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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om elever med Ushers syndrom och inkludering i klassrummet. 

Ushers syndrom består av en kombinerad syn- och hörselnedsättning och synen försämras 

med tiden framförallt i synfältet. Med Ushers syndrom innebär det även svårigheter att se i 

mörkret. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inkludering kan skapas i klassrummet 

utifrån elever på aktörsnivå och skolan och lärare på institutionell nivå. Anpassningarna är 

viktiga faktorer för att eleverna ska bli inkluderade och jag undersöker även vilka 

anpassningar som uppstår och hur går de tillväga för att lösa problem i klassrummet. Denna 

uppsats utgår från en etnografisk ansats och studiens empiri består av intervjuer med elever, 

läraren, dövblindsamordnaren, en klassrumsobservation och styrdokument. Dessa empirier 

presenteras i resultatredovisningen med fokus på elever med Ushers syndrom och inkludering 

på olika nivåer som skolan, läraren och klassrummet. Studien har visat att skolan och lärarens 

bemötande är en betydande faktor för inkluderingsprocessen. Forskningen har betonat att det 

är hela verksamheten som ska förändras i ett inkluderingsarbete. Ett bra bemötande innebär 

att dessa aktörer med anpassningar ser till att eleverna med Ushers syndrom får uppleva 

inkludering. Anpassningarna som visats i studien är lärarens klädsel, belysning, turtagning i 

samtal och tekniska hjälpmedel. Det har konstaterats att elever med Ushers syndrom också 

själva har en del i inkluderingsarbetet genom att framföra sina behov eftersom behovet 

varierar från elev till elev. Det har framträtt i studien att det inte är lätt att framföra sina behov 

direkt eftersom elever inte vill avvika från normen i klassrummet som består av döva elever 

och teckenspråk.  

 

Nyckelord: Elever, Usher syndrom, inkludering, skolan, lärare och klassrumsmiljö.   

 



 

Prolog 

Den här är en uppsats i kursen pedagogik med didaktisk inriktning III på avancerad nivå som 

har lästs under höstterminen 2011. Uppsatsen blev klar under vårterminen 2012. 

Motiveringen till varför jag har valt att skriva uppsats om Ushers syndrom och inkludering är 

att utöver min dövhet har jag en ytterligare funktionsnedsättning. Det är en synskada som 

heter retinitis pigmentosa (RP). Den försvårar för mig att se i synfältets periferi, när det är 

skymning eller mörkt i omgivningen och medför problem att se kontraster. Sjukdomen är en 

kombinerad syn- och hörselnedsättning och kallas för Ushers syndrom. Det innebär att min 

syn successivt kommer att bli sämre på grund av ögonsjukdomen RP. Hastigheten på 

synfältsminskning varierar och det är olika från individ till individ. De flesta blir inte helt 

blinda utan kan ha sin centralsyn kvar. Sjukdomen försvårar bland annat i olika miljöer 

framförallt i skolans klassrum om mina behov inte är uppfyllda (jfr Socialstyrelsen 111025). 

Dessutom blir det stora ansträngningar för mig och mina ögon om jag inte får anpassningar i 

klassrummet för att kunna följa med och bli inkluderad i undervisningen.  

 

Mitt första tack går till informanterna som ställt upp i studien. Ni har ställt upp med eld och 

lågor eftersom ni anser att det är ett viktigt ämne att undersöka.  Jag vill även tacka mina två 

seminariegrupper för fantastisk feedback och idéer som ni har gett mig under uppsatsens 

process. Handledarna Zeki Yalcin och Marianne Öberg-Tuleus ska ha ett stort tack för att ni 

har ställt upp med uppmuntran och synpunkter samt att ni har trott på den här uppsatsen.  

Mina vänner, ni är så bäst för att ni har gett mig stöd och en massa skratt under skrivandet. 

Några av er har ställt upp som ”kritiska” vänner och ni har med era kommentarer gett mig 

andra perspektiv i uppsatsen. Tack! 

 

Slutligen vill jag tacka mina närmaste, ni vet vilka ni är, för att ni finns!  

 

Örebro den 22 maj 2012  

 

Sarah Remgren 

sarah.remgren@hotmail.com 

mailto:sarah.remgren@hotmail.com
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1. Inledning  

Utbildning öppnar oftast vägar för människorna i vårt samhälle. Alla har rätt till utbildning och 

så även elever med funktionsnedsättning. Det krävs trots det en del anpassningar i skolan för 

elever med funktionsnedsättning för att de, med sina behov, ska bli inkluderade (SOU 

2012:24). Undervisning av döva elever sker på teckenspråk eftersom detta språk är nyckeln till 

kommunikation och kunskap. De flesta döva elever har gått på skolor för döva och 

hörselskadade som drivs av staten (Linikko 2009). När döva elever gör gymnasieval faller 

oftast valet på gymnasieutbildning med teckenspråkig undervisning. Om läraren inte kan 

teckenspråk så ordnar skolan teckenspråkstolkar (SOU 2012:24). Det är den dominerade 

anpassningen för döva elever. 

”En skola för alla” har kritiserats enligt Claes Nilholm (2007) eftersom det är hela skolmiljön 

som ska förändras för att alla elever ska bli inkluderade. Strävan efter inkludering har funnits 

länge. Med detta innebär även undervisningssituationen måste förändras med anpassningar till 

elevens olika förutsättningar menar Nilholm. Men hur kan anpassningarna se ut för elever med 

Ushers syndrom i klassrummet? Uppsatsens titel ”Ursäkta mig, du har fel kläder på dig” har en 

elev sagt i en intervju att hon inte skulle våga säga till sina lärare. Eleven har Ushers syndrom 

och använder teckenspråk som kommunikationsmedel och därför är det viktigt att ha mörka 

och enfärgade kläder för att göra konstrasten skarpare. I denna uppsats har jag därför valt att 

undersöka hur inkludering kan skapas i klassrummet för elever med Ushers syndrom och vilka 

faktorer som påverkar inkluderingsprocessen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte och huvudfrågeställning är att undersöka hur förutsättningar för inkludering 

skapas genom anpassningar i klassrummet för elever med Ushers syndrom i gymnasieskola.  

I denna studie utgår jag från anpassningar i klassrummet, hur läraren anpassar sig men jag 

kommer även att lyfta fram en aktörsnivå och en institutionell nivå. På aktörsnivå kommer jag 

att belysa hur elever med Ushers syndrom upplever lärarens anpassningar under lektionerna i 

klassrummet. Lärare är skyldiga att följa styrdokument som lagar, läroplaner och lokala planer. 

Därför kan det vara intressant att lyfta fram en institutionell nivå för att få fram en bild av 

skolans uppgifter och skyldigheter i inkluderingsfrågan. Därför blir uppsatsens 

frågeställningar: 

 Hur skapas förutsättningar för inkludering för elever med Ushers syndrom i 

undervisningen? 

 Hur bör läraren bedriva sin undervisning för att elever med Ushers syndrom ska 

uppleva inkludering? 

 Vilka anpassningar används i praktiken enligt elever med Ushers syndrom och lärare? 

 Vilka problem kan elever och lärare möta angående anpassningarna i klassrumsmiljön 

och vilka strategier använder de för att lösa det? 

3. Dövblindhet och skolan – en forskningsöversikt 

Här redogörs forskningsöversikt som har anknytning till funktionshinder och 

funktionsnedsättning, definitionen dövblindhet och Ushers syndrom och anpassningar och 

hjälpmedel i skolan för elever med dövblindhet. För att särskilja begreppen funktionshinder 

och funktionsnedsättning har Socialstyrelsen (120531) beskrivit funktionshinder som en person 

med funktionsnedsättning möter begränsning i relationen till omgivningen på grund av 

”bristande tillgänglighet” (120531). Definitionen av funktionsnedsättning anvisar nedsättning 

av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som följd av medfödd eller förvärvad 

skada. Syftet med forskningsöversikten är att den ska ge vetenskaplig förankring till studiens 

resultat, analys och diskussion. 

3.1 Begreppet funktionsnedsättning genom tiden 

Staffan Förhammar (2004a) menar att det har varit diskussioner om hur begreppsdefinitionen 

av funktionshinder ska användas. Efter 1980-talet började man acceptera definitionen av 

funktionshinder var miljörelaterat. Det innebar att den omgivande miljön hade en betydelse när 
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det gällde vilka hinder de funktionshindrade stötte på i samhället. Då blev begreppet 

”funktionshinder” alltmer användas istället för begreppet ”handikapp”. Med de tidigare 

begreppen som ”dövstum” och ”blind” menar Förhammar (2004a) att det har skett 

betydelseförskjutningar genom tiden. För personer med hörselnedsättning har de benämnts som 

dövstumma men det betydde inte alla helt var döva och hade fel på sina talorgan. Begreppet 

var därför missvisande och ”stum” har koppling till dåtidens svenska ord ”dumb” som idag 

betyder ”dum”. På 1950-talet började folk istället använda ordet ”döv” och senare kom 

begreppet ”hörselskadade” som även kan vara missvisande eftersom det inkluderade de som 

hade gravt hörselnedsättning eller lindrig grad av hörselnedsättning. På 1970-talet uppstod 

benämningarna ”synskadad” och ”synsvag” istället för ”blind” eftersom det sistnämnda 

begreppet var missvisande när det handlade om personer med synrester kvar.  

3.2 Döva och blindas utbildningshistoria  

Utbildning för de med funktionsnedsättning började i Frankrike på 1700-talet och var avsedd 

för blinda och döva. Även om de fick utbildning betydde det inte att de var delaktiga i 

samhället. Det förekom att de tiggde ute i samhället för att försörja sig. Den första skolan för 

blinda och döva i Sverige grundades år 1808 av Pär Aron Borg, som bedrev skolan med stöd 

av regeringen (Förhammar 2004b). På denna tid kallades skolorna för abnormskolor eftersom 

de med funktionsnedsättning avvek från normerna (Förhammar 2004a). Utbildning för 

personer med funktionsnedsättning skedde på filantropiska grunder och i slutet av 1800-talet 

blev det obligatoriskt med skolgång för blinda och dövstumma. Samhället ansåg att utbildning 

för personer med funktionsnedsättning var till samhällsnytta och utbildningen fick ekonomiskt 

stöd av regeringen. Blinda och döva elever skulle fostras till goda samhällsmedborgare som 

kunde stå för sin egen försörjning. På detta sätt slapp fattigvården de med funktionsnedsättning 

och tiggeriet ute i samhället minskades (Förhammar 2004b). 

 

Anita Pärsson (1997) beskriver i sin avhandling om samhällets uppfattningar om döva från 

slutet på 1800-talet och fram till 1971. Som Förhammar (2004a) nämner, kallades skolan för 

döva för abnormskola fram till 1954 då ändrades benämningen till specialskolan. Syftet med 

skolan var att bryta dövas isolering i samhället genom att lära dem tala för att de skulle bli 

delaktiga i ”de hörandes” samhälle. På 1960-talet började samhället integrera personer med 

funktionsnedsättning i ”icke-funktionshindrade” skolor. Målet var att normalisera döva barn 

och ungdomar genom integrerad undervisning och ge dem möjlighet till flexibilitet utöver 
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specialskolan (Pärsson 1997). Personer med Ushers syndrom ingår i definitionen dövblindhet 

och nästa avsnitt handlar just om dövblindhet.  

3.3 Definitionen dövblindhet 

Enligt Förbundet för Sveriges dövblinda, FSDB (110920), är det ett mörkertal över hur många 

personer som har dövblindhet i Sverige. Förbundets egen beräkning hamnar på ungefär 1 300 

personer i Sverige som har fått dövblindhet före 65 års ålder. Nationellt Kunskapscenter för 

Dövblindfrågor (NKCDB 111130b) beskriver dövblindhet, enligt en nordisk definition som 

uppdaterades år 2007, som en kombination av syn- och hörselnedsättning. Definitionen 

dövblindhet innebär inte att man måste vara helt döv och blind, de flesta har syn- och/eller 

hörselrester. Dövblindheten begränsar en persons aktiviteter i vardagslivet och delaktighet i 

samhället. Det innebär att personen behöver specifika serviceinsatser, miljömässiga 

förändringar och/eller tekniska lösningar (NKCDB 111130a).  

 

Begreppet dövblindhet kan delas in i två kategorier. Den första är personer med medfödd 

dövblindhet och den andra är personer med förvärvad dövblindhet, det vill säga de som fått 

dövblindhet senare i livet. Det är varierande för gruppen med förvärvad dövblindhet angående 

kommunikationsform samt tidpunkten när dövblindheten uppstår. Det kan vara: 1) döva eller 

hörselskadade som senare i livet har fått synnedsättning, 2) blinda eller synskadade personer 

som senare i livet har fått hörselnedsättning eller 3) normalt hörande och seende som senare i 

livet fått både syn- och hörselnedsättning (NKCDB 111130b). Intervjuade elever i den här 

uppsatsen har Ushers syndrom vilket betyder att de har förvärvad dövblindhet och är döva som 

senare i livet fått synnedsättning. De använder i första hand teckenspråk som 

kommunikationsform. 

 

Lena Göransson (2007) konstaterar utifrån sin studie om dövblinda i livsomställning att den 

språkliga och kulturella identiteten varierar hos ungdomar med dövblindhet i åldern 13-25 år, 

beroende på vilken hörselnedsättning de har. De flesta av de intervjuade ungdomarna är döva. 

Göransson (2007) menar att ungdomarna tillhör en språklig minoritet i samhället och försöker 

behålla sin teckenspråkiga omgivning även när synen försämras. Det gemensamma språket är 

ofta skälet till att de känner en stark identifikation med andra döva. Ungdomarna kan inte 

identifiera sig med begreppet ”dövblind” utan att de ser sig själva som döva med synskada/med 

en kombinerad syn- och hörselskada.   
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3.4 Ushers syndrom  

Enligt Socialstyrelsen (111025) är Ushers syndrom en genetisk sjukdom med en kombinerad 

syn- och hörselskada. Graden av syn- och hörselnedsättning varierar beroende på vilken typ av 

Usher syndrom individen har. Syndromet delas in i tre huvudgrupper som typ 1, 2 och 3. Det 

gemensamma med typerna är att alla har dövhet eller hörselskada och ögonsjukdomen retinitis 

pigmentosa (RP) som gör att synen långsamt blir sämre ju äldre människan blir. Idag finns det 

cirka 700 personer med Ushers syndrom i Sverige och varje år föds det cirka 10 barn med 

Usher syndrom. 

 

Eleverna i denna studie har Ushers syndrom typ 1. Det specifika med Usher syndrom 1 är att 

barnet saknar balansorgan i innerörat, vilket gör att barnet kan vara sent i den utveckling som 

har med balans att göra såsom att sitta, krypa, gå eller cykla. Ögonsjukdomen RP framträder 

tidigt hos Usher syndrom typ 1-barn och den märks ofta i förskoleåldern då barnet blir 

ljuskänsliga och därefter får försämrat mörker- och kontrastseende. Med tiden minskar 

synfältet och då får barnet ”tunnelseende” och det kan upptäckas genom att barnet snubblar, 

välter saker och har svårt att orientera sig i skymning och mörker (Socialstyrelsen 111025). 

 

I vardagslivet kan personer med Ushers syndrom ha svårigheter med att kommunicera och 

umgås med andra när det är skymning eller mörkt både inomhus och utomhus. Eftersom de 

med Usher syndrom typ 1 är i behov av teckenspråkskommunikation blir den visuella miljön 

anpassad efter synförmågan (Socialstyrelsen 111025). Som exempelvis genom bra belysning, 

mörkt och enfärgat överplagg på den som tecknar eller att den som tecknar ska stå i bra 

”teckenavstånd” så hela teckenspråksfältet (tecknet och ansiktet) syns. När synförmågan inte 

klarar av det visuella teckenspråket då får personen lära sig kommunicera via taktilt 

teckenspråk. Det innebär att personen avläser det visuella teckenspråket med sina händer 

ovanpå den tecknandes händer. När synen blir sämre med tiden då får individen samt 

omgivningen göra nya anpassningar genom hela personens livsprocess. Om omgivningen inte 

anpassar sig efter personens behov då blir han/hon utanför den stora gemenskapen 

(Socialstyrelsen 111025).  

3.5 ”Den goda läraren”  

Ulf Numan (1999) diskuterar i sin avhandling om vad det innebär att vara en god lärare. 

Numan konstaterar att det är viktigt för elever att få respekt och värdigt bemötande av sina 

lärare. Enligt lärare i grundskolan ska den goda läraren bedriva en undervisning där eleven är i 
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centrum. De kriterier som Numan kommit fram till med sin undersökning om vad är en god 

lärare, är bland annat social kompetens, empatisk kompetens och intuitiv kompetens. Numan 

anser att skolorganisationen behöver utveckla till lärande organisationer genom att uppmuntra 

till yttrandefrihet, reflektion, kritik och civilkurage. Numan menar att ansträngningar krävs för 

att uppnå förändringar. Det gäller för alla på individuell nivå. Samarbete och samverkan är 

nödvändigt och kan genomföras med kritisk reflekterande och analytiskt tänkande. Den 

individuella begränsningen kan utökas genom arbetslag och hela skolpersonalen ska bli goda 

aktörer för förbättringsarbetet. 

 

Enligt Skolverket (2001) om skolans insatser för elever med funktionsnedsättning innebär en 

stödjande miljö att skolan kunna ge eleverna rätt stöd. Där har lärarna en stor roll: 

 
Viktiga komponenter som identifierades i studien var en engagerad lärare som stöttar 

eleven, ett positivt samarbete med hemmet, en struktur för kunskapsöverföring och 

samarbete inom skolan, tillgängliga lokaler, bra klassrumsklimat, en insiktsfull 

arbetsledare samt nödvändiga resurser. De aktuella komponenterna gäller den generella 

skolmiljön och är viktig för alla elever. För elever i behov av särskilt stöd skulle de kunna 

öka möjligheterna att få stöd inom klassens ram. (Skolverket 2001, s 6) 

 

Skolverket (2001) menar att det inte bara är en engagerad lärare som kan ge ett positivt stöd för 

eleven utan att det är flera faktorer som påverkar en stödjande miljö för eleven. Det kan vara 

exempelvis genom samarbete inom skolan, bra klassrumsklimat, lokal och arbetsledare med 

resurser. Dessa komponenter är viktiga för alla elever oavsett om de har funktionsnedsättning 

eller inte. För elever med särskilt stöd bör möjligheterna till stöd fås inom klassrummet. Det är 

inte bara läraren utan hela skolan som det krävs av för att ge eleven de stöd som de behöver för 

att klara sin skolgång.   

3.5.1 Den goda läraren för döva, hörselskadade och synskadade elever 

Lars-Åke Domfors (2000) studie som visar vad döva och hörselskadade elever anser att en bra 

lärare är. Döva elever betonar att teckenspråkskompetensen är viktigt framförallt i 

undervisningen. Lärare med gott teckenspråkskommunikation underlättar förståelsen och 

avläsandet för eleverna under undervisningen. Maria Norberg, Gabriella Yström och Elinor 

Brunnström (2008) har skrivit en rapport om döva och hörselskadade gymnasieungdomar om 

deras utbildning. Enligt enkätundersökningen betonar eleverna att det är viktigt att ha en god 

relation mellan elev och lärare. Döva elever anser att teckenspråkiga lärare har stor betydelse 

för kommunikationen i undervisningen (jfr Domfors 2000). Henrik Brink (2011) föreslår med 
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stöd av sin studie att personal som arbetar med barn och ungdomar med dövblindhet ska få 

möjlighet till en grundläggande fortbildning. Brink menar att det är viktigt att skolan ska kunna 

erbjuda utbildning för omgivningen runt eleven med dövblindhet och även att det ska vara en 

fortlöpande utbildning för dem.  

3.6 Undervisning av elever med dövblindhet 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 111202c) rekommenderar teckenspråk som 

undervisningsspråk för döva elever. Eleverna behöver först få information på teckenspråk 

innan de kan läsa på svenska. För att förtydliga ord och uttryck på svenska kan läraren använda 

visuellt material. För elever med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet kan språk och 

kommunikationen ske genom talat språk, teckenspråk, taktilt teckenspråk, svartskrift eller 

punktskrift (SPSM 111202e). Enligt SPSM (111202a) bör skolan utgå från elevens 

funktionsnedsättning och eleven ska ha samma möjlighet till utbildning som sina seende 

kamrater. Skolan behöver ha kunskap om elevens synnedsättning för att kunna erbjuda rätt 

stöd. SPSM föreslår de pedagogiska hjälpmedel och strategier som kan vara anpassat läsmedel, 

anpassade studieverktyg, anpassade läromedel och material, studieteknik, självständighet och 

samspel, kommunikation samt delaktighet.  

 

SPSM betonar att lärarmiljöns utformning ger möjlighet för eleven till självständighet, 

delaktighet och aktivitet och lärande. Det innebär att lärare ska ha kunskap om elevens 

synnedsättning och anpassa sin pedagogik utifrån elevens behov. Nilholm (2007) framhåller att 

miljön har en stor betydelse som påverkar elevens inkludering i skolan. Inga-Lill Jakobsson 

(2002) menar att elever med funktionshinder har höga krav på utformningen av den fysiska 

miljön i skolan för att de ska få full delaktighet och lärande. För elever med syndromdiagnos 

sker anpassningar av den fysiska miljön genom hjälpmedel. Det kan vara syn- och 

hörselhjälpmedel och det finns krav på att lokalerna ska vara anpassade gällande belysning och 

auditivt miljö. De intellektuella hjälpmedel i den fysiska miljön är bland annat datorer som är 

hjälpmedel i det pedagogiska arbetet för alla elever och som personlig hjälpmedel för 

kommunikation och skrivande. Synskadade elever med hörselnedsättning har konstaterat i en 

studie att en av de positiva förbättringarna som gjordes på en skola är att skolan verkligen 

satsar på att anpassa efter deras behov (Norberg m fl 2008). 

3.6.1 Anpassningarna i klassrummet 

Louise Danielsson (2006) beskriver i sin studie om samtal i det teckenspråkiga klassrummet att 

när vid samtal med hela klassen har läraren ögonkontakt med eleverna genom att ha 
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blickriktningar på dem när läraren tecknar. Läraren ger samtalsturen till eleven som räcker upp 

handen genom ögonkontakt och för att förtydliga överlämningen av turen kan läraren göra 

pekningar i samband med ögonkontakt. Bänkarna är utformade i en halvcirkel för att eleverna 

ska kunna se varandra och följa med i samtalet 

 

Kristina Svartholm tillsammans med Ronny Andersson och Ulf Lindahl (1993) har skrivit om 

kommunikation i klassrum i grundskolan och gymnasiet. Enligt deras studie har det visat sig att 

läraren upprättar ordning i det teckenspråkiga klassrummet genom att agera samtalsledare och 

styra turtagningen i klassrummet. När eleverna inte lyssnar genom att inte ha ögonkontakt på 

läraren då ser läraren till att påkalla elevernas uppmärksamhet genom blickar, ansiktsuttryck, 

kroppshållning, gester och/eller tecken. Eleverna hjälper även till att säga till sina 

klasskamrater att lyssna på läraren. Svartholm m fl menar att lärarens sätt att påkalla elevernas 

uppmärksamhet inte bara har ett syfte att disciplinera dem eller få fullständig kontroll över dem 

i klassrummet. Snarare är det åtgärder för att underlätta den språkliga kommunikationen i 

klassrummet. Det blir lättare för eleverna att följa med i lektionens ”röda tråd” genom en total 

lärarkontroll över turtagningen. Svartholm m fl konstaterar att missförstånd bland eleverna om 

vem som fick turen uppstår sällan när läraren är tydlig med turtagningen. Författarna diskuterar 

om olika orsaker till varför eleverna inte frivilligt ”lyssnar”, det vill säga följa med i 

diskussionerna. En orsak kan vara att läraren saknar tydliga markörer när han/hon lämnar över 

turen till eleverna som gör att eleverna inte hänger med i diskussionen.  

 

Ungdomarna med dövblindhet i Kerstin Möllers (2001) studie har upplevt brister i pedagogiska 

anpassningar till deras funktionshinder av lärare och brister i bemötande från lärare och andra 

skolpersonal. Mer än 60 procent av de intervjuade i studien är döva och teckenspråkiga. De har 

upplevt att de inte alltid hinner med vad läraren eller tolken tecknar. Möller poängterar att 

lärande sker även via kommunikation mellan klasskamraterna vilket betyder att elever med 

dövblindhet ska kunna delta i kommunikationen. Eleverna i studien säger att läraren inte alltid 

visar vem som tecknar och de missar ofta halva dialogen som leder till att de inte hänger med i 

diskussionerna. Att acceptera och erkänna sina funktionsnedsättning är avgörande för elevernas 

möjlighet till att få stöd det de behöver. De flesta av eleverna i studien inte vill gå ut med sin 

kombinerad syn- och hörselskada. Det kan bero på när de fått diagnosen sent och inte kunnat 

bearbeta den. Det finns stödgrupp för syn- och hörselskadade men inte alla visste om att 

gruppen finns.  
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3.6.2 Hjälpmedel för elever med dövblindhet 

Sökandet efter forskning om tekniska hjälpmedel har gjorts i några databaser med specifika 

sökord som hjälpmedel, dövblindhet och klassrumsmiljö utan resultat. Därför har jag valt att 

presentera forskning tekniska hjälpmedel för hörselskadade elever för att kunna jämföra vilka 

perspektiv som det kan gälla för elever med dövblindhet.  

 

Ann-Christine Wennergren (2006) menar att hörseltekniken är en viktig del för att 

kommunikationen i det traditionella klassrummet ska fungera. Det sker via att den som har 

ordet ska använda en mikrofon som går ut till en hörselslinga för att hörselskadade elever ska 

kunna höra talet tydligare. Bänkarna i klassrummet är möblerad i en halvcirkel för att eleverna 

ska kunna se på läpparna och ge visuell förstärkning (jfr Danielsson 2006). Ljudmiljön ska 

vara tyst och alla ska ha tydliga turtagningar för att alla ska kunna höra varandra.  

 

Enligt Wennergren har läraren en stor roll i det traditionella klassrummet eftersom eleverna 

vänder oftast sig åt läraren för att be om upprepning om de inte hör vad sina hörselskadade 

kamrater säger. Det är viktigt att eleven tar sitt ansvar framhåller Wennergren med: ”När elever 

inte deltog aktivt och tog ansvar för sin egen eller gruppens kommunikation var det svårt att 

ingå i ett gemensamt lärande – samlärande” (Wennergren 2006, s 148). Lärarna i studien menar 

att de måste aktivt medverka för att få tekniken fungera i klassrummet bland annat genom att få 

baskunskap om hörseltekniken. Behoven hos hörselskadade elever är individuellt och att 

eleverna bör få prova olika tekniska hjälpmedel under en längre tidsperiod. Det är för att 

eleverna ska få uppleva olika situationer för att kunna förstå att tekniken kan vara ett stöd för 

kommunikationen.  

 

Det är eleverna själva som ”kunskapskällan” om sin egen hörselnedsättning och att lärarna inte 

vill hjälpa dem för mycket. Eleverna måste få uppleva olika strategier eftersom miljöer utanför 

skolan är helt annorlunda menar lärarna med citaten: ”Vi vill verka för att elever blir 

samhällsmedborgare som vill och får ta plats” (Wennergren 2006, s 158). Wennergren 

poängterar att i sin studie har lärarna varit aktör i förbättringsarbetet för miljön i klassrummet 

och de har även aktivt arbetat för elever ska bli aktörer istället genom att ta eget ansvar utifrån 

sina behov.   

 

Möller (2001) konstaterar att de flesta gymnasieungdomar med dövblindhet från hennes 

utredning anser att belysning och färgsättning är viktigt i ett klassrum angående miljömässiga 
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anpassningar och hjälpmedel. Enligt SPSM (111202d) ska lärarverktyg för elever med syn- och 

hörselnedsättning eller dövblindhet väljs utifrån deras personliga behov. Det kan vara anpassad 

dator, talsyntes eller smartboard. Den skola som undersöks i studien använder interaktiva 

skrivtavlor i vissa klassrum som hjälpmedel. En interaktiv skrivtavla är en tryckkänslig 

whiteboard som är kopplad till en dator. Den är kopplad till en videoprojektor som lyser på 

skrivtavlan. Läraren eller eleven kan använda sitt finger eller en speciell penna, på detta sätt 

kan läraren styra datorn och göra anteckningar på tavlan (SPSM 111202b). Det finns både 

smartboard och E-beam whiteboard och i klassrummet som jag har gjort observation har en E-

beam whiteboard. Skillnaden mellan smartboard och E-beam whiteboard är bland annat att 

läraren inte kan trycka med fingret på tavlan utan man får använda en speciell penna (Intervju 

med läraren Johan, 111117). 

 

Med denna forskningsöversikt har läsaren förhoppningsvis fått en översikt om eleverna med 

Usher syndrom som utgör denna uppsats huvudsakliga innehåll angående deras diagnos och 

deras erfarenhet av hur undervisningen kan se ut. I nästa kapitel introducerar jag inkludering 

som är uppsatsens huvudsakliga tema.  

4. Inkludering i skolan – central utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är inkludering i skolan för elever med 

funktionsnedsättning. För att göra upplägget i detta avsnitt om inkludering i skolan mer 

tydligare uppdelas det i tre stycken. Den första resonerar om begreppet inkludering och hur det 

används i praktiken, den andra tar upp elever med funktionsnedsättning och inkludering och 

slutligen om lärare i förhållande till inkludering  

4.1 Om begreppet inkludering 

Claes Nilholm (2007) diskuterar att ”En skola för alla” har kritiserats. Strävan efter alla ska 

vara inkluderade i skolan har funnits genom tiden. Det resonerades om att integrera elever med 

funktionsnedsättning med elever utan funktionsnedsättning och istället används begreppet 

inkludering idag. Det innebär att hela skolmiljön bör förändras för att anpassa den mångfald av 

elevers olikheter: ”Således går idén om inkludering långt utöver frågan om placering av barn 

och centralt är att hela undervisningssituationen måste förändras så att den anpassas till elevens 

olika förutsättningar” (Nilholm 2007, s 90). Det är inte bara skolmiljön som bör förändras utan 

även hela undervisningssituationen för att eleven ska uppleva inkludering. 
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Birgitta Andersson & Lena Thorsson (2007) menar att begreppet inkludering är diffust och 

inom skolor och arbetslagen finns det värderingar och intressen som kan göra det svårare att 

uppnå ”En skola för alla”. Kompromisslösningar leder ofta till lösningar som skapar 

utanförskap istället för att få elever uppleva inkludering. Det kan bli komplicerat för lärarna 

och skolpersonal att veta hur de ska arbeta för en inkluderad skola och därför behöver de få 

kunskap om funktionsnedsättningar menar Andersson & Thorsson.  

 

Kerstin Göransson (2004) hävdar att begreppet inkludering är en del i utvecklingen av 

undervisning och skolverksamhet. Med inkluderingsperspektivet innebär det att alla barn är 

och ska ses olika. Hela skolan ska ha en gemensam målsättning för delaktighet där allas 

olikheter ska ses som ett värde för skolan. Det är inte bara undervisningssättet som behöver 

utvecklas utan även hela skolverksamheten som bör utvecklas för att målet ska uppnås. En 

annan faktor som även är grundläggande för att inkludering ska uppnås, är samarbete mellan 

aktörerna i skolan som exempelvis planering av skolverksamhet, lektions upplägg eller 

anpassningar till olika elever. Det kan vara samarbete mellan lärare under själva lektionen där 

läraren och specialpedagogen arbetar tillsammans för att uppnå inkludering för eleven i behov 

av speciellt stöd.  

 

Nilholm (2007) menar att tidigare har problemet lagts på barnet och det kallats för ”elev med 

särskilda behov”. Det har skett en betydelseförskjutning och idag säger vi ”elev i behov av 

särskilt stöd” (Nilholm 2007, s 91). Begreppet delaktighet används mer i olika sammanhang i 

jämfört med begreppet inkludering och det beror på vilken diskurs begreppet används inom. 

Som exempelvis används begreppet delaktighet mer inom handikappsvetenskap. 

Inkluderingsbegreppet tillämpas till hur skolan ska organisera verksamhet och 

delaktighetsbegreppet förekommer i diskussioner om elevens rättigheter. Inkludering uppstår 

när skolan anpassar sina elever med funktionshinder och elever i behov av särskilt stöd 

(Nilholm 2007).  

 

Ingemar Emanuelsson (2007) menar att inkluderande undervisning är en fortlöpande process 

mot läroplanens mål som skolan ska sträva efter. Inkludering visar en pågående processor i 

samhället och det är undervisning och lärande i klassrum eller gemenskap som där inkludering 

kan skapas. Alltså är det också hela gruppen och gemenskapen som ska förändras. 

Emanuelsson betonar att inkludering inte är någon speciell metod och utan att man måste ha 

organisation, arbete, processor och utmaningar för att inkludering ska uppstå.  
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Jerry Rosenqvist (1996) diskuterar om att undervisningen av elever med behov av särskilt stöd 

ska ske i särskilda grupper eller i klassgemenskapen. Rosenqvist menar att det inte är en 

självklarhet utan att empiriska studieresultat får påvisa verkligheten. I särskilda grupper kan 

eleverna få speciell träning för att utvecklas och att det är lugnare där än i klassen. Däremot 

kan klassen ge elever med funktionshinder stimulans och utmaning som medför att de 

utvecklas mer. Frågan är för vem och vilka är integrationen i skolan för och begreppet innebär 

att alla är inkluderade och delaktiga i skolan genom exempelvis gemensam undervisning. 

Rosenqvist menar att människan ska komma i första hand inte dess funktionshinder.  

4.2 Elever med funktionsnedsättning och delaktighet 

Forskningen som presenteras här har valt att använda begreppet delaktighet och jag har valt att 

presentera begreppet delaktighet även om det handlar om inkludering. Lena Almqvist, Lilly 

Eriksson och Mats Granlund (2007) har med sin studie undersökt hur gruppen med 

funktionsnedsättning i jämförande med gruppen utan funktionsnedsättnings upplevelser av 

delaktighet i skolaktiviteter. Resultatet visar att det oftast sker i strukturerade situationer som 

exempelvis i lektionsarbete. Lärares bemötande och agerande har stor betydelse för elevernas 

delaktighet. När de förklarar elevernas skolprestation med ansträngning då blir det positivt för 

eleverna. Om lärarna gör tvärtom och ser elevens förmåga istället för deras ansträngning då blir 

det negativt för eleverna. Elever utan funktionsnedsättning upplever likadant om deras 

möjlighet till delaktighet utifrån lärarens syn på dem.  

 

Almqvist m fl (2007) konstaterar att eleverna upplever delaktighet påverkas av vilken situation 

de befinner sig i. För att kunna bedöma om situationen ger delaktighet måste man se 

sammanhanget i sin helhet och framtidsfokus är viktigt att ha i verksamheten som ger 

delaktighetsmöjlighet till eleverna. De kan bli delaktiga genom positiva personegenskaper som 

autonomi, stärka underlättande faktorer i miljön som exempelvis lärarens attityder. Miljön har 

också en viss betydelse och åtgärder måste göras i miljön genom anpassningar och hjälpmedel. 

 

Eva Sthen (2005) betonar att begreppet delaktighet uppfattas olika och hon har utgått från de 

intervjuades bilder av delaktighet i sina livssituationer. De intervjuade har upplevt utanförskap 

i klassen på grund av de olika insatserna i syfte att hjälpa den eleven med funktionsnedsättning 

som exempelvis assistent, särskilda lampor eller ett finare skrivhjälpmedel än vad 

klasskamraterna har. Dessa ger ökad delaktighet i strukturerade aktiviteter i samband med 

läsande och skrivande. Men studien har även visat att social delaktighet med i kamratgruppen 
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har en större betydelse än hjälpmedel och resurser enligt de intervjuade. Sthen menar att 

insatserna kan skapa utanförskap i gruppen: ”Hjälpmedlen och fokuseringen på 

funktionshindret skapade ett annorlundaskap i förhållande till övriga elever och markerade 

därigenom ytterligare känslan av att inte passa in” (Sthen 2005, s 17).  De intervjuade menar att 

känslan av annorlundaskap och utanförskap beror på omgivningens attityder och den okunskap 

omgivningen har om funktionshinder. Vikten av att informera omgivningen är betydande 

eftersom okunskap skapar fördomar och utanförskap. Studien visar att de intervjuade upplever 

ojämlika maktförhållanden angående begränsad valmöjligheter. Det är svårt för en individ med 

egna behov i miljöer och organisationer som generaliserar alla med funktionsnedsättning 

genom kollektiva lösningar. Det ger de intervjuade svårighet att uppleva delaktighet om det 

kollektiva synsättet går först framför det individuella behovet. Sthen betonar utifrån studiens 

resultat som har visat att miljön och omvärldens agerande har en stor betydelse för att en 

individ med funktionshinder ska uppleva delaktighet (jfr Almqvist m fl 2007).  

 

Kerstin Möller (2008) i sin avhandling menar att elever med dövblindhet enligt en studie 

upplever att hinder för delaktighet uppstår i skolans fysiska miljö, i den pedagogiska miljön 

och i sociala umgänge med skolkamraterna. Vissa elever drar sig tillbaka och Möller tolkar det 

som brister av erkännande av dem själva och att eleverna har upplevt bristande hänsyn av 

omgivningen i skolan.  

4.3 Lärare om inkludering 

Jari Linikko (2009) diskuterar i sin avhandling om att det finns en risk att funktionsnedsättning 

ses i första hand framför själva eleven. Då blir elevens behov generaliserade och förenklade 

genom exempelvis specialklass med specialundervisning. Specialskolans uppdrag består av att 

de ska bevara teckenspråket och dövkulturen. Den generella normen i specialskolan består av 

döva och teckenspråkiga elever. Elever som inte uppnår normen och den normativa 

undervisningen ingår oftast i särskilda undervisningsgrupper. Linikko (2009) resonerar att 

specialskolan redan är en särskiljande skolform i det svenska skolsystemet så det blir naturlig 

del att komma på särskiljande lösningar i skolan. I min studie deltar elever med Ushers 

syndrom i en ”normal” undervisningsgrupp med andra döva elever. Inga-Lill Jakobsson (2002) 

reflekterar angående normalitet och avvikelse i sin forskning när hon deltog på en undervisning 

där hon var den enda icke-teckenspråkig där hon upplevde sig själv den avvikande. Jakobsson 

poängterar utifrån sin studie att normalitet och avvikelse varierar beroende på vilken skolkultur 

och sammanhang man befinner sig i.  
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Skolledningens attityd och agerande har betydelse för inkluderingsarbetet enligt Linikko 

(2009). Lärarna i studien menar att de får stöd av skolledningen genom resurser men 

skolledningen arbetar inte aktivt för inkludering. Linikko menar att skolledningen måste vara 

med och arbeta målmedvetet för förändringar då kan en inkluderingsprocess på skolan 

genomföras. Lärarna i studien menar att på deras skola uppdelar de flesta eleverna efter ”mina” 

och ”dina” elever. Linikko hävdar att lärarna förlorar på hur de ska möta alla elever med 

olikheter om de uppdelar eleverna. Lärarna i studien nämner att de kan övervinna sin osäkerhet 

genom erfarenhet och se eleven med särskilt behov bakom stämpeln som den fått. Linikko 

återkopplar till skolledningen som måste stödja läraren för att inkludering ska förverkligas. Ett 

alternativ kan vara lärarna får fortbildning, särskilt lärare som behöver utveckla sitt 

teckenspråk.  

 

Enligt lärarna i Linikkos (2009) studie är prestationer en faktor för att eleverna i behov av 

särskilt stöd ska bli sedda. Elevernas duktighet i något ger lättare möjlighet att bli inkluderad 

och bli en i gruppen. Lärarna ska vara uppmärksamma och värdera allas prestationer lika. Det 

finns risk att negativa prestationer blir vägen till uppmärksamhet. Linikko menar att det är 

viktigt att lärarna ska se och ge feedback på handlingar som är positiva för gruppen och den 

enskilde eleven. En lösning kan vara en kooperativ undervisning där läraren skapar 

arbetssituationer där alla får prestera efter sina egna förutsättningar som ger 

inkluderingsmöjligheter.  

 

Kunskaper är värdefull och betydande om hur elevens funktionsnedsättning påverkar själva 

eleven (Linikko 2009). Lars-Åke Domfors (2000) hävdar att fortbildning i teckenspråk är ett 

alternativ för lärare som undervisar döva elever. Det innebär även att utveckla 

kulturkompetensen för att förstå döva elevers uppväxtvillkor och lärprocesser. Dock kan det 

vara frustrerande för dem om fortbildningen inte uppnått ett önskat resultat.  Linikko (2009) 

betonar att omgivningen runt eleven är nyckeln till inkludering: ”Nyckeln till ett samspel ligger 

hos oss runt eleven. Beroende på fokus kan antingen personen eller dennes 

funktionsnedsättning bli det centrala, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i samspelet” (Linikko 

2009, s 124). Detta kapitel om inkludering har anknytning till min studie om inkludering för 

elever med Ushers syndrom i skolan. Inkluderingsperspektiv kommer att framföras i 

resultatredovisningen och i diskussionen. Om hur jag gått tillväga för att insamla empiri till 

resultatet kommer i nästa kapitel.  
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5. Metodologiska val 

I detta kapitel presenteras de metodologiska val som gjorts beträffande datainsamlingen. 

Studiens problemområde är gymnasieelever med Ushers syndrom och deras upplevelser av 

inkludering i klassrummet. Den etnografiska forskningsmetod som har använts i studien för att 

finna ett syfte och forskningsfrågor, är en kombination av intervjuer och observation.  

Studiens empiri består av en gruppintervju och en enskild intervju med eleverna, en 

klassrumsobservation som följs upp med en intervju med läraren och samordnaren för elever 

med dövblindhet samt undersökning av styrdokument för den undersökta skolan. Empirin 

består av primär- och sekundärmaterial.  Intervjuerna och observationen utgör uppsatsens 

primärmaterial, medan styrdokumenten är dess sekundärmaterial som inte har skapats av mig 

eftersom de har skapats av andra personer och i andra syften (se Aspers 2011). Insamlingen av 

empiri har skett i den ordning, intervju med eleverna, intervju med dövblindsamordnaren 

klassrumsobservation, intervju med läraren och slutligen undersökning av styrdokumenten. 

5.1 Elevintervjuer 

Det var relativt enkelt att få kontakt med eleverna eftersom de redan ingår i mitt kontaktnät. En 

presentation av studiens syfte samt förfrågan om eleven vill låta sig intervjuas har skickats till 

elevernas mobiltelefon. Fyra av fyra tillfrågade elever har gett sitt samtycke. Urvalet av elever 

var medvetet eftersom samtliga har Ushers syndrom och använder teckenspråk för att 

kommunicera i skolan. Alla går på gymnasiet. Tre av dem går på samma skola medan den 

fjärde eleven går på en annan skola. Eleverna har själva fått bestämma när och var de ville bli 

intervjuade. Eleverna var medvetna om att intervjuerna filmades och har förståelse för det 

eftersom teckenspråk är ett visuellt språk. Dessutom blir filminspelningarna ett empiriskt 

material som det finns möjlighet att återvända till när det behövs (Aspers 2011). Eleverna har 

fått fingerade namn som de har godkänt. Namnen är ”Alva”, ”Hedvig”, ”Lukas” och ”Moa”. 

Eleverna är mellan 18 och 20 år gamla och går i andra, tredje och sista
1
 årskurs på gymnasiet.  

De har även gett sitt tillstånd till att bli kontaktade igen om det uppstår några oklarheter i 

intervjumaterialet eller om studien behöver kompletteras med individuella intervjuer. 

Innan jag träffade eleverna funderade jag på att endast genomföra enskilda intervjuer men 

beslöt mig sedan för gruppintervju med tre elever, som känner varandra väl eftersom de är 

vänner och en enskild intervju med en elev. Enligt Patrik Aspers (2011) är en gruppintervju 

lämplig om forskaren vill få fram en viss dynamik mellan aktörerna. Dessutom blir svaren mer 

naturliga i en samtalsmiljö. Risken med en flerpersonintervju är att den kan hindra deltagarna 

                                                 
1
 På detta gymnasium kan elever välja en tre- eller fyraårig utbildning.  
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att öppet berätta vad de känner i olika situationer. Därför valde jag tematiska öppna intervjuer 

som metod eftersom jag ville se vilka frågor det ”konkreta fältet” genererar. Därefter skulle jag 

kunna bestämma syfte och frågeställningar. Med hjälp av den tematiska öppna intervjuformen 

kan informanterna även bli medkonstruktörer till frågorna i senare studier (Aspers 2011). Vilka 

teman som togs upp under intervjuerna redovisas i bilaga 1. 

 

Min förståelse av teckenspråket och kunskap om Ushers syndrom och om informanternas 

skolor har hjälpt mig att tyda informanternas ”gemensamma historia” (se Aspers 2011). Enligt 

Britt Tellgren (2004) görs etnografisk forskning oftast på ett bekant fält där forskaren som 

kanske i grunden är lärare, kan dra nytta av en ”god bekantskap med området”. 

 

Intervjuerna presenteras i resultatredovisningen. Utifrån intervjuerna har följande 

observationsobjekt valts ut: lärarens klädsel, klassrumsmiljön som väggar och belysning, 

teckenspråksavstånden, turtagningen i samtal och vad en god lärare är. Dessa objekt 

observerades i klassrummet och djupintervjun genomfördes med den undervisande läraren. 

Efter intervjuerna har mitt intresse väckts för att undersöka den skola som tre av eleverna går 

på. Mera om det kommer i nästa avsnitt om klassrumsobservationen (se vidare avsnitt 5.2). 

5.2 Klassrumsobservation 

En klassrumsobservation har gjorts för att se hur undervisningen formas mellan lärare och 

elever. För att ge studien en totalempiri har jag valt att göra en deltagande observation och 

kombinera den med intervju med den undervisande läraren (Aspers 2011). Mera om 

djupintervjun med läraren finns i avsnitt 5.3. Rektorn på den skola som tre av de intervjuade 

eleverna går på har kontaktas. Skolan har i denna studie fått ett fingerat namn ”Rödskolan”. 

Rektorn på Rödskolan har gett sitt tillstånd till observationen.  

 

Kontakten har tagits med en av de lärare som undervisar de intervjuade eleverna med förfrågan 

om att få observera en av hans lektioner. I studien har läraren fått ”Johan” som fingerat namn. 

Johan gav sitt godkännande och ville att jag skulle kontakta någon av hans elever som har 

Ushers syndrom. Därefter tillfrågades eleven Lukas och han gav sitt samtyckte till 

observationen. Läraren skulle i förväg informera klassen om observationen och fråga dem om 

tillstånd. För säkerhets skull har jag även informerat om det före lektionens början. Alla gav 

sitt godkännande.  
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Filmkameran användes som hjälpmedel under observationen. Anledningarna var att samtliga 

elever har hörselnedsättning och använder teckenspråk som kommunikationsmedel i 

klassrummet och att jag själv är teckenspråkig. Teckenspråk är ett visuellt språk, och därför 

användes filmkameran för att fånga händelser, vad som sägs, mimik och rörelser. Enligt Aspers 

(2011) är filminspelning en fördel, då forskarens observationer blir mindre bundna till teorier 

och forskaren kan återvända till filminspelningarna, som i sin tur blir empiri, och göra nya 

tolkningar. Därför är filmkameran den bästa metoden för mig att kunna dokumentera empirin 

och jag ska kunna återgå till empirin när det behövs. Under lektionen skrev jag även 

anteckningar för att fånga de första intrycken som senare inte kan återskapas. Klassrummet i 

studien är ett traditionellt klassrum som exempelvis med skolbänkar och whiteboardtavla.  

5.2.1 Klassrumsmiljön 

För att läsaren ska kunna förstå hur miljön i klassrummet ser ut har jag gjort en illustration av 

klassrummet (se figur 1 nedan). 

 

Figur 1 – Klassrumsobservation  

Denna illustration kommer jag att använda i resultatredovisningen för att visa hur ett 

”teckenspråkigt” klassrum kan se ut utifrån möbleringen, placeringen av eleven med 

synnedsättning och var kameran var utplacerad. Syftet var även att visa hur läraren Johan står 

1. Dörröppningen in till klassrummet där 

filmkameran har stått under observationen. De 

streckade linjerna visar kamerans vinkel.  

 

2. I klassrummet finns fem datorer, väggar klädda 

med träpanel och en heltäckningsmatta.  

 

3. På väggen finns en liten whiteboardtavla och till 

höger om de en E-beamtavlan. Det står ett högt 

talarbord mitt i klassrummet. Krysset markerar det 

ställe där läraren ofta står. Han går fram och 

tillbaka under lektionen som pilarna visar.  

 

4. Det finns 13 skolbänkar i klassrummet. De 

gulmarkerade bänkarna i klassrummet sitter 

eleverna vid. I den streckade skolbänken sitter 

Lukas.  

 

5. Till höger om tavlorna finns en tv-apparat, en 

arbetsbänk, ett katedralbord, två kartor på väggen 

och ytterligare en dörr. 

 

6. Det finns tre fönster med nerdragna persienner 

och en karta på denna vägg. Belysningen består av 

lysrör, varav 9 av 11 är tända.  

1. 

2. 

3. 4. 

5. 

6. 

X 
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inom rimligt teckenspråksavstånd och har styrt turtagningen i samtalet genom att röra sig 

framåt och tillbaka som pilarna visar.  

5.3 Djupintervju med läraren 

Inför djupintervjun med den undervisande läraren Johan har frågor formulerats utifrån 

elevintervjuerna och klassrumsobservationen. En semistrukturerad intervju har valts som 

intervjuteknik. Det innebär att jag i förväg har formulerat konkreta frågor som ska ställas. Det 

finns ett utrymme för uppföljningsfrågor under intervjun som kan sätta igång en fråga-

svardialog. Dock är denna struktur begränsad i jämförelse med den tematiskt öppna 

intervjuformen (Aspers 2011). Intervjuguiden redovisas i bilaga 2. Djupintervjun var liksom de 

tidigare intervjuerna filminspelade och Johan är fullt teckenspråkig.  

5.4 Styrdokument och dövblindsamordnaren 

Inom den undersökta skolverksamheten finns en samordnare som har ansvaret för stöd och 

åtgärder för dövblinda elever. Samordnaren har blivit intervjuad genom en muntlig intervju och 

den filminspelades inte. Dokumentation av intervjun skedde via mina egna anteckningar och 

delar från intervjun finns med i resultatredovisningen. Samordnaren har skapat en 

informationsbroschyr till lärarna som har dövblinda elever. I den finns tips och råd om hur 

undervisningen ska gå till. Utvalda råd jämförs med empirin och hur det är/görs i praktiken i 

resultatredovisningen. 

 

I studien har intervjuer och observationer gjorts och för att studien ska få ett mer djup har jag 

valt att ta med styrdokument med riktlinjer som skolan är skyldig att efterfölja. De 

styrdokument som valts ut till studien är: gymnasieförordningen, läroplan för frivilliga 

skolformer 94 (Lpf94) och den undersökta skolans lokalplan. Motiveringen till varför läroplan 

för gymnasieskolan 11 (Gy11) inte har valts till studien, är att den endast gäller de klasser som 

har påbörjat sin gymnasieutbildning under höstterminen år 2011. 

5.5 Metodologiska problem 

Under datainsamlingen har metodologiska problem dykt upp. Det handlar framförallt om hur 

bildrutan ska se ut under filminspelningar. Vid gruppintervjun med eleverna har jag tänkt synas 

i bildrutan för att kunna dokumentera vilka frågor eleverna har fått av mig på teckenspråk. På 

plats insåg jag att jag skymde en elev i bildrutan och en ändring gjordes genom att jag satte 

bredvid filmkameran istället. I efterhand fick gissningar göras utifrån elevernas svar för att 

förstå mina frågor. Vid den enskilda intervjun med en annan elev syntes jag till halvt i 
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bildrutan. Det har underlättat dokumentation eftersom jag har kunnat se vilka frågor som 

ställdes av mig. 

 

När observationen i klassrummet filmspelades in har dilemmat åter dykt upp och jag var osäker 

på vilka som skulle synas i bildrutan. Det var ett liknande problem från gruppintervjun när det 

är flera personer som skulle filmas. Ett beslut togs att filmkameran skulle stå bakom Lukas. 

Aktörerna som syntes mer i bilden var läraren och övriga klasskamrater. I efterhand insåg jag 

att det skulle vara bra om Lukas ansikte syntes fullt ut således kunna se var och vem han tittar 

på. Genom Lukas huvudrörelser har jag kunnat gissa mig fram var och vilka han tittar på. 

Eftersom det endast är bara en lektion som observerades är jag medveten om att det som 

visades på lektionen kan variera från lektion till lektion.  

 

Det kritiska med filmkamera som hjälpmedel vid observation är att lärare och elever kanske 

agerar ”onaturligt”, som Aspers (2011) menar att det är ett sätt för forskaren att undvika det 

genom att få förtroende i gruppen innan hon sätter på filmkameran. De intervjuade och klassen 

i observationen har visat förtroende för mig när intervjun och observationen genomfördes. 

Effekten blev att de ändå är medvetna om att jag finns på plats, som exempelvis läraren som 

hade en svart tröja på sig vid observationen och intervjun. Han är medveten om studiens syfte 

även om jag försökt berätta så lite som möjligt. Läraren upplevs som öppen och ärlig med sina 

handlingar och svar under observationen och intervjun.  

5.6 Transkription av empiri 

Genom transkribering skapas ett arbetsmaterial på text som forskaren använder i samband med 

kodning och analys. Det enklaste sättet att transkribera är att ange vad som sägs och vad som 

händer. Det finns olika sätt att transkribera på och det viktigaste är att transkriberingen ska vara 

lätt att avläsa (Aspers 2011). Som Tellgren (2004) har gjort i sin licentiatavhandling har jag 

grovtranskriberat alla intervjuer. Allt som sägs i filmmaterialet skrivs ner men inte ord för ord 

utan det är innehållet av vad intervjupersonerna har sagt som har mer betydelse för studien.  

 

Under grovtranskriberingen har ”snabba” kodningar gjorts det vill säga kategorier för att jag 

ska kunna orientera mig i det skrivna materialet (Aspers 2011). Därefter när de specifika valda 

delar i materialet ska redovisas i resultat, då översättas och transkriberas de valda citaten som 

ska framföras noggrannare. Transkriberingen har gjorts på ett enkelt sätt för mig själv och 

läsaren. Citaten i resultatredovisningen är min egen översättning från svenskt teckenspråk till 
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skriven svenska. Den enda symbolen som förekommer i transkriberingen är ”/…/” och 

markerar att meningar har hoppats över i själva citatet. 

5.7 Forskningsetiska principer 

Gällande datainsamlingen är jag medveten om de forskningsetiska principerna. Enligt 

Vetenskapsrådets (2011) publikation God forskningssed ska forskaren behandla individernas, 

som ställt upp på intervjuerna samt observationen, identiteter konfidentiellt.  

 

Klassrumsobservationen gjordes under öppna förhållanden och alla deltagare var medvetna om 

studiens syfte som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar. Vetenskapsrådet menar att 

videoinspelning får användas bara om forskaren inte kan få fram ett resultat på samma sätt som 

andra datainsamlingsmetoder. Den här uppsatsens syfte är att se vad som händer i klassrummet 

och kommunikationsmedlet är teckenspråk. Det är ett visuellt språk och enligt Vetenskapsrådet 

kan det vara ett undantag om personens rörelser, mimik eller interaktion/kommunikation har 

betydelse för exempelvis mig som är döv och teckenspråkig och för själva studien. Det är 

viktigt att forskaren ska ha respekt för individernas integritet och se till att få deras tillstånd 

före filminspelningen.  

 

Informanterna i studiens observation och intervjuer är över 15 år och jag fick tillstånd av alla 

före filmkameran sattes på. Dock framfördes förfrågan muntligt och inte skriftligt som 

Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar. Eleverna i klassen fick säga till om de inte ville synas 

i bilden men ingen hade emot det. De var medvetna om att filminspelningarna skall förstöras 

inom tre månader efter att den här uppsatsen har betygsatts. 

 

Efter datainsamlingen insåg jag att det inte går att lova individerna fullständiga anonymitet i 

uppsatsen. Det finns risk att någon som har kunskap och kännedom om uppsatsens ämnes- och 

problemområde läser den här uppsatsen och känner igen skolan eller individerna eftersom det 

handlar om en liten grupp. Ansträngningar görs av mig för att behålla individernas identiteter 

konfidentiellt så mycket som möjligt. För att vara uppriktig med detta dilemma har jag valt att 

skicka e-postmeddelande till de intervjuade och rektorn för Rödskolan om dilemmat. Alla har 

visat sin förståelse och vill fortfarande vara med i studien. 
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5.8 Studiens validitet 

Enligt Aspers (2011) definieras validitet på hur forskningen mätas det forskaren vill mäta. 

Martyn Denscombe (2010) menar att validiteten blir hög i samband med intervjuerna där 

intervjuaren har direktkontakt då kontrolleras data angående riktighet och relevans. I min 

studie har jag strävat efter hög validitet i intervjuerna och observationen som har hjälpt mig att 

svara på syftet och frågeställningarna. Med hjälp av empirin och informanternas tillåtelse har 

jag kunnat återvända till materialet eller dem om oklarheter uppstår. Jag har kompletterat 

studien med styrdokumenten och intervjuat dövblindsamordnaren för att ge den studien 

totalempiri (Aspers 2011) eller triangulering (Denscombe 2010). Det innebär att forskaren är 

öppen för olika typer av empiriska material som hon kombinerar i resultatet och analysen 

(Aspers 2011). Denscombe (2010) menar att forskaren kan säkerställa empirins validitet genom 

att använda olika material och metoder.  Med studien relaterar jag till flera referenser i fältet 

som Staffan Larsson (2005) nämner. Larsson menar att det kan finnas två problem med 

trianguleringen; att olika källor kan ge olika svar och min studie kan ge olika resultat från 

samma empiri eftersom det är jag som forskare som gör tolkning från den insamlade empirin. 

Eftersom jag själv har Ushers syndrom kan det finnas risk att jag som forskare blandar in 

känslor i tolkningen och analysen. Jag är medveten om det och försöker vara praktisk så 

mycket som möjligt i min tolkning och analys. 

6. Resultatredovisning 

Det här kapitlet beskriver hur jag har tänkt med dispositionen av resultatredovisningen. 

Empirin består av intervjuerna med Alva, Hedvig, Moa och Lukas som har Ushers syndrom 

(empiri 1), klassobservationen i Lukas klass (empiri 2), djupintervjun med den undervisande 

läraren Johan (empiri 3), intervjun med dövblindsamordnaren (empiri 4) och styrdokumenten 

(empiri 5) kommer att presenteras efter den egenskapade illustrationen. Det blir tre delar i 

resultatredovisningen kommer att struktureras efter de tre kategorierna: skolan, läraren och 

klassrummet med inkludering som huvudlinje. Inkluderingsperspektivet för elever med Ushers 

syndrom kommer att diskuteras i varje tema. Figuren här nedan är en illustration av hur denna 

resultat- och analysdel är strukturerad. Främsta fokus ligger på eleverna med Ushers syndrom 

och deras inkludering i skolan och klassrummet. Empirin har visat att de tre kategorierna som 

påverkar elevernas inkludering är; skolan, läraren och klassrummet.  
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Figur 2 – Egenskapad illustration   

 

Figur 2 visar vilka fenomen som framträtt i empirin. Inom skolan är det stöd och åtgärder som 

erbjuds för elever med dövblindhet. Den goda läraren kan uppfattas olika och empirin har visat 

att bemötandet, relationen och anpassningar har diskuterats. Dessa fenomen gällande 

klassrummet är miljön i klassrummet, lärarens klädsel, turtagningen i samtal och hjälpmedel. 

Samtliga faktorer ska jag återkoppla till inkludering som är huvudfrågan i studien. Andersson 

& Thorsson (2009) betonar att varje modell och exempel inte kan kopieras: ”Eftersom varje 

skola och varje elev är unik kan dessa exempel aldrig kopieras men de kan användas som 

inspiration och leda till nya tankemodeller” (Andersson & Thorsson 2009, s 9).  

Det är det som jag vill betona med min studie. Denna illustration kan ge en översikt av 

inkludering för elever med Ushers syndrom utifrån studien men inte vara en bestämd mall för 

eleverna eftersom varje elev är unik och deras behov varierar från elev till elev.  

7. Skolan och inkludering 

Den första kategorin visar hur Rödskolan erbjuder stöd och åtgärder för elever med Ushers 

syndrom för att de ska bli inkluderade i klassrummet och jämförs utifrån styrdokument. 

Kapitlet om skolan och inkludering avslutas med en analys utifrån resultatet. 

7.1 Rödskolans stöd till lärarna 

Forskningen menar att skolledningen med sin attityd och agerande har en viktig roll i 

inkluderingsarbetet. Om ett målmedvetet arbete görs för förändringar i skolan av skolledningen 

så kan inkluderingsprocessen på skolan genomföras. En av de viktigaste aktörerna i processen 

är lärare som med stöd av skolledningen får de tillgång till resurser och förtroende i 

undervisningen (Linikko 2009). Målsättningen för inkluderingsarbetet måste vara gemensamt 

för hela skolan. Hela skolmiljön bör förändras för att anpassa till den mångfald av elevers 

olikheter och olikheterna ska ses som ett värde för skolan (Göransson 2004, Nilholm 2007).  

INKLUDERING 

ELEVER MED USHERS SYNDROM 

SKOLAN 

– stöd 

– åtgärder 

 

 

LÄRAREN 

– bemötandet 

– anpassningar 

– fortbildning  

 

 

 

KLASSRUMMET 
– miljön 

– lärarens klädsel 

– samtalsturtagningen 

– hjälpmedel 
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Lpf94 betonar att varje elev har rätt till likvärdig utbildning oavsett var den anordnas i Sverige. 

Det finns specialanpassad gymnasieutbildning för elever med funktionsnedsättningar och 

elever med dövblindhet har rätt till en gymnasieutbildning (Gymnasieförordningen 10 kap, 

utbildning för döva och hörselskadade). Skolan har särskilt ansvar för elever med 

funktionshinder och de ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar, behov och kunskapsnivå 

(Lpf94). Rödskolan har en dövblindsamordnare som arbetar för att elever med dövblindhet på 

olika skolor i samma stad. Enligt dövblindsamordnaren har alla elever med dövblindhet som 

går på gymnasieskolan rätt till ytterligare stöd som exempelvis assistent, hjälpmedel och så 

vidare. När det kommer nya elever med dövblindhet som ska påbörja sin gymnasieutbildning 

så ordnar samordnaren ett möte med dem och kartlägger deras behov i skolan. En ansökan om 

bidrag till stöd utifrån elevernas behov formuleras och skickas till staten. 

 

Alla anställda i skolan är skyldiga, i enlighet med Lpf94, se till att elever i behov av särskilt 

stöd ska få hjälp. Läraren Johan är medveten om att han kan kontakta specialpedagogen på 

Rödskolan angående stöd i sin undervisning när det gäller elever med dövblindhet. 

Specialpedagogen har regelbunden kontakt med dövblindsamordnaren. Samtliga eleverna i 

intervjuerna upplever att de har fått stöd av dövblindsamordnaren och specialpedagogen på 

Rödskolan med sina behov i klassrummet.  

7.2 Rödskolans åtgärder 

Det finns värderingar och intressen inom varje skola och arbetslag som kan göra det svårare att 

uppnå ”En skola för alla” för att eleverna ska bli helt inkluderade (Andersson & Thorsson 

2007). En viktig faktor för att inkludering ska uppnås, är samarbete mellan olika aktörer inom 

skolverksamheten. Samarbetet kan gälla planering av skolverksamhet, lektioners upplägg och 

anpassningar efter elevers behov. Exempel på samverkan under lektioner är att läraren och 

specialpedagogen arbetar tillsammans för att nå inkludering för eleven i klassrummet 

(Göransson 2004). Åtgärder i miljön har en stor betydelse genom anpassningar och hjälpmedel 

(Almqvist m fl 2007). 

 

Enligt Lpf94 har rektorn på varje skola ansvar för utbildningen ska anpassas efter elevernas 

önskemål, behov och förutsättningar. Anpassningarna ska förekomma bland annat i 

undervisningen. Eleverna i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Det kan 

jämföras med Rödskolans lokalplan som tydliggör att rektorn och elevhälsoteamet har 

skyldighet att göra en översikt av vilka stöd och behov som elever med funktionsnedsättning 
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behöver. Deras ansvar är att dokumentera vad som krävs till stöd och hur stödet ska nyttjas. 

Detta arbetssätt ska göras kontinuerligt (Rödskolans lokalplan 2010/2011).  Eleverna med 

Ushers syndrom vänder sig till Rödskolans egen specialpedagog eller dövblindsamordnaren 

om de exempelvis vill förbättra sitt klassrum enligt läraren Johan. Dövblindsamordnaren 

hävdar att skolorna aktivt utför åtgärder i syfte att elever med dövblindhet ska bli inkluderade. 

Vid frågan om det finns tydliga riktlinjer om vilka åtgärder elever med dövblindhet ska få, 

menar samordnaren att det inte finns bestämda styrdokument eller åtgärdsprogram som tydligt 

visar hur skolan och läraren ska arbeta. Elevernas behov skiljer sig från varandra och det gäller 

att vara öppen med vilka anpassningar de behöver.  

 

Johan anser att det visserligen förekommer förändringar som har åtgärdats av skolan men 

ibland kan det ta tid på grund av den ekonomiska delen som kan fördröja anpassningarna. Det 

vore som en dröm att åtgärda allt direkt och den som lider mest av väntetiden är den 

synskadade eleven menar han. Eleverna menar att dövblindsamordnaren är effektiv med att 

åtgärda ”problemet”. Dock kan Hedvig ibland uppleva att dövblindsamordnaren ibland kör 

växeln för högt: 

 

HEDVIG: Jag personligen tycker att samordnaren kan vara lite dominant angående mina behov. 

Som att samordnaren redan vet vad som behövs./.../Samordnaren är duktig, bra och 

effektiv. /.../Dock kunde samordnaren ibland ha frågat ”Vad tycker du om...” istället för 

”Du ska ha...” 

 

Hedvig betonar att samordnaren verkligen är duktig och effektiv och att det är positivt. Dock 

kan hon ibland uppleva att samordnaren inte lyssnar på vad hon vill ha. Lukas tycker som 

övriga elever att samordnaren är bra men han anser att det är jobbigt att styra sina behov och 

säga till hela tiden. Han har skuldkänslor för sina utrustningar som kostar pengar när de kunde 

användas till annat bättre.  

 

Sammanfattningsvis har det påvisats att för att alla skolor inklusive Rödskolan ska uppnå ”En 

skola för alla” (Andersson & Thorsson 2007) krävs det att hela skolan målmedvetet arbetar för 

att eleverna med Ushers syndrom ska bli inkluderade. Rödskolan har visat att de har ett 

målmedvetet arbete för inkludering genom att ha en anställd samordnare som arbetar med 

elever med dövblindhet. I enlighet med Lpf94 uppfyller Rödskolan kriterierna för att ge elever 

med Ushers syndrom stöd och sina behov uppfyllda. Eleverna i studien kan bestyrka att de får 
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fullt stöd och sina behov åtgärdade bland annat från dövblindsamordnaren och 

specialpedagogen.  

 

Enligt Linikko (2009) är lärare en av de viktigaste aktörerna i inkluderingsprocessen och då 

krävs det att de får stöd från skolledningen. I studien upplever läraren Johan att han får stöd 

från skolledningen och han har fått tydliga riktlinjer till vilka han ska vända sig vid behov. För 

att eleverna ska bli inkluderade i undervisningen krävs det samverkan mellan olika aktörer 

kring dem som exempelvis läraren och specialpedagogen (Göransson 2004). Det har visat att 

vid behov finns det en samverkan mellan läraren Johan och dövblindsamordnaren eller 

specialpedagogen. Lpf94 betonar att varje elev med särskilt stöd ska få det stöd som den 

behöver i undervisningen. Johan kritiserar utifrån sitt lärarperspektiv den ekonomiska 

byråkratin som ibland kan dröja de åtgärder som eleverna med Ushers syndrom direkt behöver 

i sitt klassrum. Johan menar att det är eleverna som drabbas under väntetiden på sina 

hjälpmedel. Det kanske kan ta tid innan de får sina behov åtgärdade. Däremot har 

elevintervjuerna visat att de anser att åtgärderna sker snabbt genom dövblindsamordnaren som 

är effektiv.  

 

Enligt Rödskolans lokalplan 2010/2011 ska åtgärdsarbetet regelbundet uppföljas och det är 

därför dövblindsamordnaren finns till för eleverna. Dövblindsamordnaren menar att det är lika 

viktigt som skolan ger stöd måste de vara medvetna om att varje är unik och behoven varierar 

från elev till elev. Hedvig i studien menar att ibland kan hon uppleva att dövblindsamordnaren 

redan vet vilka behov hon har. Det är trots allt hon som själv vet bäst vilka behov hon har. Men 

alla elever i studien betonar att stödet och åtgärderna som genomförts har varit bra. Lukas 

upplever att det kan vara lite jobbigt att säga till angående sitt behov hela tiden. Ibland får han 

skuldkänslor för sina hjälpmedel som kräver en del pengar. Det kan tolkas att vissa elever inte 

vill vara avvikande från sina klasskamrater genom att få dyra hjälpmedel och att pengarna kan 

användas till annat bättre. Men dessa hjälpmedel kan ses som ett krav till att bli inkluderad i 

skolan (Stehn 2005). En viktig faktor är att skolan med dess personal ska vara medveten om att 

varje elev är unik och att behovet varierar från elev till elev. Det är eleverna som känner till 

sina behov bäst men ibland kan det vara svårt att tala om sina behov eftersom de inte ville vara 

till besvär.  
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8. Läraren och inkludering  

Avsnittet med läraren och inkludering är den andra kategorin i resultatredovisningen. Fenomen 

som lärarens bemötande, vilka anpassningar de gör för elever med Ushers syndrom och 

fortbildning kommer att presenteras. Slutligen kommer en resultatanalys av kapitlet om läraren 

och inkludering.  

8.1 Lärarens bemötande 

Beträffande lärarens bemötande menar Numan (1999) att respekt och värdigt bemötande är en 

viktig läraregenskap. Eleven ska sättas i centrum i undervisningen. Genom uppdelningen av 

elever i ”mina” och ”dina-elever” går lärarna miste om erfarenhet hur de ska bemöta elever 

med olikheter. Det krävs att läraren anstränger sig och ser eleven som en person bakom 

stämpeln (Domfors 2000, Linikko 2009). Lärarens bemötande och agerande har en stor 

betydelse för elevernas upplevelse av inkludering. När de ser elevernas skolprestation grundad 

på ansträngning, då blir det positivt för eleverna. Det negativa är om läraren ser elevens 

förmåga i skolprestation istället för deras ansträngning (Almqvist m fl 2007). Skolledningen 

måste ge alla lärare stöd i deras bemötande med elever i behov av särskilt stöd (Linikko 2009). 

Vissa av eleverna i Möllers (2001) studie har upplevt brister i lärare och övrig skolpersonals 

bemötande trots att de har informerat om sina behov. Möjligheten till rätt stöd och bemötande 

beror på elevens acceptans och erkännande av sina funktionshinder (Möller 2001).   

 

Enligt dövblindsamordnaren kan lärare undvika att ta upp diskussionen med eleven om dess 

dövblindhet. De blir osäkra och vänder sig istället till samordnaren för att be honom ta denna 

diskussion med eleven. Samordnaren menar att lärare ska våga ta upp ämnet med eleven. Dock 

har han förståelse för lärares rädsla och att det är upp till eleven själv eftersom det finns elever 

som är öppen med sin synskada. Läraren Johan får liksom övriga berörda lärare reda på de 

nykomna elevernas särskilda behov före sommarlovet. Om eleven berättar om sitt Ushers 

syndrom vid det första mötet säger Johan: 

 
JOHAN: Jag är beredd att eleven säger ingenting... Jag försöker själv bemöta eleven utifrån det 

som jag redan vet innan. Det händer ofta att eleven inte säger vid det första tillfället. Det 

är mycket ovanligt att eleven berättar direkt om synskadan. 

 

Johan är medveten om att elever inte direkt berättar vid det första mötet. Han menar att det ofta 

tar tid för dem innan de vågar berätta för sin lärare och klass. Det är olika från person till 

person. Samtliga elever som ställde upp i intervju har erkänt sitt Ushers syndrom. Om den goda 
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läraren tror Hedvig att det beror på deras personlighet. Hon blir uppmuntrad av lärare som 

bemöter med positiv attityd gentemot henne. Läraren ska vara positiv och uppmuntrande. Om 

läraren bara ser hinder på grund av elevens synskada så tappar eleven sin självkänsla. Det är 

viktigt för elever med Ushers syndrom att få positiv energi och se möjligheter istället för 

hinder. Lukas har upplevt att vissa lärare hanterar situation mindre bra som gör att han inte blir 

inkluderad på grund av sin synskada. De förstorar upp situationen genom att exempelvis fråga 

ut honom inför klassen. Lukas vill vara som de andra även om han behöver extra hjälpmedel 

och anpassningar i klassrummet. Läraren ska vara ”diskret” med anpassningarna och göra det 

lika för alla menar Lukas. Han berättar om en lärare som har gjort bra: 

 
LUKAS: Läraren frågade mig en gång om hur jag ville att han skulle göra för att det ska fungera i 

klassen. Han har haft synskadade elever tidigare och visste att handuppräckningen är ett 

sätt att göra samtalsturtagningen mer ordnad. Det blir SÅ enkelt för mig att hänga med. 

De flesta lärare är tjatiga och osäkra om vilka behov jag har.  

 

Alltså anser Lukas att det upplevs positivt att läraren kan hantera det finkänsligt och behandla 

alla lika oavsett funktionsnedsättning. Handuppräckningen är en sorts anpassning för att ordna 

upp turtagningen i klassrummet och i nästa avsnitt handlar det om hur läraren anpassar efter 

elevernas synskada.  

8.2 Anpassningar i undervisningen 

Elever i behov av särskilt stöd behöver anpassningar för att bli inkluderade i miljön på skolan. 

För elever med Ushers syndrom är miljömässiga och pedagogiska anpassningar nödvändiga, 

som exempelvis belysning och ordnad turtagning i klassrummet (Möller 2001). Läraren bör 

vara självkritisk, självständig och visa engagemang för skolans samhällsuppdrag. Om de 

uppfyller kriterierna genom ansträngningar då är möjligheten att förändras stor (Numan 1999). 

Svartholm m fl (1993) menar att kommunikationen i det teckenspråkiga klassrummet kan 

underlättas genom att läraren har ordning på turtagningen. På detta sätt kan alla elever hänga 

med i samtalet under hela lektionen genom en total lärarkontroll över turtagningen. 

Rosenqvist (1996) hävdar att elever med funktionshinder kan få stimulans och utmaningar i en 

klass som gör att de utvecklas mer. Genom en gemensam undervisning kan det tolkas som att 

alla är inkluderade och delaktiga men det är själva eleven som människa som ska komma i 

första hand inte dess funktionshinder. Elever med funktionsnedsättning får ökad möjlighet till 

inkludering i strukturerade aktiviteter i undervisning. Dock kan anpassningarna skapa 

utanförskap för eleverna som markerar ett tydligt annorlundaskap jämfört med övriga elever i 
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klassen. Utanförskapet beror på omgivningens attityder och okunskap om elevernas 

funktionsnedsättning (Stehn 2005).  

 

Det finns lärare som är ”onödigt oroliga” över hur de ska anpassa sig efter elever med 

dövblindhet i undervisningen menar dövblindsamordnaren. Vissa lärare kan ha tendens att 

förstora problematiken istället för att fokusera på sin undervisning med vissa pedagogiska 

anpassningar. Johan menar att om han försöker för mycket med anpassningarna blir det mer 

jobbigt för honom och då görs misstag kanske mer oftare. Det ska vara en självklarhet att tänka 

på och anpassa sig efter alla oavsett funktionsnedsättning: 

 
JOHAN: Det kan vara som att skriva tydligt på tavlan. Det ska man alltid göra oavsett för vilka! 

På ett sätt underlättar det för den synskadade eleven genom inte att peka ut honom/henne 

om jag gör det lika för alla. Ja... jag försöker det i alla fall. 

 

Johan beskriver ett exempel om att skriva stora bokstäver på whiteboardtavlan och han 

försöker tänka på att göra anpassningarna för alla. Johan anser att eleven med Ushers syndrom 

har rätt att vara delaktig i allt. Det är läraren som ska ha ansvaret att se till att alla kan vara med 

som exempelvis i nya miljöer utanför skolan. Då tänker Johan på att informera dem i förväg 

om att eleverna behöver ett stort klassrum med bra belysning, Om det är ett litet klassrum med 

dålig belysning så blir det mindre teckenspråksavstånd till tolken vilket försvårar avläsandet för 

den synskadade eleven.  

 

Dövblindsamordnaren tar upp ett fall vid ett provtillfälle där läraren har gjort ett provexempel i 

storstil och delar ut provet till eleverna i klassen. När läraren stannar vid eleven med 

dövblindhet och säger ”Åh ja, jag har gjort provet i storstil och här får du”. Istället för att 

särbehandla eleven kan läraren sortera provet i rätt ordning efter elevernas placering i 

klassrummet så att utdelningen går smidigare. Johan har upplevt ett relativt likadant fall där 

han gav papper i annan färg och text i större storlek än 12 till eleven med Ushers syndrom. Han 

har fått klagomål efteråt och eleven upplevde sig särbehandlad med ett anpassat papper. Då 

slutade Johan med det av respekt för eleven. Dock är Johan medveten att han kunde ha gjort 

det oftare åt elever som vill och behöver det. Under observationen i klassrummet har Johan 

delat ut ”vanligt” papper till Lukas som de andra i klassen. 

 

Lpf94 hävdar att skolan har ansvar att se till att varje elev tar ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning och stärker sitt självförtroende till att ta 
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initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Eleverna med Ushers syndrom säger till om läraren 

glömt bort att anpassa sig eller om anpassningarna inte är bra: 

 
ALVA: Det har hänt att läraren står och tecknar för nära. Jag var tvungen att backa men läraren 

kommer bara närmare. Jag blev irriterad. (skrattar) Till sist fick jag säga stopp och 

förklara. Då förstod läraren och anpassade sig efter mig. (Hedvig och Moa skrattar 

igenkännande) 

 

Det som Alva har berättat har hänt eleverna ofta. De anser sig vara ganska bra på att säga ifrån. 

De flesta lärare anpassar sig direkt efter tillsägelsen. Johan är medveten om att misstag har 

gjorts av honom men han bemöts av en positiv attityd från sina elever med Ushers syndrom. 

Han tror att det beror på att han har en god relation med dem och visar att han försöker och vill 

väl med sina anpassningar. Dock kan svårigheter förekomma om eleven inte vill berätta för 

klassen om sin synskada och alla lärare har tystnadsplikt, Johan menar att det kan bli svårt att 

genomföra anpassningar på rätt sätt i klassrummet utan att avslöja eleven. Johan berättar att 

kommunen ska inom kort ge alla som går på första året egen dator. Då får den synskadade 

eleven egen dator med tekniska anpassningar och kan arbeta med datorn på lika villkor som 

resten av klassen. Det är positivt eftersom det gäller för ALLA elever anser Johan.  

8.3 Fortbildning för lärare 

Betydelsen av information är stor eftersom okunskap oftast skapar fördomar och utanförskap 

för elever med funktionsnedsättning (Stehn 2005). Skolledningen måste visa sitt stöd genom att 

erbjuda lärare fortbildning för att inkludering ska förverkligas (Linikko 2009). Lärare med 

döva elever behöver fortbildning i teckenspråk för att kunna kommunicera med sina elever 

(Domfors 2000, Linikko 2009). En del av lärarkompetensen för döva elever är 

kulturkompetensen. Det innebär att förstå de döva elevernas uppväxtvillkor, lärprocesser och 

så vidare. Fortbildning om olika former av särskilt stöd kan behövas. För vissa lärare som har 

deltagit på fortbildningar kan det vara frustrerande om de inte uppnått det önskade resultatet 

(Domfors 2000).  

  

Kompetensutvecklingen är också rektorns skyldighet att se till att lärare och skolpersonal ska 

få den kompetensutveckling som behövs för att de skulle kunna utföra sina uppgifter på ett 

professionellt sätt (Lpf94). Det finns fortbildning för lärare om dövblindhet som har anordnats 

i sex år. Fortbildningen är i en vecka efter skolavslutningen och det finns grund- och 

påbyggnadsutbildning. Dövblindsamordnaren har mål att alla personal som arbetar inom 



 30 

verksamhet med dövblinda elever ska ha gått på grundutbildningen. Johan har valt att inte gå 

på fortbildning om dövblindhet på grund av tidsbrist och intresse. Han menar dock att 

fortbildningen inte är dålig utan att lärare ska vara med på många fortbildningar och han har 

andra ämnesintressen. Om han har funderingar då diskuterar han med övriga kollegor som har 

gått på fortbildningen.  

 

Johan betonar återigen att det är viktigt att ha en god relation med eleverna oavsett 

fortbildning. En god lärare ska anstränga sig för att det ska bli bra. Johan funderar på om det 

faktum han är fullt teckenspråkig påverkar hans relation med eleverna. Det finns lärare som 

inte behärskar språket väl vilket gör det jobbigt för eleverna att avläsa. Johan menar att en bra 

attityd kompenserar lärarens teckenspråk på något sätt och dessutom är attityden avgörande i 

relationen med eleverna.  

 

En annorlunda temadag om dövblindhet i skolan är ett fortbildningsalternativ för alla såsom 

elever och lärare kan få ökad förståelse och kunskap om dövblindhet anser Moa. Med detta 

menar hon att kunskap kan spridas om skolan har en gemensam temadag. Lukas menar att det 

finns ”tjatiga” lärare som frågar hur de ska agera i klassrummet för hans bästa: 

 
LUKAS: Hur kan jag göra så att de ändrar på sig? Jag är ju elev och inte vill jämt ge tips utan att 

de kan skaffa sig en utbildning! 

 

Lukas är tydlig med att lärare behöver fortbildning om dövblindhet istället för att återkomma 

med samma osäkra tjat om att han är synskadad och inte veta hur de ska agera. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bemötandet har stor betydelse för eleverna med 

Ushers syndrom för att de ska uppleva inkludering (jfr Almqvist m fl 2007). Det är en 

egenskap för en ”god lärare” enligt Numan (1999). Läraren Johan i studien menar att det kan 

vara svårt att veta hur han ska bemöta eleven och oftast berättar eleven inte om sin 

synnedsättning vid första mötet trots att han redan vet om det. Möller (2001) hävdar att 

elevernas erkännande och acceptans av sina funktionsnedsättningar är betydande för att de ska 

få rätt stöd och bemötande. Det kan diskuteras om eleverna tidigt i gymnasiet berättar för alla 

om sin synskada. Det kan leda till bättre stöd och bemötande av skolan och lärare eftersom de 

får reda på vilka behov av stöd elever har och hur de ska agera i sitt bemötande.  
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Som Almqvist m fl (2007) har betonat har eleverna varit tydliga med att ett positivt bemötande 

av lärare är uppmuntrande och ser själva eleven bakom Ushers syndrom. De negativa 

bemötande, som i Lukas fall, kan vara att lärare förstorar upp deras funktionsnedsättning 

genom att fråga ut eleven inför klassen och särbehandla eleven. Studien har visat att eleverna 

vill att lärare ska vara diskreta och bemöta dem som de gör för alla elever oavsett 

funktionsnedsättning. Ett bemötande med särbehandling som ger eleverna känsla av att vara 

annorlunda kan förhindra deras möjlighet till inkludering i klassrummet.  

 

Anpassningarna ger eleverna med Ushers syndrom möjlighet att bli inkluderade i klassrummet 

och det gäller miljömässiga och pedagogiska anpassningar enligt Möller (2001). Om läraren 

anpassar sig för mycket så blir det mer komplicerat än det ska vara menar Johan. Han som 

lärare ska bemöta alla elever oavsett funktionsnedsättning. Enligt dövblindsamordnaren finns 

det vissa lärare som ser situationen som komplicerad och istället bör de bedriva sin 

undervisning med pedagogiska anpassningar som det vore naturligt.  

 

Eftersom eleverna med Ushers syndrom har begränsade synfält är det extra viktigt med 

strukturerad undervisning med tydliga turtagningar i kommunikationen som Svartholm m fl 

(1993) betonar. Även Rosenqvist (1996) menar att strukturerad undervisning ger ökad 

möjlighet till inkludering för eleverna med funktionsnedsättning. För mycket tydliga 

anpassningar kan markera annorlundaskap för eleverna med funktionsnedsättning i klassen 

som skapar utanförskap. Ansvaret ligger hos lärare och det gäller att vara strukturerad i sin 

undervisning och i sin planering för att det ska uppstå inkludering för eleverna med Ushers 

syndrom. I studien har Johan uppenbart visat att han har ordning och struktur i sin 

undervisning genom att ha tydliga turtagningar. Dock har Lpf94 betonat att varje elev tar 

ansvar och påverka sina studier och det kan tolkas att eleverna med Ushers syndrom aktivt 

måste framföra sina behov för att få möjlighet till inkludering. Alla elever med samma 

syndrom har olika behov. Det tyder på att elevernas erkännande av sin synnedsättning kan 

skapa bättre bemötande och anpassningar från lärare, klasskamrater och övriga (jfr Möller 

2001). Elevintervjuerna och observationen har visat att de inte alltid framför sina behov direkt 

trots att de har erkänt sin synskada. 

 

Stehns (2005) forskning har visat att omgivningens attityd och okunskap kan skapa 

utanförskap för elever med funktionsnedsättning. Fortbildning kan vara ett alternativ för att 

inkludering ska förverkligas och skolledningen har ansvaret att ge sin personal fortbildning. 
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Utifrån studien kan man göra bedömningen att vissa elever är positiva till fortbildning för alla 

på sina skolor och att de gärna är informationsambassadör om hur det är att vara elev med 

dövblindhet. Däremot är Lukas mer emot att lärare frågar honom om hur det är att vara 

synskadad och menar att lärarna kan få fortbildning istället. Det visar sig att varje elev är unik 

och att lärare inte kan hantera alla med Ushers syndrom som en homogen grupp. Det finns 

fortbildning för lärare om dövblindhet men Johan har valt att inte medverka på grund av 

ointresse och andra uppdrag inom sin ram. Han prioriterar det inte lika högt men han anser att 

attityden hos läraren och vikten att ha en god relation med eleverna är viktigare än själva 

fortbildningen.  

9. Inkludering i klassrummet  

Den tredje kategorin beskriver vilka anpassningar som finns i klassrummet för ett inkluderande 

klassrum. Faktorer som miljön, lärares klädsel, turtagning i samtal och tekniska hjälpmedel 

kommer att presenteras nedan. Det finns en informationsbroschyr som har sammanställts av 

dövblindsamordnaren. I den ges det råd till lärare som undervisar elever med dövblindhet som 

gäller miljömässiga och pedagogiska anpassningar. Se bilaga 3 för att läsa råden i fulltext. 

Utvalda råd kommer att redovisas om hur de används i praktiken. Utifrån intervjun visar det 

sig att Johan inte visste att det fanns en informationsbroschyr. Avslutningsvis redovisas en 

analys utifrån resultat om inkludering i klassrummet. 

9.1 Miljöns betydelse 

Miljön har en stor betydelse och det är hela undervisningssituationen som påverkar elevens 

inkludering. Anpassningarna är viktiga att göra i klassrummet som exempelvis i miljön 

(Nilholm 2007). Eleverna får större möjlighet till inkludering i strukturerade situationer som 

exempelvis på lektioner i klassrummet med hjälp av anpassningar och hjälpmedel (Almqvist m 

fl 2007). För elever med dövblindhet är miljömässiga anpassningar som belysning och 

färgsättning viktiga (Möller 2001).  

 

I informationsbroschyren ges det råd som att ha bra belysning och se till att ha det tänt innan 

eleven kommer in i klassrummet. Bländning är något som man bör undvika exempelvis inte ha 

fönstret bakom sig. Eleverna med Ushers syndrom har sämre mörkseende och därför är 

belysningen viktig i klassrummet. De är även känsliga för bländningar och av detta skäl är det 

viktigt att tänka på att stå där ljuset inte är bakom en. På observationen konstaterades det att 9 

av 11 lysrörlampor är tända i klassrummet och alla persienner var nerdragna (se avsnitt 4.2.1 

Klassrummiljön). De två eleverna som sitter närmast siffran 5, med två stora kartor bakom sig 
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som bakgrund som gör kontrasten sämre. Hela klassrummets väggar är klädda med träpanel. 

Om dessa träpanelväggar sägs det: 

 
HEDVIG: Alva, du vet klassrummen på Rödskolan som har träpanelsväggar? (Alva nickar)  

Jag tycker att det är jobbigt att ha sådana väggar som bakgrund och då får jag ont i 

huvudet. (Hedvig och Alva skrattar). 

 

Hedvig menar att med Ushers syndrom blir det jobbigare för synen. Särskilt om hon ska avläsa 

läraren som har en vägg med träpanel som bakgrund. Under observationen stod Johan framför 

whiteboardtavlan med dämpad vit färg. Det finns faktorer som kan vara svåra att påverka i ett 

klassrum, menar Johan. Som exempelvis väggar, färger och stationära saker som inte kan 

flyttas. Han försöker påverka genom att meddela de som är ansvariga för anpassningarna. 

Hittills har Rödskolan gjort ändringar som att måla om, byta ut whiteboardtavlor så de inte 

bländar och extra lampor.  

 

Belysningen är en faktor som eleverna tycker är viktig. De berättar att läraren och 

klasskamraterna brukar fråga dem om det är ok att de släcker alla lampor för att kunna se på 

film eller på overhead. Dock kan problem uppstå som Moa här berättar: 

 

MOA:  När läraren frågar mig om jag tycker att det ska vara släckt eller inte. Då brukar 

jag tveka. /.../ Det har hänt att läraren ändå släcker lamporna på grund av klassen som 

blir sura för att det är tänt eftersom de vill ha det mörkt i klassrummet. Då upplever jag 

grupptryck av klassen eftersom de vill ha det mörkt.  

 

Moa vill inte kräva för mycket i sin klass för att sätta sitt behov i första hand. Istället väljer hon 

att gå efter klassens vilja även om hon inte kan se i mörkret. Lukas menar att han inte vill styra 

allt i klassrummet bara för att han är synskadad. Om Lukas styr situationen i klassen för 

mycket utifrån sina behov kan klasskamraterna bli irriterade för att allt sker på hans villkor. 

Läraren Johan anser att en av de viktigaste anpassningarna i klassrummet för en elev med 

Ushers syndrom är belysningen: 

 
JOHAN: Vissa klassrum har dålig belysning speciellt klassrummet X

2
. Jag känner att jag vill ha 

lampor som jag kan styra över. Till exempelvis när det är redovisning då vill jag ha  

vissa lampor släckta för att bilden från projektorn ska synas. Då ska alla lampor 

inte vara helt släckta.  

 

                                                 
2
 Johan nämner ett klassrum med dess namn. Det är klassrummet där observationen har gjorts.  
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Johan menar att det inte är gynnande för elever med Ushers syndrom om hela klassrummet ska 

vara mörkt. Dock har han varit med och påverkat i ett annat klassrum. Där har skolan 

installerat en ”redovisningslampa” som ska lysa på den som redovisar med projektorn. En 

nackdel med lampan är att den synskadade eleven blir bländad om han/hon ska se vad för 

frågor övriga klasskamrater ställer honom/henne. 

9.2 Vikten av lärarens klädsel 

Lärarens klädsel är en del av anpassningarna i miljön för ett inkluderande syfte. Eftersom 

teckenspråket är ett visuellt språk kräver eleverna bra kontrast i färgsättningen (Möller 2001) 

men det säger inte mycket om lärarnas klädsel. Angående anpassningarna handlar det 

framförallt om lokalen och inte själva klädseln. 

 

I informationsbroschyren uppmanas lärare att använda mörka enfärgade kläder och att randigt 

och mönstrat ofta är distraherande. Elever med Ushers syndrom kan ha sämre kontrastseende i 

jämförelse med normalseende. Rätt klädsel har betydelse för att de ska kunna avläsa vad 

läraren tecknar. På observationen hade Johan en svart tröja på sig och han anser att rätt klädsel 

också är en viktig anpassning. Alva vill helst att läraren har enfärgat överplagg medan Moa 

som går på praktiskt program och i praktiska ämnen vill att läraren använder svarta 

arbetskläder. Moa betonar att det är behagligt att de har rätt klädsel så att hon slipper kämpa för 

att se vad de tecknar. Från gruppintervjun diskuterar eleverna om hur de skulle reagera om 

läraren har ”fel” klädsel på sig: 

 
MOA:  Det beror på bakgrunden bakom läraren och tempot på lärarens teckenspråk. /.../ MEN 

jag vill helst att läraren har enfärgat överplagg. 

HEDVIG: Om läraren har mönstrat klädsplagg på sig och tecknar för långt ner från ansiktet. Då 

skulle jag säga ifrån och be läraren att teckna mer tydligare och närmare till ansiktet... 

men det går inte att be dem byta kläder... det skulle jag i alla fall inte göra. 

ALVA:  (tecknar till Hedvig) Men om läraren pratar jättelänge... 

HEDVIG:  Precis, om det är två timmars föreläsning då så... 

ALVA:  (fortsätter) ... då kan vi nog lösa det på något sätt. Som... eh... kanske får läraren sätta på 

sig annat klädsplagg... 

HEDVIG:  Ärligt talat skulle jag inte säga till läraren ”Ursäkta mig, du har fel kläder på 

dig”. Jag skulle istället be läraren teckna tydligare eller flytta på sig till någon vägg som 

har vit bakgrund.  
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Det visar sig att eleverna tycker att det är viktigt att läraren har mörk och enfärgad klädsel 

eftersom läraren pratar mer i klassrummet. Dessutom ska det vara en ”behaglig” bakgrund som 

kontrast bakom läraren. Elever med Ushers syndrom har problem med kontrastseende och med 

bra bakgrund som ger tydlig kontrast till händerna kan underlätta för dem att kunna avläsa vad 

läraren tecknar. Johan är medveten om att han kan ha fel klädsel på sig ibland och det har han 

valt för dagen. Om han får tillsägelse av sina elever så byter han absolut till bättre tröja. På 

frågan om de har sagt ifrån när Johan har fel tröja, har Johan inte upplevt det.  

Men han vet utifrån sin egen erfarenhet om att det kan bli jobbigt att titta på en person med fel 

klädsel under en längre tid. 

 

Eleverna diskuterar varför de inte skulle säga ifrån om läraren har fel klädsel. Hedvig 

motiverar detta med att hon kan bita ihop och hålla ut om läraren inte har rätt klädsel eftersom 

det oftast är bara en lektion. Men om det sker ofta med samma lärare så skulle hon säga ifrån 

men det skulle känna fel att ”kritisera” lärarna för deras klädsval. Eleverna menar att det känns 

som att de förstör lektionen och stämningen genom att säga ifrån så de väljer oftast att kämpa 

sig genom lektionen. De väljer ofta att säga till läraren efter lektionen. 

 

En annan strategi är att fråga en klasskamrat om vad läraren pratar om Moa inte klarar att se 

vad läraren tecknar. På frågan om elever med Ushers syndrom har sagt ifrån angående Johans 

klädsel har Johan aldrig har upplevt men han har märkt att de inte ser eller hänger med genom 

att fråga ”Vad sa du?”. Då är det bara att vara tydlig och Johan ser inget problem i att upprepa 

om eleven inte hänger med. 

9.3 Turtagningen i klassrummet 

Inom skolverksamhet för döva och hörselskadade som bland annat specialskolan, är normen 

den döva och teckenspråkiga eleven. Det innebär att den normativa undervisningen sker på 

teckenspråk och döva elevers villkor. Särskiljande lösningar blir naturliga i denna 

skolverksamhet (Linikko 2009). Det språk som används i undervisningen är teckenspråket och 

lärare som kan behärska teckenspråk väl underlättar kommunikationen i undervisningen 

(Domfors 2000). Döva och hörselskadade elever sitter i bänkar formade i halvcirkel för att 

kunna se varandra (Danielsson 2006, Wennergren 2006). Om läraren har kontroll över 

strukturen i turtagningen i klassrummet så underlättas kommunikationen i klassrummet och 

alla har möjlighet att följa med i samtalet och vara inkluderade (Svartholm m fl 1993). 
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För dövblinda elever måste läraren tydligt visa vem som tecknar eftersom de ofta missar hela 

dialogen på grund av sin begränsade syn (Möller 2001). 

 

Råden i informationsbroschyren menar att läraren bör vara noga med turtagningen i 

diskussioner genom att exempelvis peka på den som får ordet. Elever med Ushers syndrom har 

begränsat periferiseende och hinner inte se den som börjar teckna. De har även begränsad syn, 

därför bör läraren fråga vilket teckenspråksavstånd läraren ska hålla och undvika att röra på sig 

mycket i klassrummet. Vid diskussioner vore det bra om alla sitter i en ring så att alla ser 

varandra bättre. Samtliga elever med Ushers syndrom deltar i en ”normal” undervisningsgrupp 

med andra döva elever. Lukas klass består av nio elever och alla har hörselnedsättning och det 

är bara Lukas som har synnedsättning. Det är en aktiv klass när det ska diskuteras i klassen. 

Skolbänkarna är formade i en halvcirkel och se figur 1 som visar var Lukas sitter (avsnitt 4.2.1 

Klassrummiljön).  

 

Läraren ska teckna tydligt och stå inom rätt teckenspråksavstånd. Om läraren står inom rätt 

teckenspråksavstånd så kan eleverna avläsa tecken och ansiktet. Det är viktigt med en 

strukturerad samtalsmiljö i klassrummet menar alla. Det är den undervisande läraren som ska 

styra samtalsturtagningen i klassrummet. Lukas anser att läraren ska vara tydlig med 

samtalsturtagningen för att han ska få möjlighet till att vara delaktig i diskussionerna: 

 
LUKAS:  En lärare ska göra det bästa av situationen/.../teckna tydligt, ha hänsyn och ha koll på om 

jag hänger med. Min lärare brukar peka med handen och titta i riktning mot den som 

tecknar så att jag hinner flytta på blicken på den rätta eleven som får ordet. Jag har en 

lärare som speciellt är duktig på det men tyvärr är inte alla lärare särskilt bra på det. 

 

Ett sätt för läraren att se till att den synskadade eleven ska hänga med är att ”delegera” 

samtalsturen till elever. Lukas menar att det är viktigt att läraren redan i början är tydlig med 

att det är viktigt med handuppräckningen om man vill säga något för att få ordning med 

samtalsturtagningen i klassrummet. På detta sätt blir det lättare för Lukas som har begränsat 

periferiseende att hänga med i diskussionen.  

 

Johan anser att det är viktigt att vara tydlig och skapa ordning i klassrummet. Han tror att om 

han inte är lika tydlig i klassrummet så mister han kontrollen. Tydligheten i Johans sätt att 

delegera turtagningen har med hans lärarroll att göra. Det är för att göra bedömningen av elever 

mer rättvis samt försöka få alla att vara med i diskussionen. Under klassrumsobservationen 
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räcker eleverna upp handen om de vill säga något efter Johan påmint dem om att han vill ha en 

ordnad turtagning. De flesta elever kommer ihåg att räcka upp handen när de vill säga något. 

Om någon elev börjar prata utan att få turen stoppar Johan eleven med ena handen och pekar 

på den eleven som talar med den andra handen. Han hjälper Lukas och några elever att titta på 

rätt person som exempelvis när en elev i mitten börjar prata.  

Det observerades att Johan är en uppmärksam lärare som ofta har koll på eleverna. Johan tar på 

sig en ledande roll, använder sina händer och pekar på den som får samtalsturen. Händerna är 

även ett verktyg när han stoppar den elev som pratar för mycket eller bromsar den elev som 

pratar eftersom ett par elever inte lyssnar. Det verkar vara naturligt för hela klassen att Johan 

styr samtalsturtagningen i klassen och ber dem vänta om någon inte hänger med eller lyssnar. 

Johan är bestämd och eleverna har respekt för honom. Samtidigt visar det att han vill att alla får 

möjlighet att säga något i sin undervisning. Det är inte bara läraren som delegerar samtalet utan 

även klasskamraterna hjälper till. De säger till dem att någon i klassen tecknar nu och pekar på 

personen. I Lukas klass hjälper eleven bredvid honom genom att söka fram den rätta frågan på 

pappret. Under tiden stoppar Johan diskussionen och när Lukas tittar upp säger han till honom 

vem som har ordet.  

 

När diskussionen i klassen börjar hetta till så hänger Lukas inte med och han tittar på den 

person som tecknar, några sekunder senare än de andra eleverna. I slutet av lektionen så 

tecknar många elever samtidigt och läraren tar över det sista ordet genom att göra stopptecken 

med bägge händer. Författaren noterar även att läraren fördröjer det sista tecknet och med 

samma hand pekar han mot den som tecknar. På detta sätt hänger Lukas med var han ska titta 

på.  

 

Johan menar att det är lättare att styra och vara tydligare med samtalsturtagningen i klassen om 

eleven är öppen med sin synskada. Han försöker göra det lika för alla och upprätta ordning i 

klassrummet genom att peka på den elev som pratar. Han menar att man ska hjälpa till 

eftersom teckenspråket är visuellt språk. Hjälpen sker helt naturligt och den elev som inte är 

öppen med sin synskada får hjälp med att vara delaktig i diskussionen på samma villkor som 

övriga elever. Denna strategi med att peka på den som tecknar använder Johan även i övriga 

klasser, som endast består av teckenspråkiga elever och inte har synnedsättning. 

Johan konstaterar att även icke-synskadade elever som behärskar teckenspråk blir generellt fort 

tröttare än hörande elever eftersom de måste anstränga sig med ögonen för att hänga med vad 

som sägs. De blir trötta efter kanske 20-30 minuter intensivt ”avläsande”, menar han.  
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Under observationen observerades att Johan har tagit bort katedern i klassrummet. På frågan 

varför svarade han att bordet stör honom samt att det på något skapar ett större avstånd mellan 

honom och eleverna. Johan tycker om att röra på sig i klassrummet och han anser att lärarrollen 

syns tydligt. Det skapar även bättre kontakt med eleverna. Läraren rör sig mycket framåt från 

och bakåt till krysset på figur 1.  

9.4 Hjälpmedel i klassrummet 

Hjälpmedel är en av anpassningarna som är en del av inkludering i klassrummet som även ger 

möjlighet till delaktighet och lärande (Nilholm 2007). Wennergren (2006) diskuterar att 

eleverna bör vara aktivt medverkande när det gäller hjälpmedel i klassrummet för att det ska 

fungera. Det gäller även användande av hjälpmedel under en längre tidsperiod eftersom alla 

elever med funktionsnedsättning har individuella behov. Wennergren menar att det är eleverna 

som själva vet bäst om sin funktionsnedsättning, att lärarna har varit aktiva aktörer i 

förbättringsarbetet av miljön i klassrummet och även sett till att eleverna ska bli aktörer genom 

att ta eget ansvar utifrån sina behov. 

 

Angående rätt färg på whiteboardpennor menar Johan att det är bäst med svart färg. Han 

känner sig bekväm med svarta pennor och om färgen blir dålig så byter han den direkt. Det har 

hänt flera gånger att han mitt under undervisningen går och hämtar ny penna. Under hela 

observationen använder Johan whiteboardtavlan en gång för att anteckna tre begrepp med stora 

och tydliga bokstäver med svart penna. 

 
ALVA: Det har hänt att lärare råkar ha en röd whiteboardpenna. De brukar fråga mig om det är 

ok. Vid ritningar på tavlan är det ok för mig men inte om de ska skriva på tavlan. Då 

brukar jag be dem skriva med större bokstäver. 

 

Det är extra viktigt med svart eller blå penna eftersom det ger mer kontrast mot 

whiteboardtavlan. Som Johan tidigare sagt brukar han skriva i stora bokstäver oavsett om det 

finns synskadade elever i klassen eller inte. 

 

Det finns inget råd i listan angående hjälpmedel. Men i informationsbroschyren har 

dövblindsamordnaren intervjuat elever med dövblindhet om deras användning av interaktiva 

whiteboardtavlor (se bilaga 3 för den ursprungliga texten). Det är mestadels av eleverna med 
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dövblindhet som har goda erfarenheter av den interaktiva skrivtavlan E-beam och det är fåtal 

som använder smartboard jämfört med E-beam
3
.  

 

Under observationen används E-beam inte någon gång under lektionen. Johan har numera 

ingen undervisning i klassrum med smartboardtavla däremot bara E-beamtavla. Med E-

beamtavlan använder Johan mest för att visa film eller power point presentation.  

Den ska även användas till att skriva på tavlan men tyvärr gör han inte det lika ofta. Johan 

berättar att rektorn på Rödskolan har gett tydliga order att lärare måste använda E-beamtavlan i 

sin undervisning i Lukas hemklassrum. Alla undervisande lärare har fått varsin penna till E-

beamtavlan.  

 

Johan menar att tekniken har ett gott syfte men han trivs inte med själva tekniken eftersom 

pennan stör honom. Istället förespråkar han smartboardstavlan som han tycker är praktisk och 

man kan trycka direkt på tavlan med handen istället för E-beam då en speciell penna måste 

användas. Johan är ärlig med vad han anser om E-beamtavlan i jämfört med smartboardtavlan. 

Han anser att det inte går att enbart ha fokus på elevens behov. Om läraren trivs bra med den 

tekniska utrustningen så trivs eleverna också. Då blir det toppen menar Johan. Dock är 

matteläraren duktig på att använda E-beamtavlan eftersom det passar i ämnet med formler. 

Med E-beamtavlan kan matteläraren bläddra bakåt i anteckningarna om eleverna frågar om 

någon specifik formel. 

 

Lukas har aldrig använt E-beamtavlan i sitt klassrum och motiverar detta med att han inte ser 

E-beamtavlan som ett hjälpmedel. Han tycker att tekniken inte är helt utmärkt för honom. På 

frågan om Lukas har varit med och verkat för att det ska finnas E-beamtavla i klassrummet, 

svarar han: 

  
LUKAS: Jag fick vara med och påverka vilket klassrum som är mer lämpat för min synskada. Men 

jag fick aldrig i förväg komma på besök och titta på klassrummet innan beslut fattades. 

Jag hade ett krav att det skulle finnas någon form av interaktiv skrivtavla som 

smartboard. Inte förrän skolstarten fick jag veta att det var E-beam whiteboard som jag 

fått.  

 

                                                 
3
 Syftet med smartboard och E-beam för elever med dövblindhet i undervisningen är att de ska få möjlighet att se 

vad som skrivs eller visas på tavlan i sin egen dator. I datorn kan de göra egna anpassningar som vilka färger och 

storlek som visas på datorskärmen. 
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Lukas har inte varit med och påverkat även om han önskat sig någon interaktiv skrivtavla som 

smartboard. Han berättar att hans lärare sällan använder E-beamtavlan och oftast undervisar 

traditionellt.  

 

Sammanfattningsvis betyder klassrumsmiljön i hög grad för ett inkluderande klassrum för 

elever med Ushers syndrom. Almqvist m fl (2007) betonar att genom anpassningar får elever 

större möjlighet att bli inkluderade i klassrummet. Belysningen är en av de viktigaste 

anpassningarna i klassrummet menar de intervjuade eleverna. Dock kan det vara svårt att 

prioritera sig själv och kräva av hela klassen att det ska vara lite belysning på om de ska se på 

overhead eller PowerPoint. De vill inte styra och bestämma för mycket och riskera irritation 

från sina klasskamrater.  Läraren Johan känner till vikten av belysning för elever med Ushers 

syndrom och försöker på ett sätt föra elevernas talan genom att verka för bättre belysning. 

 

Möller (2009) beskriver att teckenspråket är ett visuellt språk och därför krävs det en bra 

kontrast i färgsättning av bakgrund. Svårigheten med att meddela sina behov menar eleverna är 

jobbigt att säga till läraren att han/hon har ”fel” klädsel. De vill inte förstöra stämningen i 

klassrummet och att de kan hålla ut om det bara är en lektion. 

 

För att ta del av undervisningen är turtagningen är bänkarna placerade i en halvcirkel för att 

eleverna ska kunna se varandra (Danielsson 2006, Wennergren 2006). Läraren ska stå inom rätt 

teckenspråksavstånd, inte för nära elever med Ushers syndrom. Svartholm m fl (1993) hävdar 

att tydlig och ordnad turtagning är ett sätt för eleverna att följa med i samtalet. Läraren Johan är 

medveten om detta och försöker styra samtalet på ett tydligt sätt genom att peka med handen 

och stoppa klassen om alla tecknar samtidigt. Det gynnar eleverna med Ushers syndrom som 

har begränsat periferiseende att läraren är strukturerad med turtagningen i klassrummet (jfr 

Almqvist m fl 2007). Klasskamraterna hjälper även varandra med turtagningen och eleverna 

anser att det är bra. Dessutom gör läraren Johan detta i andra klasser utan synskadade elever. 

Färgen på whiteboardspennor har en betydelse och eleverna föredrar svart eller blå färg och det 

ska vara en stark färg för att ge så stor kontrast som möjligt mot whiteboardtavlan. Johan 

föredrar svarta pennor och ser alltid till att ordna bra kontrast och skriva med stora bokstäver. 

Om färgen håller på att ta slut går han direkt och hämtar en ny. Det visar att läraren försöker 

göra sitt bästa för alla elever oavsett funktionshinder.  
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Angående tekniska hjälpmedel så försvårar valet av interaktiva skrivtavlor. Under 

observationen har Lukas klassrum E-beamtavla som Lukas inte föredrar. Skolan har ordnat en 

E-beamtavla eftersom de har trott att den var bäst. Lukas anser att E-beam inte är till någon 

nytta och använder inte det lika ofta. Läraren Johan föredrar smartboard istället och är inte lika 

aktiv med att använda E-beam. Detta visar att valet av interaktiv skrivtavla inte lyckats och att 

eleven och läraren inte är bekväm med E-beam. Wennergrens (2006) forskning handlar om 

hörselhjälpmedel och hon menar att eleverna bör vara aktivt medverkande av användandet av 

hjälpmedel för att det ska fungera. Läraren har varit verksam för att eleverna ska bli aktiva 

aktörer av hjälpmedelsanvändande. Dock är det eleverna som vet bäst vilket som fungerar bäst 

för dem och alla elever har individuella behov. Slutligen har det tydligt visat att normen i 

klassrummet är döva elever utan synskada som använder teckenspråk. Dessutom har de bra 

mörkerseende jämfört med elever med Ushers syndrom. Det kanske är därför elever inte vill 

säga ifrån om de inte ser bra eller missar eftersom de inte vill avvika från normen och hävda 

sin rätt till inkludering i klassrummet. 

10. Diskussion 

I denna diskussionsdel kommer jag att diskutera uppsatsens metod, resultat och även ge förslag 

på fortsatt forskning. 

10.1 Metoddiskussion 

Till denna studie har jag utgått från en etnografisk ansats. Till början har jag önskat få tillträde 

till fältet för att få empiri till studien (jfr Aspers 2011).  Urvalet har skett från mitt kontaktnät 

som kan vara till fördel eftersom informanterna har accepterat sitt syndrom och var villiga att 

ställa upp på intervju och observation. Dessvärre har jag inte kunnat lova en hög anonymitet 

till samtliga informanter eftersom det inte är en stor grupp som har Ushers syndrom i Sverige. 

Av elevintervjuerna var det en gruppintervju med tre informanter och en enskild intervju med 

en informant. Genomförandet skedde på den tematiska öppna intervjuformen som innebär att 

informanterna kan bli medkonstruktörer till frågor i senare studier och att jag vill se vilka 

frågor som kan finnas i fältet. Fördelen med gruppintervjun var att svaren blir mer naturliga i 

en samtalsmiljö (jfr Aspers 2011). Efter elevintervjuerna gjordes en deltagande 

klassrumsobservation för att observera under vilka förutsättningar kan inkludering skapas i 

klassrumsmiljön. Med elevintervjuerna och klassrumsobservationen har jag kunnat formulera 

frågor till den enskilda intervjun med läraren Johan där intervjutekniken var semistrukturerad.  
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Det innebär att jag i förväg har skapat konkreta frågor som kan ge utrymme för 

uppföljningsfrågor under intervjun (jfr Aspers 2011). Före intervjun med Johan gjordes en 

muntlig intervju med dövblindsamordnaren och jag förde anteckningar som metod.  

 

Dokumenteringen av allt material utom intervju med dövblindsamordnaren skedde via 

filminspelning. Det har underlättat mig att gå genom materialet på ett mer noggrant sätt och att 

jag har kunnat återkomma i så fall om oklarheter uppstår under skrivandet av resultatet och 

analysen (jfr Aspers 2011). Jag har använt av mig styrdokument i syfte att ge studien ett mer 

djup. En grovtranskribering av filmmaterialet gjordes (jfr Tellgren 2004) och jag har gjort egen 

översättning från svenskt teckenspråk till skriven svenska. Senare gjordes snabba kodningar för 

att underlätta mig med orienteringen i empirin. De problem som jag mött under 

filminspelningarna var att jag inte visste var och hur jag ska synas i bildrutan under 

intervjuerna eftersom teckenspråket är ett visuellt språk. Dessutom kan jag inte höra min egen 

fråga till informanterna. Vid den första gruppintervjun fick jag sitta bredvid kameran för att 

den ska i första hand fånga de tre informanterna på bild. Den andra enskilda elevintervjun 

syntes jag till halvt bakifrån från kamerans perspektiv vilket har medfört att jag kunnat se vilka 

frågor jag ställt informanten. Jag upplevde att informanterna var vana vid att bli filmade och att 

de agerade naturligt.    

 

Studien har enligt mig god validitet eftersom jag har strävat efter totalempiri/triangulering 

(Aspers 2011, Denscombe 2010). Min studie består av olika metoder och material som i form 

av intervjuer med elever, läraren och dövblindsamordnaren, en klassrumsobservation och 

granskning av styrdokument. Men jag är medveten att jag har använt mig av andra källor som 

kan ge studien ett annat resultat om det görs en liknande studie. Det kan vara till fördel och 

nackdel att jag själv har Ushers syndrom, dock har jag strävat efter objektivitet i hög grad i 

denna studie. Fördelen med detta är att jag kan ha en viss förståelse för eleverna och inte har 

svårt att få tillträde till forskningsfältet.  

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka under vilka förutsättningar inkludering kan skapas i 

klassrummet för elever med Ushers syndrom. Här kommer jag att diskutera studiens resultat 

och frågeställningar. 
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Hur skapas förutsättningar för inkludering för elever med Ushers syndrom i undervisningen? 

Enligt Emanuelsson (2007) är arbetet för inkludering en process för att uppfylla läroplanens 

mål som skolan ska sträva efter. Inkludering kan uppstå i undervisning i klassrum. Studien har 

visat att Rödskolan arbetar aktivt för att elever med Ushers syndrom ska bli inkluderade genom 

att ha en tjänst som dövblindsamordnare. På detta sätt skapas förutsättningar för inkludering 

för eleverna genom anpassningar i klassrummet och kunskapsutveckling hos lärarna. 

Fortbildning är ett sätt att ge lärarna mer kunskap om dövblindhet och hur de ska hantera den i 

undervisningen (jfr Domfors 2000, Linikko 2009). Rödskolan erbjuder sin skolpersonal 

fortbildning om dövblindhet varje år. Det har medfört att skolan har tagit sitt ansvar och sett till 

att möjligheten till fortbildning ska finnas för elevernas bästa. Däremot har läraren Johan i 

studien valt bort att gå på fortbildningen och detta kan uppfattas som att han anser att den inte 

är prioritering ett i sitt läraruppdrag. Det reflekterar jag över och jämför med observationen 

som har visat att Johan redan vet hur han ska agera som aktör för att eleverna ska bli 

inkluderade i klassrummet. Dessutom menar han att han försöker behandla alla elever lika och 

slutligen kan jag konstatera utifrån studien att bemötandet från läraren och skolan ger stora 

förutsättningar för inkludering för eleverna med Ushers syndrom (jfr Almqvist m fl). Genom 

ett bra bemötande ges eleverna goda möjligheter till anpassningar i klassrummet. Dock måste 

de påminna sig att inkludering inte är någon speciell metod utan att det är hela organisationen, 

arbetet, processen och utmaningarna som ska förändras för att inkludering ska uppstå 

(Emanuelsson 2007). Jag vill framföra att klasskamraterna till och med är en aktör i 

inkluderingsarbetet även om jag inte valt att lyfta fram deras perspektiv i denna studie. 

 

Hur bör läraren bedriva sin undervisning för att elever med Ushers syndrom ska uppleva 

inkludering? 

Enligt Skolverket (2001) krävs det en stödjande miljö bland annat av lärare och Skolverket 

menar att engagerade lärare är positivt för eleverna. Linikko (2009) betonar att lärare är en 

viktig aktör i inkluderingsprocessen för elever. Eleverna och läraren Johan i studien menar att 

lärare med ett bra bemötande som uppvisar kunskap hur anpassningar används är betydande för 

inkludering. Studien har visat att eleverna inte vill bli särbehandlade för att de har behov av 

särskilda anpassningar på grund av sitt syndrom (jfr Stehn 2005). Läraren bör bedriva sin 

undervisning med anpassningar om det vore lika för alla elever oavsett funktionsnedsättning. 

Jag tolkar det som att eleverna upplever det som positivt lärare som genomför sin undervisning 

med anpassningar som om det vore en naturlig del av undervisningen. Läraren Johan betonar 

att en bra relation med eleverna väger mer för att kunna bemöta dem på det sättet som de 
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önskar (jfr Norberg m fl 2008). Stehn (2005) menar att gemenskap i klassrummet också är en 

faktor för att eleverna ska bli inkluderad. Det kan diskuteras att läraren har ett ansvar att se till 

att det ska fungera i klassrummet bland annat genom att ha en strukturerad undervisning (jfr 

Almqvist m fl 2007). God teckenspråkskunskap och förståelse för elevernas kultur och 

bakgrund har också en betydelse för att kunna ha kommunikation med eleverna (jfr Domfors 

2000). Enligt Svartholm m fl (1993) är en strukturerad turtagning viktig för att eleverna i 

klassrummet ska kunna vara delaktiga i samtalet och det är extra viktigt för eleverna med 

Ushers syndrom för att de ska bli inkluderade i klassrummet på tanke på deras synnedsättning 

(jfr Möller 2001).   

 

Vilka anpassningar används i praktiken enligt elever med Ushers syndrom och lärare? 

De anpassningarna i klassrummet som studien har visat är belysning, kläder, turtagning, 

tekniska hjälpmedel och även vikten av bra bakgrund såsom väggar och whiteboardtavlor som 

kontrast. Eleverna i studien anser att belysningen är en av de viktigaste anpassningarna och i 

vissa sammanhang släcker läraren ner belysningen vilket försvårar för elever med Ushers 

syndrom att se vad som sägs. De föredrar mörk och enfärgad klädsel för att ge bättre kontrast 

till händerna som underlättar teckenspråksavläsandet. Tidigare har jag tagit upp turtagningen i 

klassrummet och utifrån studien har det visat att i klassrummet tar läraren Johan på sig rollen 

som samtalsledare och styr turtagningen i klassrummet. Jag har sett att det även gäller för alla 

teckenspråkiga elever oavsett om de har synskada eller inte. Det är en del av teckenspråket (jfr 

Svartholm m fl 1993). Bara Lukas av eleverna i studien har tekniska hjälpmedel i sitt klassrum 

och det är E-beam eftersom det kan kopplas till Lukas dator. 

 

Vilka problem kan elever och lärare möta angående anpassningarna i klassrumsmiljön och 

vilka strategier använder de för att lösa det? 

Det har visat på att belysningen är en viktig faktor för att eleverna ska bli inkluderade och det 

kan försvåras om övriga i klassrummet och läraren vill ha det nedsläckt. En strategi är att 

klassrummet kan ha anpassade ljus som innebär att bara vissa lampor kan släckas ner. 

Eleverna i studien hävdar att det kan vara svårt att kräva att läraren alltid ska ha anpassad 

klädsel. Det kan bero på att de inte vill vara avvikande i klassrummet genom att kräva att 

läraren ska ha ”rätt” klädsel (jfr Stehn 2005). En lösning kan vara att alla lärare ska vara 

medvetna om det och försöka ha anpassad klädsel. Men läraren Johan bekräftar att det har hänt 

att han inte tänkt på det och haft randigt eller mönstrat överplagg på sig. I detta fall kan en 

strategi vara att eleverna får säga till men som studien har visat kan det vara komplicerat i 
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praktiken. Mitt förslag är att lärarna får förvara en mörk kofta eller tröja i arbetsrummet som de 

kan ha på sig vid behov. Sen har jag konstaterat att uppsatsens fokus har lagts på läraren men 

inte på klasskamraters klädsel. Det kanske är mer komplicerat att styra övriga klasskamraternas 

klädsel. Däremot är läraren en viktig aktör i klassrummet där läraren styr över turtagningen för 

att underlätta för elever med Ushers syndrom och få dem bli inkluderade (jfr Möller 2001). 

Studien har visat att det inte bara är synskadade elever som kan missa vad som sägs i 

diskussionen om det är snabba turtagningar mellan två personer. Särskilt om de sitter långt från 

varandra i en stor grupp. Klasskamraterna är också viktiga aktörer i klassrummet. De hjälper 

varandra och säger till varandra om någon har missat vem som talar (jfr Svartholm m fl 1993). 

Läraren Johan hjälper också till med att säga till.  

 

Valet av E-beam har gjorts av skolan och varken Lukas eller läraren Johan är bekväma med 

utrustningen. Det kan vara ett hinder mellan läraren och elevens behov. Vems behov ska sättas 

i första hand? Lukas anser att E-beam inte är helt framstående som hjälpmedel i 

undervisningen och använder det inte ofta. Studien har även visat att båda vill vara med och 

påverka. Wennergren (2006) menar att elever måste få uppleva hur de kan använda tekniska 

hjälpmedel under en viss tid. Det är eleverna som är ”kunskapskällan” och vet bäst vad de 

behöver. Det kan vara ett alternativ att eleverna med Ushers syndrom före inköp av tekniska 

hjälpmedel under en viss tid får prova sig fram vad som passar bäst.  

 

Enligt Lpf94 har eleverna ett ansvar att påverka förbättringsarbetet. Eleverna har alltså en del 

av inkluderingsarbetet och därför är det viktigt för skolan och läraren att få veta deras behov. 

Denna studie visat att normen styr en del i klassrummet. Normen är döva elever utan 

synnedsättning och teckenspråk som undervisningsspråk (jfr Jakobsson 2002, Linikko 2009).  

Elever med Ushers syndrom är styrda av normen och de vill inte vara avvikande men de 

behöver ändå vara tydliga med sina behov för att bli inkluderade. De har ett gemensamt språk 

med sina klasskamrater och känner en stark identifikation med dem även om de har 

synnedsättning (jfr Göransson 2007). Det kan bero på att eleverna inte vill vara annorlunda 

med sina anpassningar eller säga ifrån angående sina behov. Möller (2001) menar att acceptans 

och erkännande av sin funktionsnedsättning är avgörande för elevernas möjlighet till 

anpassningar. Det i sin tur kan leda till inkludering för dem. Eleverna i studien har visserligen 

accepterat sin synnedsättning men det är attityden och kunskap från omgivningen som också 

har en del i att de ska bli bra bemötta och inkluderade i klassrummet. Det kan reflekteras om 

eleverna tidigt blir medvetna om sin dövblindhet och om hur de kan påverka till inkludering. 
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Detta kan leda till att de genom sin medvetenhet får större möjlighet och mod att få uppleva 

inkludering i klassrummet. 

10.3 Framtida forskning 

Avslutningsvis kan jag konstatera att den här uppsatsen har gett mig ny kunskap som jag 

hoppas kan vara till nytta för lärare till elever med Ushers syndrom eller med annan 

dövblindhet. Det behövs forskning om undervisning av elever med förvärvad dövblindhet, 

speciellt hur undervisning i praktiska ämnen fungerar. Som exempelvis i idrottsundervisningen 

som eleverna i intervjuerna har visat sitt missnöje angående idrotten i skolan. De flesta elever 

med förvärrad dövblindhet går i en klass med ”icke-synskadade” och hur skulle 

idrottslektionerna fungera på lika villkor? Det som jag inte gjorde var att ta med 

klasskamraterna som aktör och därför tror jag att det skulle vara intressant att undersöka hur 

samspel och gemenskap ser ut mellan dem och elever med dövblindhet i skolan. En annan 

intressant forskningsfråga som har dykt upp under studien är om hur den visuella miljön 

fungerar i klassrummet med teckenspråk som kommunikationsspråk för elever med 

dövblindhet.  
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http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglighet-utifran-funktionsnedsattning/Synhorselnedsattning-dovblindhet/Pedagogik/Val-av-pedagogik/Laromedel-och-larverktyg/
http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglighet-utifran-funktionsnedsattning/Synhorselnedsattning-dovblindhet/Pedagogik/Val-av-pedagogik/Laromedel-och-larverktyg/
http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglighet-utifran-funktionsnedsattning/Synhorselnedsattning-dovblindhet/Pedagogik/Val-av-pedagogik/Sprak-och-kommunikation/
http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglighet-utifran-funktionsnedsattning/Synhorselnedsattning-dovblindhet/Pedagogik/Val-av-pedagogik/Sprak-och-kommunikation/
http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglighet-utifran-funktionsnedsattning/Synhorselnedsattning-dovblindhet/Pedagogik/Val-av-pedagogik/Sprak-och-kommunikation/
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Bilaga 1 

 

Samtalsingångar till grupp- och enskilda intervjun med elever som har Ushers syndrom: 

 

 

 Funktionshinder. 

 

 Grundskolan. 

 

 Gymnasieutbildning. 

 

 Miljömässiga anpassningar/hjälpmedel i skolan. 

 

 Pedagogiska anpassningar i skolan. 

 

 Ämnen, bland annat skolidrotten. 

 

 Kamratrelationer på skolan. 

 

 Identitet. 

 

 Dövblindsamordnaren. 

 

 Elevhälsoteamet. 

 

 En god lärare.  
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Bilaga 2 

 

Frågor till djupintervjun med Johan: 

 

 

 Varför sköt du undan bordet och använde talarbordet istället? 

 Vad är det viktigaste i ett klassrum som det ska finnas eller du ska tänka på? 

 Vad är ett perfekt klassrum för elever med Ushers syndrom? 

 Vad brukar du tänka på när klassen ska se på film, PowerPoint presentation eller något 

liknande? 

 Hur fungerar interaktiva whiteboards och hur används de i din undervisning? 

 Hur skapar du en tydlig samtalsturtagning i klassrummet? Vem vinner på det? 

 Hur upplever du ditt teckenspråk angående tempo, tydlighet och liknande? 

 Hur kan du som lärare påverka miljön i klassrummet för att det ska bli bättre för elever 

med Ushers syndrom? 

 Hur får du reda att du ska få elever som har Ushers syndrom? Hur kan du få veta vilka 

behov som eleven har? 

 Vad förväntar du dig av eleven med Ushers syndrom vid första mötet och under din 

undervisning? 

 Hur upplever du fortutbildningen om dövblindhet som anordnas i Danmark? Om du har 

gått på utbildning, upplever du att du har nytta av den? 

 Följer du alla råd som du fått av dövblindsamordnaren? 

 Vilken anpassning för eleven med Ushers syndrom som är viktigast att tänka på tycker 

du? 

 Hur tänker du angående din klädsel inför undervisningen? 

 Hur skulle du reagera om eleven säger ifrån om du har fel klädsel, rör för mycket på 

dig, tecknar för snabbt/slarvigt, vid fel avstånd eller om det är mörkt? 

 Om du har en annan attityd och undervisningssätt vad skulle hända specifikt för elever 

med Ushers syndrom? 

 Hur ska man som lärare undvika att särbehandla elever med Ushers syndrom? 

 Vad tror du att elever med Ushers syndrom behöver få av sina lärare? 

 Hur upplever du dina fördetta och nuvarande elever med Ushers syndrom blir 

inkluderad i sin klass under själva undervisningen? Blir de utanför på grund av sin 

synskada? 

 Du som själv är mentor, har du fått höra några klagomål av dina elever med Ushers 

syndrom angående problem på skolan för deras synskada? Vilka problem i så fall? 

 Vad tycker du om ”syntemadag” som de har i grundskolan? Bör det finnas på 

gymnasieskolan också? 

 Vilka fördelar har din skola och vad som kan bli bättre för elever med Ushers syndrom? 

 



 52 

Bilaga 3 

 

Råd och tips till lärare med dövblinda elever ur informationsbroschyren sammanställd av 

dövblindsamordnaren: 

 

 

 Använd mörka enfärgade kläder. Randigt och mönstrat är ofta distraherande. 

 

 Bra belysning. Tänd gärna klassrummet innan eleven kommer in i klassrummet. 

 

 Undvik bländning. Ha inte fönstret bakom dig. Stå istället så att ljuset faller på dig. 

 

 Var noga med turtagning vid diskussioner. Peka på den som får ordet så den 

synskadade eleven vet var uppmärksamheten ska läggas. 

 

 Försök inte att röra dig för mycket i klassrummet. 

 

 Fråga eleven på vilket avstånd du ska stå på för att vara så tydig som möjligt. 

 

 Används overhead så gör en kopia till eleven. 

 

 Om möjligt, placera bänkarna i ring så ser alla varandra bättre. 

 

 Vid lektioner med enbart diskussioner – frångå bänkarna och sätt er i ring. 

 

 Vid användning av tolk, invänta att informationen når den berörda eleven. 

 

 Var noga med att hörseltekniken används. 

 

 

Frågan om interaktiva whiteboardstavlor: 

 

Använder du interaktiva whiteboards? 

 

6 elever har goda erfarenheter av E-beam. En elev har Smartboard i klassrummet men den 

används aldrig. Två andra använder Smartboard och det fungerar bra. En elev saknar 

utbildning i användandet av Smartboard. Övriga har ingen erfarenhet av någon av dem.  


