata och utveckla elevens 

språkliga möjligheter. Skolverket (2018a) menar att lärarutbildningen idag kan vara 

motsägande mot vad pedagoger tidigare har fått lära sig under sin utbildning. Därför kan 

många pedagoger vara frågande till hur man kan och bör bedriva undervisning kring 

flerspråkighet samt att ny forskning kan vara motsägelsefull mot deras tidigare kunskap 

(Skolverket, 2018a). Eftersom vi, i vår studie, har valt pedagoger med lång erfarenhet anser vi 

att detta kan vara fallet för våra pedagoger.  

 

8.2.3 Digitala verktyg som medierande redskap 

Digitala verktyg som medierande redskap upplevs av våra pedagoger som ett 

samhällsfenomen och något som man måste förhålla sig till. Inom skolan uppfattar 

pedagogerna att man måste värna om att de digitala verktygen används med ett pedagogiskt 

syfte. Vi menar att pedagogerna uttrycker en oro att digitala verktyg i mångt och mycket 

används och ses som tidsfördriv. Här upplever vi att pedagogerna ger uttryck för en okunskap 

kring digitala verktygens möjligheter. Pedagogerna nämner att i skolan ska digitala verktyg 

inte används för att enbart sitta och spela spel utan ska användas i kunskapshöjande syften. 

Åkerfeldt (2014) påtalar att det är en vanligt förekommande uppfattning att digitala spel ses 

som något som barn och ungdomar ska ägna sig åt på fritiden, vilket även våra pedagoger ger 

uttryck för. Åkerfeldt (2014) menar däremot att digitala spel tränar förmågor som samarbete 

och problemlösning. Forsling (2017) påpekar att det är viktigt att som pedagog reflektera över 

och ställa frågor om hur och varför digitala verktyg ska användas i undervisningen. Vi anser 

att det krävs kunskaper för att kunna se möjligheterna och fördelarna med digitala verktyg. 

Pedagogerna uttrycker att de själva saknar kunskaper och att eleverna ligger före dem 

kunskapsmässigt när det kommer till användandet av digitala verktyg. Forsling (2017) lyfter 

vikten av att pedagogerna behärskar verktygen för att kunna forma förutsättningar och 

utveckla möjligheter för lärandet. Vi uppfattar att pedagogernas varierande intresse och 

kunskapsnivå vad gäller användandet av digitala verktyg har betydelse för utövandet. Flera 

uppger att de skulle föredra om någon annan kunde sköta arbetet med digitala verktyg och 

andra hade önskat kompetenshöjning inom området. Utifrån de forskningsresultat som 
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Forsling (2017) lyfter med vikten av utbildning i samband med implementering av digitala 

verktyg, anser vi att pedagogerna har relevans i sina önskemål kring mer fortbildning inom 

digitala verktyg. 

  

Digitala verktyg upplevs som en positiv stödfunktion vad gäller repetition, feedback och ses 

som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Dock är det få som kan beskriva hur de 

använder de digitala verktygen kring stödjande av flerspråkighet. Den stödjande funktion som 

är kopplad till just digitala verktyg, som anges, är att många program finns med samma 

information på flera språk. Våra pedagoger håller med Basaran (2016), Engblom (2013) och 

Luckner och Cooke (2010) om att digitala verktyg är flerspråkiga verktyg. Pedagogerna 

belyser att möjligheten att växla språk i olika program, översättningsverktyg samt filmer, spel 

och sajter på andra språk. Här ser vi en potential i användandet av de digitala verktygen som 

medierande redskap. Dock upplever vi att pedagogerna inte ger uttryck för att de använder 

digitala verktyg i den utsträckning som de skulle kunnat. Även Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) lyfter att skolor inte använder digitala verktyg i den utsträckning som 

de hade kunnat. Vi anser, liksom Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) att man genom 

ett medvetet användande kan stödja lärandet och förbättra skolresultat. 

  

Våra pedagoger ger uttryck för att de anser att digitala verktyg inom flerspråkighetsfältet inte 

alltid är tillgängligt för elever med hörselnedsättning, utifrån att de nästan enbart är 

tillgängliga på talade språk och att det kan vara en svårighet för eleven att uppfatta ljuden från 

verktygen. Utifrån det som Roos och Allard (2016) lyfter kring betydelsen av tillgängligt 

språk och ljud för elever med hörselnedsättning tycker vi att pedagogernas reflektion kring 

tillgängligheten av digitala verktyg är väl förankrad i deras uppdrag och en fråga som bör 

beaktas när man arbetar med elever med hörselnedsättning. Flera av våra pedagoger 

efterfrågar program där teckenspråk och andra språk förekommer parallellt. Då vi ser att 

många av våra pedagoger eftersträvar att utveckla flerspråkighet i form av teckenspråk och 

talad och/eller skriven svenska förstår vi deras önskemål. Luckner och Cooke (2010) påtalar 

att genom användning av digitala verktyg kan undervisningen bli mindre lärarledd, men de 

program som de hänvisar till uppfattar vi som inriktade på enbart talade språk. En utveckling 

av digitala verktyg med ökad tillgång till program som även använder teckenspråk ser vi som 

en positiv väg för att kunna använda digitala verktyg för flerspråkighetsutveckling för 

gruppen elever med hörselnedsättning.  
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9 Slutsatser och vidare forskning 
I detta kapitel kommer vi att lyfta slutsatser vi dragit från vår studie som kan ses som ett 

kompletterande bidrag inom det specialpedagogiska hörselområdet för att utveckla arbetet och 

kunskapen kring elever med kombination hörselnedsättning och flerspråkighet. Vi kommer 

dessutom att ge förslag på olika områden som kan beforskas ytterligare eller som 

verksamheter kan utveckla. 

  

9.1 Studiens slutsatser 

I vår studie har vi uppmärksammat att pedagoger uppfattar flerspråkighet som något som 

berikar och att det är en tillgång för eleven. Pedagogerna upplever att hörselnedsättning utgör 

ett hinder för elevens språktillägnande och flerspråkighet utgör en ytterligare försvårande 

omständighet. Dessutom saknar pedagogerna kunskap kring hur de kan arbeta och främja 

flerspråkigheten hos eleverna med språk som de själva inte behärskar. Hörselnedsättningen är 

det som får mest fokus och som av pedagogerna beskrivs som en stor utmaning. I vår studie 

kan vi konstatera att pedagogerna ger uttryck för låga språkliga förväntningar. 

  

Pedagogerna belyser svårigheter kring elevernas låga språkliga kunskaper, vilket de uppger 

påverkar deras undervisning och att de ställs inför uppgiften att lära ut ett språk istället för 

ämneskunskaper. Pedagogerna ger därför uttryck för att de ser fördelar med att skapa ett 

gemensamt språk för hela gruppen för att eleverna ska kunna kommunicera med varandra och 

berätta vad de vill. 

  

Begreppet flerspråkighet, i betydelsen flera språk, talade och/eller tecknade samt begreppet 

tvåspråkighet, i betydelsen teckenspråk och talad eller skriven svenska används slarvigt och vi 

upplever att pedagogerna inte har begreppen tydligt definierade för sig och vad det innebär för 

deras uppdrag. Att teckenspråk och tecken som stöd uppfattas som tillgängligt och stödjande 

för elever med hörselnedsättning framgår av pedagogernas utsagor, vilket även forskning 

bekräftar. Otydlighet kring begrepp och dess innebörd gör att pedagogernas uppdrag inte blir 

klart. Det enda uppdrag våra pedagoger klart kan uttrycka är att arbeta med att motverka 

hörselnedsättningens konsekvenser. Förutom specialskolornas pedagoger, som dessutom har 

uppdrag att utveckla elevernas tvåspråkighet. Vi ser att det är av vikt att alla verksamheter har 

en etablerad språkpolicy som beskriver och definierar verksamhetens uppdrag och synsätt. 
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Detta för att skapa en samsyn kring begreppen och att dessa används för att utarbeta metoder 

eller arbetssätt som stärker flerspråkiga elever med hörselnedsättning. 

  

I vår studie beskriver pedagogerna få stödjande funktioner, både analoga och digitala, för 

utvecklandet av flerspråkighet. De stödjande funktioner som beskrivs är enligt pedagogerna 

kopplade till att tillgängliggöra språk för elever med hörselnedsättning eller elever med låg 

språklig nivå. Vi kan dock se i pedagogernas beskrivningar att det arbetet de gör för att 

motverka hörselnedsättningen även borde kunna ha positiva effekter på främjandet av 

flerspråkigheten men att pedagogerna inte är medvetna om detta. De anpassningar som görs 

för elever med hörselnedsättning upplever vi vara likartad det som forskningen föreslår för 

utveckling av flerspråkighet. Här ser vi en kunskapsbrist hos pedagogerna, de uppfattar 

flerspråkighetsarbete som att undervisa på eller om elevens modersmål. Med ökad kunskap 

om arbetssätt som främjar flerspråkigheten, anser vi att pedagogerna kan utveckla sitt 

befintliga arbete ytterligare. 

  

Digitala verktyg upplevs som en positiv stödfunktion och som ett komplement till 

undervisning, dock gör pedagogerna inte kopplingen att det kan användas som medieriande 

redskap för att stödja elevernas utveckling av sin flerspråkighet. Pedagogerna ger själva 

uttryck för ett önskemål kring mer kompetens i hur de kan använda digitala verktyg. Vi ser ett 

behov av kunskap kring vad verktygen kan stötta, inte bara hur.  Det behövs utveckling av 

material som blir tillgängligt för elever med hörselnedsättning samt material för utvecklande 

av flerspråkighet där teckenspråk är ett av språken. 

  

Upprepade gånger ger pedagogerna uttryck för att andra yrkesverksamma ska vara ett stöd till 

dem eller ta över uppgifter rörande flerspråkighet, stödfunktioner och digitala verktyg. Vi ser 

här att specialläraren med kompetens inom hörselområdet och flerspråkighetsutveckling kan 

fylla en funktion. Vår studie lyfter vikten av att pedagoger som arbetar med elever med 

hörselnedsättning har kunskaper kring hörselnedsättningar och dess konsekvenser men även 

kring andra utvecklingsområden som eleven besitter eller att det finns stöttande funktioner 

som stödjer pedagogerna i deras arbete. Vår förhoppning är även att denna studie ska kunna 

bidra med kunskap och skapa reflektion hos yrkesverksamma pedagoger och skolledare. 
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9.2 Vidare forskning 

I föreliggande studie har vi fokuserat på pedagogers uppfattning av flerspråkighet för elever 

med hörselnedsättning och hur deras förväntningar skapar förutsättningar för elevernas 

möjligheter att utveckla sin flerspråkighet. Utifrån vårt resultat där vi uppmärksammat att 

pedagogerna uppfattar kombinationen flerspråkighet och hörselnedsättning vara 

problematiskt, ser vi ett behov av ytterligare forskning, gärna kombinationsforskning 

pedagogisk och medicinsk, för att utröna om hörselnedsättningen har så stora konsekvenser 

att flerspråkigheten faktiskt är ett hinder eller om det handlar om pedagogernas låga 

förväntningar på elever inom specialverksamheter. Pedagogerna uttrycker låga förväntningar, 

vi kan dock inte se om dessa förväntningar är relevanta eller för lågt ställda. Detta borde 

ytterligare forskning kunna granska. Utifrån vikten av tidigt tillägnande av språk anser vi att 

förskolan har en viktig roll att skapa förutsättningar för framtida lärande därför anser vi att 

forskning bör fokusera på tidigt språktillägnande och lyfta betydelsen av kvalitativ 

verksamhet för eleverna.   

  

Vi ser behov av forskning kring digitala verktyg och vilken stödjande funktion de kan ha för 

elever med hörselnedsättning samt för flerspråkighetsutveckling. Något som vi dessutom ser 

som en relevant forskning är den digitala implementeringens påverkan på människans 

välbefinnande och då särskilt små barn. 

  

För att speciallärare ska kunna tillägna sig kunskaper och verka som stöd för kollegor kring 

kombinationer av hörselnedsättning, flerspråkighet och/eller andra funktionsvariationer ser vi 

ett behov av vidare forskning som kombinerar dessa områden. Vi ser behov av forskning som 

är praxisnära och därmed konkret och användbar. 
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Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar till speciallärare med inriktning döv/hörsel vid Örebro 

Universitet. Vi söker just nu informanter till vår studie och tror att ni på XXXX besitter 

erfarenheter och kunskaper som kan vara värdefulla i vårt arbete. 

Vårt examensarbete kommer att handla om flerspråkiga elever med hörselnedsättning. Vi 

undrar därför om du som ansvarig skulle kunna låta din personal delta i vår studie och hjälpa 

oss få kontakt med pedagoger/lärare som kan vara intresserade. 

Vi skulle gärna vilja intervjua ca 2 lärare som arbetar inom förskola, förskoleklass eller de 

lägre årskurserna. Intervjuerna kommer att vara ca 20-40 min långa och ske på plats eller via 

Skype. Intervjuerna kommer behandla lärarnas syn på flerspråkighet i kombination med 

hörselnedsättning, med fokus på vilket stöd lärarna erbjuder och/eller ser behov av, en 

sidofråga som också kommer att behandlas är användningen av digitala verktyg som stöd för 

flerspråkighetsundervisningen. Det finns inga krav på att lärarna ska vara särskilt insatta i 

flerspråkighet eller digitala verktyg, vi är ute efter pedagoger som arbetar med elever med 

hörselnedsättning.  

Vi önskar att genomföra intervjuer vecka 10-12. 

  

Vi är väl medvetna om att urvalet är relativt litet vilket vi noga tar hänsyn till och följer de 

krav och forskningsetiska principer som råder. 

  

För fler frågor är ni välkomna att höra av er till oss på följande mailadresser: 

Lina.maxedius@spsm.se 

Petraohlin@hotmail.com 

  

Tack på förhand 

Hälsningar 

Lina Maxedius och Petra Sjöberg 
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Bilaga 2 
 

 Vad har du för utbildning och vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever med 

hörselnedsättning? 

 

 Kan du berätta för oss om hur du ser på flerspråkighet för elever med 

hörselnedsättning? 

 

 Vad upplever du som fördelarna resp svårigheterna att arbeta med flerspråkiga elever 

med hörselnedsättning? 

o Fördelar/ svårigheter som du tror eleven har/får? 

o Fördelar/ svårigheter för dig som lärare? 

o Vilka skillnader tror du det finns mellan att arbeta med 

flerspråkiga elever med hörselnedsättning resp att arbeta med 

flerspråkighet med elever utan hörselnedsättning? 

  

 På vilket sätt arbetar ni med flerspråkighet för elever som har en hörselnedsättning? 

o Hur skulle du vilja arbeta? 

o Varför gör ni inte det? 

o  Vad hade du behövt för att kunna arbeta så som du tror är 

bäst? 

o Får eleven stöd från andra eller på annat sätt än det du 

erbjuder i din undervisning? 

  

 Vad anser du språkligt stöd för flerspråkiga elever med hörselnedsättning innebär och 

vad har det för betydelse? 

 

 Använder ni några former av stöd till era flerspråkiga elever som har en 

hörselnedsättning? (Material, arbetssätt). 

o Om ja - Vilka? 

o Varför dem? 

o Är de bra? På vilket sätt? 

o Om nej - Varför? 

 

 Hur ser du på digitala verktyg som ett stöd för flerspråkiga elever med 

hörselnedsättning? 

 

 Hur använder ni digitala verktyg för flerspråkiga elever med hörselnedsättning? 

o Vad anser du om er digitala tillgänglighet? 

o Vad saknar du? Vad hade du önskat? 

  

 Har du något mer du vill tillägga om ditt arbete tillsammans med flerspråkiga elever 

med hörselnedsättning som vi inte har berört i intervjun? 

  

  

 


