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Sammanfattning	  

Den här studien beskriver vad pedagoger själva nämner som framgångsfaktorer i 

undervisningen för elever med dövhet eller hörselnedsättning inom läs- och skrivlärandet. 

Med hjälp av ett frågeformulär ställs ett antal frågor till erfarna pedagoger om vilka 

bedömningsstöd de använder, vilka didaktiska val de gör och hur de tar tillvara elevernas ofta 

starka visuella förmåga i sin undervisning. Avsikten är att få fram de gemensamma nämnare 

som pedagoger tar upp utifrån sin egen erfarenhet. Det empiriska materialet bearbetas sedan 

med hjälp av en fenomenologisk analysmetod eftersom den kan vara en väg för att lyfta fram 

människors egna erfarenheter och få deras perspektiv.  

Resultatet visar att det fenomen som kan ses som en framgångsfaktor för att eleverna ska nå 

så långt som möjligt är flexibilitet. Pedagogerna beskriver att de i en ofta komplex 

undervisningssituation försöker att möta varje elev på sin nivå genom att vara öppna för olika 

arbetssätt. I materialet finns beskrivningar som visar på att det i ett klassrum kan äga rum flera 

olika undervisningssätt parallellt, samtidigt som ett övergripande förhållningssätt skapar 

gruppkänsla och gemenskap. Flexibiliteten skildras både i förhållande till vilka test- eller 

observationsmaterial som väljs, vilken metod som väljs, hur man presenterar innehållet och 

syftet för eleverna och vilka professioner man kontaktar för att få råd och stöd. Flera av 

informanterna påtalar också vikten av att vara utbildad och ha erfarenhet.  

I diskussionen kring resultatet lyfts att flexibilitet kräver erfarenhet och öppna diskussioner 

om olika arbetssätt och bedömningar som via de didaktiska valen utvecklar undervisningen. 
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1 	  Inledning	  
Erfarenhet är något man tillskansar sig under lång tid. Man börjar som novis och okunnig och 

bygger sedan upp sina kunskaper och erfarenheter. Då jag under många år arbetat som 

pedagog för elever med dövhet eller hörselnedsättning har ett intresse väckts för andra 

pedagogers erfarenheter och för deras tankar och idéer kring hur undervisning ska bedrivas 

för att eleverna ska nå så långt som möjligt, företrädelsevis inom läs- och skrivlärande. Vissa 

elever utvecklas och uppnår sina mål för årskursen, andra utvecklas mer långsamt och uppnår 

inte målen.  

I Sverige pågår i den offentliga debatten en diskussion om att måluppfyllelsen sjunkit. 

Utgångspunkten för diskussionen är till stor del de sjunkande resultaten i PISA-

undersökningarna där Sverige sjunkit flera steg från en tidigare topplacering speciellt inom 

läsförståelse och matematik (Skolverket, 2014a). Detta har på min arbetsplats bidragit till 

många och långa diskussioner med kollegor över vilka metoder eller förhållningssätt som 

skulle kunna vara mer framgångsrika än andra. Det i sin tur har lett min nyfikenhet vidare till 

hur andra pedagoger gör i sina klassrum och vad de upplever som framgångsrika metoder. 

Eftersom jag arbetar med elever med dövhet eller hörselnedsättning ligger ett extra intresse i 

de specialpedagogiska frågor som berör just denna elevgrupp. Det kan i vardagen handla om 

att välja mellan teckenspråk och svenska eller att hitta metoder som leder till utveckling i läs- 

och skrivlärandet hos eleverna. Utbildningen till speciallärare visar att det i den 

specialpedagogiska rollen ingår att se till olika elevers möjligheter. Det ingår också att ha 

förmåga att och att skapa ett klassrum och en lärandemiljö där eleverna kan nå så många mål 

som möjligt. Att faktiskt reflektera över de didaktiska val i undervisningen som påverkar 

lärandemiljön och elevernas möjligheter att utvecklas framstår som allt mer viktigt. Uppsatsen 

fokuserar därför på de didaktiska val som pedagoger själva tar upp som betydelsefulla. 

Det finns en tendens att diskussioner om undervisning för elever med dövhet eller 

hörselnedsättning istället blir en diskussion om språk och dess modaliteter (Bagga-Gupta, 

2002). Jag har valt att mer fokusera på undervisningsinnehåll även om jag är fullt medveten 

om att språk är vägen till kunskap.  
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1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med uppsatsen är att belysa de framgångsfaktorer i undervisningen som pedagoger 

själva tar upp för att elever med dövhet eller hörselnedsättning ska kunna utvecklas så bra 

som möjligt i förhållande till målen för årskursen i sitt läs- och skrivlärande.  

Frågeställningar	  

• Vilka didaktiska val gör erfarna pedagoger när de upptäcker att en elev utvecklas på 

ett sådant sätt att målen i svenska för årskursen riskerar att inte uppnås? 

 

• Vilka verktyg använder erfarna pedagoger för att bedöma elevernas förmågor och 

kunskaper i svenska? 

 

Som en hjälp till läsaren finns en bilaga med begrepp som förekommer i uppsatsen. (Bilaga 1) 

 

1.2 Disposition	  
Uppsatsen inleds med en kort bakgrund till hur mitt intresse väckts för att få elever att nå 

målen i svenska under sin skoltid Det leder fram till det syfte och de frågeställningar som har 

varit vägledande för arbetet. I kapitel två beskrivs bakgrund inom områdena måluppfyllelse, 

framgångsfaktorer, erfarenhet, bedömning, didaktik och läs- och skrivlärande. Kapitel tre tar 

upp aktuell forskning inom samma områden. Kapitel fyra behandlar analysen av det empiriska 

materialet utifrån den fenomenologiska ansats som är arbetets teori. Där står också hur urval 

av respondenter gjorts och en beskrivning av själva genomförandeprocessen. I kapitel fem 

redovisas resultatet av studien och slutligen i kapitel sex diskuteras valet av teori och vilken 

betydelse resultatet skulle kunna ha för undervisning av elever med dövhet eller 

hörselnedsättning. 
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2 Bakgrund	  
Syftet med uppsatsen är att belysa de framgångsfaktorer som pedagoger själva tar upp för att 

elever med dövhet eller hörselnedsättning ska kunna utvecklas så bra som möjligt i 

förhållande till målen för årskursen i sitt läs- och skrivlärande. Under denna rubrik presenteras 

vad olika författare har lagt fram om framgångsfaktorer, erfarenheter och didaktik. Eftersom 

en av frågeställningarna handlar om vilka verktyg pedagogerna använder för att bedöma sina 

elever presenteras också en bakgrund om bedömning och måluppfyllelse. Dessutom ges en 

presentation om literacy och läs- och skrivlärande. Som en liten introduktion till uppsatsen 

beskrivs en vardag i ett klassrum med elever med dövhet eller hörselnedsättning för att ge 

läsaren en uppfattning om hur komplex undervisningssituationen kan vara där. Det kan handla 

om elever som hör mer eller mindre bra, har olika typer av hörselhjälpmedel, använder olika 

språk eller tillhör olika årskurser men som ändå går i samma klass.  

I undervisningen av elever med dövhet eller hörselnedsättning är ofta undervisnings- 

situationen komplex eftersom det inom samma klass kan gå elever med olika hörselstatus, 

språklig bakgrund och tekniska hjälpmedel. Pedagogen behöver då ta hänsyn till en rad 

parametrar i sin undervisning. Det kan vara elevernas olika hemspråk, elevernas förmåga att 

tala, höra eller använda teckenspråk. Det kan också vara elevernas ålder eller utvecklingsnivå 

som behöver tas hänsyn till i undervisningssituationen. Sammantaget blir det en mängd olika 

detaljer som kommer att påverka undervisningen och som läraren måste ha i beaktande då hon 

planerar sin undervisning. En pedagog som undervisar en sådan klass måste vara väl 

medveten om hur hon ska nå fram, vilket eller vilka språk som ska användas, hur hon 

använder dem, hur eleverna ser och hör varandra och hur var och en i gruppen ska få 

utmaningar som passar. Att enbart använda ett och samma undervisningssätt till alla elever i 

en sådan grupp skulle leda till att flertalet av eleverna inte skulle få den undervisning de 

behöver. Detta menar Susan Easterbrooks och Jennifer Beal-Alvarez (2013) som nedan 

beskriver hur en lektion kan se ut i en sådan undervisningsgrupp. För att kunna arbeta och få 

eleverna att utvecklas i en sådan grupp krävs erfarenhet och bra utbildning, menar de.  

But before we begin, let´s meet Tammy (pseudonym). Tammy is a real teacher in a 

small suburban school system south of major metropolitan area. She serves all of the 

DHH children in her elementary school. Her morning reading instruction group 

includes a kindergartener who uses only ASL; two first graders who use bilateral 

cochlear implants, one of whom communicates orally and whose parents speak 

primarily Mandarin in the home, and the other who received a cochlear implant at four 
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years of age and uses both signs and speech for communication, with spoken Spanish as 

the primary home language; and a second grader and a third grader who both wear 

hearing aids and communicate using ASL, although their parents do not use it at home.” 

[…] ”During instruction Tammy pairs her spoken instruction with English-based signs, 

repeating the instructions orally and then in ASL to meet needs of all of her students. 

Tammy´s group of students is representative of that of many teachers of the deaf in 

local school districts. Because the literacy is complex and multifaceted process that 

must be taught to a range of students like Tammy´s one single perspective on 

instruction would fail to meet the needs of students like hers (Easterbrooks & Beal-

Alvarez, 2013, s. 3) 

Citatet ger en bild av hur en lektion kan se ut för en pedagog som arbetar med elever med 

dövhet eller hörselnedsättning. För att kunna bemöta elever med så stor spridning både 

hörselmässigt, språkmässigt och utvecklingsmässigt krävs att pedagogen tänker över sina 

didaktiska val och utnyttjar både utbildning, erfarenhet och kunskaper och ställer dem i 

relation till de mål som eleverna förväntas uppnå under året. Därefter kan undervisningen 

planeras. Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) betonar vikten av erfarna pedagoger som kan 

sina ämnen och som har ett flertal metoder att välja mellan eftersom en och samma metod 

omöjligt passar alla elever. 

För att på bästa sätt möta en elevgrupp som beskrivs i citatet krävs pedagoger som har 

kunskaper om hur man bemöter varje elev. Det menar även Ola Hendar som på uppdrag av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, skrivit en rapport om måluppfyllelsen för 

elever med dövhet eller hörselnedsättning i Sverige. Han påpekar att för att en pedagog ska 

kunna välja en metod som hon tror fungerar för just en specifik elev så krävs lång erfarenhet. 

De pedagoger som dagligen möter elever med dövhet eller hörselnedsättning kan relativt 

snabbt få den erfarenhet som krävs för att bemöta just dem medan en pedagog som arbetar i 

en skola med hörande elever kanske bara en eller ett par gånger i sitt yrkesliv möter någon 

elev ur den här gruppen. Då kan det vara svårt att skaffa sig en rik erfarenhet kring metoder 

och arbetssätt som passar (Hendar, personlig kommunikation, 23 april 2015). Den här studien 

vill främst ta tillvara och lyfta fram positiva erfarenheter som pedagoger ute i skolorna har i 

kontrast till den ofta negativa debatten som förs om skolan i allmänhet. Intentionen är att 

resultatet av studien ska kunna vara ett bidrag till diskussioner om vilka didaktiska val som 

leder till så bra elevresultat som möjligt, främst inom svenskämnet. Hur ser då 

måluppfyllelsen ut för elever med dövhet eller hörselnedsättning? 
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2.1 Måluppfyllelse	  
I Sverige går elever med dövhet oftast i någon av statens specialskolor medan elever med 

hörselnedsättning kan gå antingen i specialskola, en klass med flera elever med 

hörselnedsättning s.k. hörselklass eller individintegrerade i en hörande grupp (Roos, 2009). 

Alla skolformerna följer läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011), där de mål står uppställda 

som eleverna ska ha nått när de lämnar skolan. Målen är desamma för både grundskolan och 

specialskolan bortsett från ett fåtal ämnen: engelska, moderna språk, svenska och musik vilket 

ersatts med rörelse och drama. Dessutom läser specialskolans elever ämnet teckenspråk för 

döva och hörselskadade. Det innebär i praktiken att elever med dövhet eller hörselnedsättning 

som läser på specialskolan förväntas få samma kunskaper i svenska som hörande elever och 

dessutom ska klara att laborera med två språk.  

Pedagoger som ska bedöma hur väl elever utvecklas emot målen behöver dels känna till mål 

och delmål för ämnet i fråga dels känna till tidigare års måluppfyllelse för att kunna jämföra 

de sista resultaten med tidigare. Betyg är en jämförande faktor men om man istället ser till 

meritvärdet, vilket är medelvärdet av de 16 bästa betygen i avgångsbetyget, för elever inom 

de olika skolformerna och jämför dem med hörande elevers resultat i landet visar det sig att 

elever inom specialskolan når lägst resultat och individintegrerade elever når högst av elever 

med dövhet eller hörselnedsättning. Hörande elevers meritvärde ligger ännu högre. Detta 

beskrivs i en rapport som Hendar (2008) gjort på uppdrag av SPSM. I SPSM´s årsrapport från 

2014 (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014) kan man läsa färskare siffror men de står 

inte i relation till hur hörande elever eller elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika 

skolformer i Sverige klarar sig. Därför har jag valt att använda Hendars (2008) rapport. 

Tabell 1 
Procent av elever i Sverige som fått betyg i 16 ämnen i avslutningsbetyget 2006 
2006 Elever i 

specialskolan 
Elever i 
hörselklass 

Individintegrerad 
elever 

Hörande 
elever riket 

Betyg i 16 
ämnen 

36 % 66,5 % 69,7 % 76 % 

Meritvärde 145 p 185 p 190 p 210 p 

Meritvärde 

spridning 

65 - 190 p 150 - 220 p 160 - 230 p 175 - 250 p 
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Risken med att enbart se till meritvärdet är att man missar att en del av specialskolans elever 

når högt och i vissa fall högre än hörande elevers meritvärde. Inom undervisningen av elever 

med dövhet eller hörselnedsättning sägs ofta att dessa elever inte kommer att nå en högre 

läsfärdighet än hörande 9-åringar (Breadmore, 2007, m.fl.). Mitt intryck är att detta inte 

stämmer eftersom jag sett elever som nått betydligt längre i sin läsutveckling. I kontakten med 

Hendar diskuteras huruvida detta ska ses som en sanning eller kanske mer som en myt. Han 

menar att till viss del kan vi bortse från den gamla forskningen men att vi också ska vara 

medvetna om att eleverna i den här åldern förväntas förstå längre och mer avancerade texter. 

För att de ska klara det krävs explicit undervisning om de olika strategier som behövs för att 

kunna tillgodogöra sig och producera olika textgenrers. Internationellt sett ser det inte ut som 

att Sverige sticker ut med bättre resultat men det behövs insikt och medvetenhet om vad som 

jämförs. I Sverige har vi i princip samma uppnåendemål för specialskolans elever som för 

grundskolans. I många andra länder kan det vara så att kursplanen för den här elevgruppen 

kan ha enklare mål att uppnå. Hendar redogör för att han även i Norge gjort en rapport om 

måluppfyllelse liknande den han gjorde för SPSM i Sverige 2008. Skillnaden är att i den 

norska rapporten har även ytterligare funktionsnedsättningar tagits med. Den tyder på att de 

elever som inte uppnår målen är de som har fler funktionsnedsättningar än dövhet eller 

hörselnedsättning. (Hendar, personlig kommunikation, 23 april 2015). Det skulle kunna vara 

så att fler elever inom specialskolan har fler funktionsnedsättningar än dövheten eller 

hörselnedsättningen. Roos (2009) beskriver att vi ska vara medvetna om att de elever som går 

individintegrerade ofta hör betydligt bättre än de som går i hörselklass. Om de båda grupperna 

undervisas på samma sätt utifrån ett auditivt perspektiv, alltså enbart med talat språk, skulle 

det kunna vara så att de som hör sämre också får sämre förutsättningar att utvecklas optimalt i 

sitt läsande och skrivande. Detta skulle i så fall kunna vara en förklaring till att elever i 

hörselklasser klarar sig sämre. Harry Knoor och Marc Marschark (2014) diskuterar att det 

finns en risk med att referera till den gamla undersökning (Pintner & Patterson, 1916) som 

verkar stå som grund för myten om att döva inte uppnår större läsfärdighet än hörande 

nioåringar, speciellt om man inte läst den själv. De pekar på att sanningen om den gamla 

undersökningen är att ca 50 % av de 8300 eleverna som ingick i studien låg över meridianen 

för sin ålder. Det är förvisso oroväckande att hälften av eleverna ligger under men vi ska inte 

glömma de andra, menar de (Knoor & Marschark, 2014). Det måste innebära att en stor del av 

undervisningen som bedrivs för målgruppen ger godkända resultat som man kan ta erfarenhet 

av. Däremot finns det fortfarande utrymme för att förbättra undervisningen för dem som inte 

når målen. 
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2.2 Framgångsfaktorer	  
Om vi vill lära döva att lära sig effektivt måste en grundpelare vara att lärare känner till vad 

lärande är och vad undervisande är i relation till lärande. Det betonar Knoor och Marschark 

(2014) i sin bok om undervisning av elever med dövhet eller hörselnedsättning. De tar upp 

några saker de upplever extra betydelsefulla för framgång i klassrummet. Det första är att 

läraren är förberedd till sina lektioner och kan sitt ämne. Det andra att läraren är genuint 

intresserad av eleverna och vilka de är. Det tredje gäller de höga förväntningar som läraren 

måste ha på eleverna och det fjärde att läraren bör visa hur man gör istället för att tillrättavisa 

eller låta eleverna misslyckas i sitt arbete. Detta kan tyckas självklart men är också det som 

John Hattie (2012) kommit fram till i sin metaanalys av vad som verkar vara framgångsrikt 

inom skolan. En övergripande utvecklingsfaktor för elever med dövhet eller 

hörselnedsättning, speciellt inom läs- och skrivlärande, är menar Knoor och Marschark 

(2014), att läraren kan de språk som förekommer i gruppen och också kan kodväxla mellan 

språken på ett tydligt sätt. Ulla Alexandersson (2012) tar upp specialpedagogiska perspektiv 

och faktorer som gynnar elever med funktionsnedsättningar rent allmänt. Hon betonar att hela 

skolans synsätt på kommunikation kommer att påverka resultaten eftersom ”[k]ommunikation 

är en förutsättning för lärande och utveckling” (s. 105). Det innebär att om pedagogerna inte 

kan elevernas språk eller lyckas att upprätthålla dialoger i klassrummet kommer möjligheten 

till lärande att begränsas. 

Skolverket (2013a) tar upp att det inte finns någon enskild metod eller arbetssätt som enskilt 

kan ses som framgångsrikt för att eleverna ska nå framgång. Istället bör man vara vaken för 

att prova flera metoder och anpassa dem till sina elever. Om det uppstår en osäkerhet kring 

vilken metod man ska välja är det bra att ta erfarenhet av vad andra har upplevt som 

framgångsrikt. De beskriver några saker som trots allt kan ses som generella. Det är 

exempelvis lärarledda lektioner med en aktiv och drivande lärare och bedömning av elevernas 

lärande allteftersom dvs. formativ bedömning. De betonar också att för att förändringar till det 

bättre skall ske krävs systematisk fortbildning inom skolan eller lärarlaget (Skolverket, 

2013a). Läraren bör också vara en tydlig ledare i klassrummet och utveckla goda relationer 

med sina elever. Genom ett tydligt ledarskap och också en förmåga att fokusera på det 

väsentligaste i ämnenas innehåll ökar möjligheten till framgångar (Skolinspektionen 2010). 

Det skulle kunna innebära att pedagoger som noggrant tänker igenom vad målen för varje 

lektion eller ämnesperiod är har lättare att bedöma ifall eleverna uppnått målen. Genom att 
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tydligt visa eleverna vad som förväntas av dem underlättar läraren också för eleverna att 

fokusera på rätt saker och utveckla just dem. 

En sak som poängteras när det gäller läs- och skrivlärande är möjligheten för en elev att få 

arbeta själv med en pedagog eller en kamrat är en framgångsfaktor. ”Den pedagogik som 

inverkar mest positivt på barnens språkliga utveckling kännetecknas av en hög grad ”en-till-

en”-interaktion mellan barn och vuxna och mellan barn och barn” (Myndigheten för 

skolutveckling 2007, s, 114). Det framhålls också att detta är mycket resurskrävande och 

kräver en medveten planering för att det ska fungera. När det gäller att lära sig att läsa och 

skriva ser det ut som valet av metod inte påverkar speciellt mycket. Trots allt verkar det som 

att den enskilt viktigaste faktorn är läraren; en lärare som kan se elevernas strategier, 

kontinuerligt bedömer och följer upp deras framsteg i förhållande till målen. Läraren ska 

dessutom skapa en förtroendefull miljö med gott om texter på passande nivåer så att alla har 

möjlighet till lärande. Eleverna ska uppmuntras att fundera, reflektera och vara medvetna om 

sina nästa steg i utvecklingen och dessa förmågor bör undervisas. För att kunna planera sin 

undervisning på bästa sätt bör utvärderingar göras var åttonde vecka med fokus på elevernas 

språkliga utveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

2.3 Erfarenhet	  och	  tyst	  kunskap	  
Frågeställningarna i den här studien om vilka didaktiska val pedagoger gör när de upptäcker 

att en elev riskerar att inte nå målen och om vilka verktyg de i så fall använder är ställda till 

erfarna pedagoger. Men frågan om vem som är erfaren eller hur lång tid det tar att bli det är 

svår att besvara. Tanken är dock att få fram vad pedagoger som arbetat under ett flertal år vill 

lyfta fram som viktigt i det pedagogiska arbetet speciellt när de möter elever som riskerar att 

inte uppnå målen för årskursen. 

För att kunna bli erfaren krävs förutom undervisningstid också möjlighet att förankra sin 

erfarenhet i ny forskning och reflektera över den. Här vilar ett ansvar inte bara på skolledare 

utan också på lärare själva att hålla sig informerade (Skolverket, 2013b). Ann Ahlberg (2012) 

som skriver om specialpedagogisk forskning menar att vetenskaplighet i en verksamhet bör 

genomsyras av ett slags sökande efter svar på utvecklande frågor antingen det gäller 

specialpedagogisk forskning eller inte. ”En enkel, kortfattad beskrivning är att vetenskapligt 

arbete syftar till att ta reda på hur något förhåller sig, varför det förhåller sig på ett visst sätt, 

och vad det innebär att det förhåller sig på ett visst sätt” (a.a. s 10). Hon betonar att just vid 
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specialpedagogisk forskning är det viktigt att lyfta fram sambandet mellan teori och praktik 

mer än vid annan forskning eftersom det i egentlig mening inte finns några teorier om barns 

utveckling som stämmer in till fullo. Istället är det det praktiska arbetet i klassrummet som 

måste vara mer vägledande. Som jag ser det skulle detta kunna stämma väl in på elevgruppen 

med dövhet eller hörselnedsättning. 

Men trots att lärare många gånger tar till sig ny forskning och håller sig uppdaterade är det 

troligtvis sällan som den erfarenhet och utveckling som sker i klassrummen kommer andra till 

del. Detta innebär att många lärare har en slags tyst kunskap som inte delges den pedagogiska 

forskararenan utan stannar just där den är. Den tysta kunskapen kan vara svår att sätt ord på 

då den består av en samling färdigheter och kunskaper som utövas i vardagen (Skolverket, 

2013a). Magdalene Thomassen (2014) beskriver en modell för hur man som människa 

utvecklas professionellt inom ett område. Från början kan man sägas vara novis på området. 

Novisen kräver stöttning av kollegor och uppsatta regler för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter korrekt. Allt eftersom ökas kunskaper och erfarenheter så att personen mer 

och mer klarar sig själv men fortfarande är beroende av stöd för att hantera komplexa 

situationer. Så småningom utvecklas hon till att klara fler och fler situationer själv, även de 

som kräver snabba beslut, eftersom kunskaper och erfarenheter vuxit sig starkare. Efter lång 

tid finns en så stor erfarenhetsgrund att man dels kan ta snabba beslut, dels har möjlighet att få 

en helhetsbild av området och kan börja handla mer intuitivt och utan direkt reflektion eller 

eftertanke. När denna nivå är uppnådd kan man enkelt handla snabbt och flexibelt utifrån vad 

varje situation kräver. Detta intuitiva handlande är svårt att beskriva i ord eftersom det oftast 

bygger på en erfarenhetsbaserad fingertoppskänsla för varje unik situation och förblir då det 

som kallas tyst kunskap. Därmed blir det svårt att redogöra för vad tyst kunskap verkligen 

innefattar. Inom praktiska yrken har det traditionellt varit så att noviser har lärt sig av experter 

och på så sätt har praxis inom yrket levt vidare. Thomassen (2014) betonar att verksamheten 

på en arbetsplats skapas och utvecklas i dialog med andra även idag när teoretiska 

utbildningar är det vanligaste sättet att lära sig ett yrke. 

För att få en bild av vad en erfaren pedagog är gjordes en sökning på internet och det 

resulterade i tiotusentals svar. De första tre sidorna är nästan uteslutande jobbannonser 

”Erfaren pedagog till… sökes.” Ett par handlar om beskrivningar på erfarna pedagoger i 

någon verksamhet och några enstaka är bloggar skrivna av lärare som reflekterar. Det finns 

inget svar på exakt hur länge man ska ha arbetat för att få kalla sig erfaren och inte heller vad 

som egentligen menas med själva begreppet. 
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2.4 Bedömning	  
För att kunna planera sin undervisning och få eleverna att komma vidare krävs att man kan 

bedöma de kunskaper och förmågor de har vid ett givet tillfälle. En av utgångspunkterna i den 

här studien berör vilka verktyg erfarna pedagoger använder för att bedöma sina elevers 

förmågor och kunskaper. Här beskrivs kort olika typer av bedömning som kan användas inom 

skolan.  

I läroplanen (Skolverket, 2011) står om bedömning att läraren ska utvärdera elevernas 

kunskaper och förmågor kontinuerligt. Detta ska sedan kommuniceras till eleven och 

föräldrarna. Hur bedömningen ser ut eller utförs kan variera beroende på vad det är man avser 

att bedöma och den kan genomföras med hjälp av tester, diagnoser eller en kartläggningar. 

Det kan vara en mer sammanfattande summativ bedömning, eller en formativ som är 

kontinuerligt avstämmande dvs. bedömning för lärande. På Skolverkets hemsida kan man 

hitta följande beskrivning av bedömning för lärande. ”Bedömning för lärande (BFL) är ett 

förhållningssätt till kunskap och lärande. Syftet är att främja elevers lärande och 

kunskapsutveckling” (2012a). 

Anders Jönsson (2013) beskriver hur lärarens planering, genomförande av undervisningen och 

den formativa bedömningen är beroende av varandra. Genom att titta på mål och delmål kan 

man skapa matriser som blir tydliga både för läraren och eleven. Med hjälp av den kan sedan 

samtal föras med eleven om lärandet och på så sätt medvetandegörs lärandeprocessen. Utifrån 

samtalen planerar läraren sen sin undervisning. Christian Lundahl (2011) skriver att formativ 

bedömning kan ses som en framgångsfaktor. 

Det finns i forskningen starka belägg för att en förstärkning av en verksamhets 

formativa bedömningar leder till signifikant förbättrat lärande. Det gäller faktiskt allt 

och alla, från 5-åringar till universitetsstuderande, för skolans alla ämnen och för flera 

olika länder (Lundahl 2011, s. 53). 

Skolinspektionen (2010) har en skrift där de tar upp olika faktorer som utmärker ett 

framgångsrikt klassrum. I den del som behandlar bedömning står att den gamla tidens sätt att 

bedöma rätt eller fel inte längre är aktuell utan idag skall målen diskuteras tillsammans med 

eleven. Denna feedback som skall ske kontinuerligt är mycket mer komplex än tidigare och 

den ska inbegripa förklaringar som leder till ett fördjupat lärande. De mål eleverna har uppnått 

ska sedan stå som grund för pedagogens vidare planering. 
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I handeln finns ett antal bedömningsstöd att köpa. En del tillhör olika läroböcker som 

exempelvis diagnosmaterialet till Stjärnsvenska (Wedsberg red, 2012) medan andra är mer 

fristående som t.ex. God Läsutveckling (Herrlin & Lundberg, 2014). Skolverket 

rekommenderar för bedömning i svenska ett material som heter Nya Språket lyfter 

(Skolverket, 2012). Det består av en bok med anvisningar kring undervisning, lärarmatriser 

och elevblad där man kan se var i utvecklingen eleven befinner sig och vilket nästa 

undervisningssteg är. Här finns avstämningar för såväl läsning, skrivning och samtal från 

årskurs ett till sex. 

2.5 Didaktiska	  val	  
I studien som ligger till grund för uppsatsen ställs ett antal frågor till erfarna pedagoger om 

deras didaktiska val. Tanken är att få fram det som upplevs som framgångsfaktorer i 

undervisningen. De didaktiska val som just erfarna pedagoger gör skulle kunna vara en nyckel 

till vad framgångsfaktorer är. Men vad innebär då didaktik? 

Didaktik handlar om hur läraren lägger upp sin undervisning och på vilka grunder det sker. 

Som didaktiker ska pedagogen kunna ställa sig ett antal frågor om innehållet, metodvalet och 

syftet för att säkerställa kvaliteten i undervisningen. Frågorna ska belysa när och var lärande 

skall ske, med vilken metod och vilket material, och vad syftet är. Detta brukar visas visuellt i 

en triangel där innehåll, syfte och metod står i varsitt hörn. Alla delarna påverkas av läraren, 

miljön och eleverna. Det innebär att undervisningen också påverkas av personligheter, 

värderingar och erfarenheter och i det stora hela av det samhälle som har skapat 

styrdokumenten vi ska förhålla oss till (Skolverket, 2015). Men didaktik ska inte enbart tolkas 

som något som händer i klassrummet utan är mycket vidare än så. Detta menar Gunnar 

Augustsson och Lena Boström (2014) i en artikel från Lärartidningen, Lärarförbundets 

tidskrift. De beskriver hur en foajé på en teater eller ett badhus kan vara lärande rum om man 

åker dit med sin klass. De vill införa begreppet ”det didaktiska rummet” och det behöver inte 

nödvändigtvis vara i ett klassrum. ”Didaktikens tre aspekter tydliggör komplexiteten i lärares 

ledarskap: samspelet lärare - elev, relationen lärare - ämnet och relationen elev - ämnet” 

(Augustsson & Boström, 2014). Om alla dessa delar påverkar undervisningen och dessutom 

är föränderliga t.ex. när det gäller gruppsammansättning, styrdokument eller pedagogens 

erfarenhet är det lätt att förstå komplexiteten i situationen. De påpekar att för att de tre 

aspekterna ska kunna ha så hög kvalitet som möjligt krävs att pedagogen är erfaren. 

”Underförstått inkluderas förmågan att över tid och på ett flexibelt sätt vidga sin 

metodologiska repertoar så att den passar såväl enskilda elever som elevgrupper” (Augustsson 
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& Boström, 2014). De didaktiska valen som görs i klassrummet påverkas alltså av ett flertal 

faktorer som var och en påverkar pedagogens erfarenhet och det sätt hon upplever att 

undervisning på bästa sätt ska bedrivas.  

 

2.6 Literacy	  -‐	  läs-‐	  och	  skrivutveckling	  i	  vid	  mening	  
För att kunna läsa krävs kunskaper både om hur man avkodar och förstår texter, men att vara 

litterat skulle kunna tolkas som något mer och vidare. I engelskspråkiga länder används 

begreppet Literacy som står för denna vida betydelse av läsande och skrivande. Det innebär 

att kunna vara fungerande och hantera alla de olika situationer som vårt textrika samhälle 

kräver idag (Kullberg, 2006). Försök har gjorts att översätta det till svenska och då ligger 

kanske begreppet litteracitet närmast till hands men det uppfattas inte av alla som ett så vitt 

och djuplodat begrepp som det engelska Literacy (Roos, 2004). Nedan kommer begreppet 

Literacy eller läs- och skrivutveckling i vid mening att användas. 

Syftet med uppsatsen är att belysa de framgångsfaktorer i undervisningen som pedagoger 

själva tar upp för att elever med dövhet eller hörselnedsättning ska kunna utvecklas så bra 

som möjligt i förhållande till målen för årskursen i sitt läs- och skrivlärande. En sådan är ett 

språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen speciellt när eleverna inte har svenska som 

förstaspråk eller har flera språk att hantera. Det menar Maaike Hajer och Theun Meestringa 

(2012) när de i sin bok skriver att när eleverna börjar i skolan, och då speciellt flerspråkiga 

elever vars modersmål inte är svenska, har de ett språk som fungerar på hemmaplan men i 

skolan krävs att de ska kunna hantera både den för vissa nya svenskan och dessutom 

skolspråkliga begrepp. Många gånger luras pedagoger att tro att elevens språkliga förmåga är 

högre än den är men vid en granskning av anledningen till att en elev inte hänger med i 

undervisningen syns ofta att det finns brister i skolspråket. Därför är det av största vikt att 

akademiskt språk lärs ut explicit. Genom att arbeta språkinriktat i alla ämnen på ett medvetet 

sätt kan man få eleverna att utveckla skolspråket så att de klarar sin utbildning. Ett sådant 

arbete kännetecknas av ”kontextrikedom, många möjligheter till interaktion samt tillgång till 

nödvändig språklig stöttning” (Hajer & Meestringa, 2012, s. 17). Det innebär att språkliga 

begrepp och grammatiska strukturer bör diskuteras direkt i den kontext där den är aktuell även 

inom andra ämnen än svenska och att läraren gör det på ett sådant sätt att eleverna får hjälp att 

ta till sig de texter som presenteras. Även Christina Wiklund (2014) är inne på samma 

tankegångar. Hon beskriver att när elever med en hemmiljö som inte är så rik språkligt 

kommer till skolan ligger det ett stort ansvar på lärarna både i förskolan och i skolan att öka 
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deras ordförråd så att de känner igen de ord de läser och kan förstå det lästa. För att nå bästa 

resultat bör texter läsas flera gånger och med förklaringar på vad ord faktiskt betyder i 

sammanhanget (Wiklund, 2014). 

Caroline Liberg (2006) beskriver hur man tidigare sett läs- och skrivinlärning som något man 

lär sig under de första skolåren. Det en föreställning om att kunskapen då var befäst och att 

eleverna helt enkelt kunde läsa och ta till sig de texter som erbjöds inom skolan. Idag 

diskuteras hur läs- och skrivlärandet är en process som pågår under många år. Dessutom 

tänker man sig att läsning och skrivning är så mycket mer än att rent tekniskt klara av själva 

läsningen. Det handlar både om att rent tekniskt kunna avkoda orden och att faktiskt förstå 

vad texten handlar om. Liberg (2006) tar upp en risk med att lärare endast undervisar i den 

tekniska avkodningen och inte så mycket i strategier som behövs för att kunna förstå och ta 

till sig texters budskap. Även Wagner et. al. (2012) beskriver delarna avkodning och 

förståelse. Avkodning skulle kunna ha med kodning att göra men de frågar sig ifall det endast 

är skrivet språk som ska kodas. De tänker sig istället att tillägnande av språk alltid är en slags 

kodning oavsett i vilken form språket bearbetas. ”Enligt den här definitionen blir både talat 

och skrivet språk olika uppsättningar av koder med potential för betydelse. Så blir även 

teckenspråk och övriga skrivna och talade språk hos flerspråkiga” (s.269). Wagner et. al. 

(2012) diskuterar också risken med att enbart undervisa i avkodning. De tror att en anledning 

till att avkodning undervisas mer kan vara att det helt enkelt är lättare att bedöma det rent 

tekniska i läsprocessen än förståelsen av texter. 

Ett flertal forskare t.ex. Tarja Alatalo (2011), John Hattie (2012) och Carsten Elbro (2011) 

diskuterar att möjligheten för framgång i klassrummet inte fullt ska tillmätas den metod man 

använder utan till stor del beror på pedagogens kompetens när det gäller att få fram texter som 

utmanar och utvecklar eleverna på bästa sätt. I skriften Att läsa och skriva - forskning och 

beprövad erfarenhet (Myndigheten för skolutveckling, 2007) betonas även där pedagogens 

betydelse och vikten av samtal om texter och dess strukturer för att elevernas språk och 

förståelse ska utvecklas genom att de lyssnar på varandra. Lärarens roll är att ställa öppna, 

medvetna frågor som leder till medvetenhet och texter och som för elevernas tänkande och 

förståelse vidare. 
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2.7 Undervisning	  i	  läs-‐	  och	  skrivlärande	  
Här beskrivs kort de tre olika metoder som grovt skattat finns för att undervisa i läs- och 

skrivlärande.  

För att kunna läsa krävs dels avkodning av bokstäver och ord, dels att man förstår vad texter 

handlar om. Om inte båda dessa delar fungerar kommer inte god läsfärdighet att kunna 

uppnås. Inom svensk skola finns en stark tradition att antingen arbeta utifrån att ljuda sig 

fram, syntetiskt metod, eller att lära sig hela orden som en bild, analytisk metod. Periodvis har 

det också funnits motsättningar mellan förespråkare för de olika modellerna men idag 

används de ofta i en kombination. Det beror på att även de som arbetar med en helordsmetod 

också måste träna bokstäver och deras ljud precis som de som arbetar utefter en fonetisk 

metod snabbt lär sig vissa ord ortografiskt utan att ljuda sig fram.  

Carsten Elbro (2011) är en av dem som förespråkar en syntetisk metod. Enligt honom är en 

analytisk detsamma som att gissa vilket helt enkelt kan vara vilseledande när man vill veta 

vad okända ord betyder även om han kan tillstå att kontexten såsom bilderna kan vara ett stöd 

för nybörjarläsaren. Elbro (2011) betonar vikten av att pedagoger kan skriftens principer på 

ett djupare plan för att kunna undervisa eleverna i läsning och skrivning. Det räcker inte att ge 

små barn böcker eller att ha god tillgång på litteratur utan det krävs faktiskt undervisning av 

välutbildade pedagoger. Han menar också att det är betydelsefullt att diskutera texters innehåll 

och att explicit undervisa hur man läser mellan raderna och förstår texters budskap. 

Det finns delar i läs- och skrivundervisning som anses mer framgångsrika än andra. Det är 

exempelvis att tidigt sätta in insatser om man upptäcker att eleven inte riktigt hänger med eller 

utvecklas i tillräckligt tempo. En av de faktorer som verkar spela störst roll är att så tidigt som 

möjligt, redan i förskolan, låta eleverna bli medvetna om det fonologiska systemet. Dock bör 

man uppmärksamma att för att det ska fungera krävs en utbildad pedagog som kan undervisa 

på ett medvetet och systematiskt sätt (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Om det är så 

kan man ställa sig frågan ifall detta också gäller elever med dövhet eller hörselnedsättning.  

Vid undervisning av grupper med elever med dövhet eller hörselnedsättning ska man vara 

uppmärksam på just det som Hajer och Meestringa (2012) utrycker om vardagsspråk, 

skolspråk och språkinriktat lärande i förhållande till flerspråkiga elever. Det menar 

exempelvis Wagner et al. (2012) som betraktar det som sannolikt att det finns likheter mellan 

flerspråkiga elever och elever med dövhet eller hörselnedsättning. Dessa elever har troligtvis 

ett längre avstånd till skolspråket i och med att de ofta har en senare språkstart och att de 
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under sin skoltid lätt går miste om dialoger i klassrummet eller kanske missar detaljer i 

språket. Det gör att de inte lika bra klarar t.ex. olika böjningsformer av ord eller förståelse av 

mer avancerade språkliga uttryck som exempelvis passiva eller reflexiva satser. Trots att de 

tekniska hjälpmedlen idag är mycket bättre än för bara några år sedan ska vi vara medvetna 

om att de flesta i den här elevgruppen inte kan betraktas som fullt hörande. Om vi gör det 

finns en risk att dessa elever inte fullt ut får vad de behöver även om det kan vara stor skillnad 

på deras behov av stöd. Dessutom visar studier att skillnaden mellan de elever som har en 

lättare hörselnedsättning och de elever som har en mer grav nedsättning inte är så stor vilket 

författarna uttrycker som förvånande (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2012). Däremot ska 

det än mer få oss att vara vaksamma på de här elevernas djupare språkförmåga. De påpekar 

också att språk alltid kan utvecklas och att det inte är någon ”naturlag att hörselskadade har 

svårt att böja verb och substantiv, svårt för kategorier och begränsat ordförråd” (s. 143). 

Istället lyfter de fram att det är bristen på språklig kunskap som drabbar dem eftersom de inte 

hör eller hör sämre än sin omgivning men att detta kan undervisas av medvetna pedagoger.  

För att återknyta till framgångsfaktorer som är uppsatsens utgångspunkt så skriver Knoor och 

Marschark (2014) att vi bör ta tillvara de erfarenheter vi har av hur elever med dövhet och 

hörselnedsättning tar till sig kunskap och vilka delar i läsande och skrivande de ofta har svårt 

med. De tänker sig att med hjälp av pedagoger som är erfarna och som kan både teckenspråk 

och engelska så kommer man långt. Dessutom poängterar de att man ska tänka på att samtala 

med eleverna och att man ska diskutera det som elevgruppen ofta har svårt med. Många 

gånger har elever med dövhet och hörselnedsättning färre möjligheter till interaktion med 

både föräldrar och kamrater. Tillika finns det en risk med att lärare pratar på mycket själva om 

eleverna har svårt att uttrycka sig vilket leder till ännu färre interaktionsmöjligheter. Knoor 

och Marschark (2014) pekar på de språkliga delar som behöver undervisas och belysas extra: 

syntaxen alltså satslära, att utveckla ordförrådet och lära eleverna att ta hjälp av ordens 

grundform och morfem, att arbeta med tempusformer, frågor, konjunktioner och relativa 

satser (Knoor & Marschark, 2014). För att få igång eleverna att skriva föreslår de en metod 

som kallas ”mediated writing” (s. 177). Denna medierande skrivning går till så att eleverna får 

bilder eller böcker utan text som de sedan skriver till. De ord eleverna vill skriva men inte kan 

diskuteras och sedan får de ordet som en helordsbild. I en undersökning visade det sig att 

detta arbetssätt förbättrade elevernas pragmatiska språkanvändning både i tal/teckenspråk och 

skrift. 
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I Norge tar Patricia Pritchard och Torill Solbø Zahl (2009) upp elevens perspektiv på läsning 

och skrivning. De menar att eleven måste kunna se sig som en framtida läsare och ha en 

kunskap om vad språk och läsning kan ha för nytta. Genom att delta i språklekar, delta i 

samtal om språk och läsa barnböcker kommer den språkliga grund att skapas som behövs för 

att lära sig läsa. Detta kräver en pedagog som har kompetenser i elevens språk och som kan 

laborera mellan dem vid behov. Dessutom bör pedagogen ha höga förväntningar på eleven 

och försöka tänka sig in i elevens situation så att inte enbart hörandes perspektiv används utan 

elevens alla starka sidor. ”[I]cke nødvendigtvis tar utgangspunkt utelukkande i hvordan 

normalthørende elever lærer å lese, men tar utgangspunkt i den hørselshemmete elevens 

sterke sider” (Pritchard & Zahl 2009, kap 6 s. 15). 

I ett specialpedagogiskt perspektiv säger Bjar och Liberg (2003) att till de elever som har 

svårigheter med att ta till sig skrivet språk krävs att pedagogen har stor förmåga att tänka sig 

in i vad anledningen till svårigheterna kan vara. Eventuellt handlar det om språkförseningar 

eller kanske dyslexi men det kan också vara brister i omvärldsuppfattning eller 

allmänbildning som gör att texter är svåra att förstå för en elev. Det är pedagogens kunskaper 

och erfarenheter som ska stå till grund för hur undervisningen läggs upp i sådana fall (Bjar & 

Liberg, 2003). 

 

2.8 Visualitet	  
Elever med dövhet eller hörselnedsättning kanske inte ser bättre än andra men får säkerligen 

större träning i att använda sin syn.  

På Norges statliga websida för specialpedagoger (www.statped.no) kan man läsa att i all 

undervisning av elever med dövhet eller hörselskada ska det ges möjligheter för eleverna att 

utnyttja sina andra sinnen såväl syn som känsel. Det står vidare att visualisering inom alla 

ämnen kan stötta eleverna på många olika sätt. ”Visualisering av undervisning i alle fag har 

som mål å hjelpe eleven å aktivisere bakgrunnskunnskap, bearbeide språk, organisere tanker, 

disponere arbeid og å forstå og huske informasjon. Visuelle undervisningsmidler som bilder, 

film, modeller og praktiske demonstrasjoner kan ofte være mer effektivt og si mer enn lange 

forklaringar” (Pritchard & Zahl, 2009 kap 5 s. 13). 

Visualitet som ingång till språklig medvetenhet och läsning är en fördel speciellt vid arbete 

med elever med dövhet eller hörselnedsättning. Med bilden som utgångspunkt och 

gemensamt fokus kan läraren leda in eleverna i diskussioner både om bilder och texter. Med 
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hjälp av öppna frågor som handlar om vad eleverna ser och vad de kommer att tänka på när de 

ser en bild i en bok. Det kan exempelvis handa om sinnesstämningar i bilden, vilken årstid det 

men ser eller andra detaljer som skapar en förförståelse för texten. Att stanna upp vid bilder 

och diskutera dem mer på djupet ger också de elever som har behov av mer tid en möjlighet 

att både utvecklas och hänga med i undervisningen bättre. Det kan då ses som ett 

specialpedagogiskt inkluderande arbetssätt. Ges eleverna möjlighet att med pedagogens hjälp 

träna på att skapa inre bilder och att få syn på visuella detaljer i texter kommer det i 

förlängningen att leda till att de förstår och producerar texter bättre (Carlsson, Winterfeldt & 

Agardh, 2010).  

I Sverige finns inte speciellt mycket litteratur som tar upp vikten av ett visuellt perspektiv vid 

undervisning av elever med dövhet eller hörselnedsättning. På Gallaudet University i USA 

finns en avdelning för litteratur och forskning som inriktar sig just på Visual Learning och 

Visual Language, VL2. Där går att hitta både litteratur och forskning som är aktuell om 

visualitet kopplat till lärande och språk. De beskriver hur synen är vårt starkaste sinne och att 

vi via den kan utveckla både läsande, skrivande och våra kognitiva förmågor. De inriktar sig 

främst på hur människor med dövhet eller hörselnedsättning på bästa sätt kan ta till sig 

kunskaper via synen men menar också att visualitet gagnar alla människors lärande. (VL2, 

2015). I och med att inte så mycket av detta material finns översatt till svenska skulle det 

kunna vara så att det saknas begrepp för oss att beskriva visualitet och hur den skulle kunna 

användas pedagogiskt. 
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3 Tidigare	  forskning	  
Kvantiteten av forskning som behandlar läs- och skrivlärande är enorm. Däremot är mängden 

forskning om läs- och skrivlärande för elever med dövhet eller hörselnedsättning betydligt 

mer begränsad. De artiklar, uppsatser och avhandlingar som finns refererar inte sällan till 

varandra och utgår ofta ifrån samma källor. I detta kapitel finns inga underrubriker eftersom 

flera av forskarna tar upp delar som skulle passa under flera rubriker. Istället finns en 

sammanfattning i slutet av kapitlet. 

För att få fram adekvat forskning som stödjer tankarna om framgångsfaktorer och för att 

avgränsa mitt arbete har jag via databaser sökt på begreppen döv, literacy, framgångsfaktorer, 

visuellt lärande, specialpedagogik och dövundervisning. Jag har sökt både på svenska och 

engelska främst via Örebro universitetsbibliotek, DIVA och Gallaudet University för att hitta 

mitt material. Ganska snart inser jag att många av de engelskspråkiga artiklarna ser grupperna 

döva och hörselskadade som en grupp vilket i vissa fall kan göra dem svåra att översätta till 

svenska förhållanden. Exempelvis finns det artiklar som uttrycker att fonologisk medvetenhet 

är en förutsättning för att döva elever ska bli bra läsare men det framgår inte hur mycket dessa 

elever hör. Jag har avgränsat mig genom att endast ta med den forskning som handlar om 

framgångsfaktorer inom undervisningen av läsning och skrivning utifrån de didaktiska 

hörnstenarna innehåll, syfte och metod. 

Dessa didaktiska hörnstenar, innehåll, syfte och metod, är de som ska stå till grund för 

planeringen och förståelsen för det skrivna språket. När skriftspråk börjar förstås genom 

läsning och skrivning förändras tänkandet om sig själv och den värld man lever i vilket med 

fenomenologiska ögon skulle leda till nya insikter och upplevelser av omvärlden. I rapporten 

Emergent Literacy - Femton svenska forskares tankar om barns skriftspråkslärande 

(Kullberg, 2006) beskrivs just detta, hur man ändras som människa när man har fått tillträde 

till skriftspråket. Skulle det kunna vara så att pedagoger som är medvetna om detta kan fånga 

den känslan hos eleverna och göra det till en framgångsfaktor? 

Literacy är ”[b]enämningen på en förändring i tänkandet som uppstår som en effekt av 

att vara läsande och skrivande, nämligen förmågan till abstrakt och obundet hypotetiskt 

tänkande. Att bli litterat förändrar också sättet att lära samt sättet att tala. Dessa 

förändringar är en förutsättning för en självständigt deltagande i vårt extrema litterata 

samhälle” (Kullberg, 2006, Förordet) 

Roos (2004) är en av de som skrivit om dövas läsande och skrivande i Sverige. I sin 

avhandling beskriver hon efter att ha observerat ett antal förskolebarn under två år att döva 
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likaväl som hörande provar att härma de som redan kan läsa och skriva t.ex. genom att 

lekskriva. I förskoleåldern skiljer det inte så mycket mellan hörande och döva men när barnen 

sedan börjar skolan går processen för de hörande mycket snabbare. I sitt resultat beskriver hon 

att de döva barnen såg ut att kunna mer än pedagogerna trodde och förväntade sig vilket ledde 

till att de inte utvecklades så snabbt som de kanske skulle kunnat. För att de döva eleverna ska 

utvecklas i sitt läsande och skrivande betonar hon vikten av att ha ett språk som möjliggör 

diskussioner om språk, ett metaspråk, och att se till de förmågor som barnen faktiskt har 

exempelvis att se bra. ”För att kunna bli en skriftspråkande individ måste ett dövt barn 

utveckla en förmåga att tänka på sitt språk, så att säga utifrån, och kunna tänka om sitt eget 

tänkande och om sin egen förståelse av olika skriftspråkliga fenomen, menar flera forskare” 

(Roos, 2004 s. 175). Detta ska ses som framgångsfaktorer. 

Roos (2010) beskriver senare olika inriktningar som ett antal forskare presenterar som 

tänkbara synsätt för hur elever med dövhet eller hörselnedsättning kan undervisas för att 

utveckla sitt läsande. Det första utgår ifrån att döva lära sig på samma fonologiska sätt som 

hörande. Det andra att de här eleverna använder andra strategier än de fonologiska via 

teckenspråk och handalfabet och där en allmänt hög språklig förmåga verkar vara positivt för 

god utveckling i läs- och skrivlärandet. Det tredje synsättet innebär att läsning och skrivning 

är sociala aktiviteter som utvecklas i en social kontext. Det visar sig att döva barn som är 

födda i teckenspråkiga familjer utvecklas bättre än de som inte fått teckenspråk tidigt men att 

de ändå många gånger inte når samma nivå i sitt läsande och skrivande som hörande. Trots 

allt verkar det som att teckenspråk är betydelsefullt som medierande redskap för att kunna 

diskutera skriftspråk i läsande och skrivande. Det finns också forskning som tyder på att ord 

som lärs in med hjälp av handalfabetet ger en fördel när man ska komma ihåg ord eftersom 

det ger en ”kinestetisk feedback” (Roos, 2010 s. 79). Roos (2013) skriver i en annan artikel 

hur bokstavering av ord med hjälp av handalfabetet ger bra stöd speciellt om man också ger 

eleverna morfologisk information. Det kan vara en framgångsfaktor eftersom eleverna med 

hjälp av handalfabetet kan få syn på språkliga regler. Men det kräver att läraren påtalar dem. 

För att eleverna ska bli läs- och skrivkunniga i den vida mening som Literacy innebär krävs 

att de får en undervisning av hög kvalitet. Tarja Alatalo (2011) tar i sin avhandling Skicklig 

läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinder upp att det ”i skicklig 

läs- och skrivundervisning ingår att med precision kunna avgöra var eleven befinner sig i 

denna process, och att systematiskt och strukturerat hjälpa dem framåt i den fortsatta 

läsutvecklingen” (s. 18). Hennes studie bygger på intervjuer med åtta pedagoger och hur de 



 
 
20 

upptäcker och möter upp elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon har dessutom skickat ut en 

enkät till 300 pedagoger där de svarat på frågor om antalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter i sina klasser och erfarenheter kring det ungefärliga antalet per år med dessa 

svårigheter. Resultatet visar att en stor del av pedagogerna själva har brister i sina kunskaper 

om det svenska språket t.ex. gällande stavningsregler och syntax. Dessutom var flera av dem 

ovana att beskriva var i utvecklingen eleverna befann sig och vilken undervisning de skulle 

behöva för att komma vidare. Hon såg också att flera av pedagogerna enbart gav eleverna mer 

att läsa när de misstänkte läs- och skrivsvårigheter istället för att undervisa om olika strategier 

som behövs för att utvecklas. Detta, menar Alatalo, kommer att leda till att eleverna, speciellt 

de som är behov av extra stöd, inte når målen i svenska för sin årskurs. Utifrån detta drar 

Alatalo slutsatsen att det är av stort värde att pedagogen är välutbildad och kan överföra sina 

kunskaper till praktiken i klassrummet på ett sådant sätt att eleverna utvecklas optimalt. 

Min uppsats fokuserar mycket på vad erfarna pedagoger säger att de gör men frågan är vilken 

roll erfarenhet egentligen spelar. I den forskning jag har använts finns det som tyder på att 

erfarenhet har betydelse t.ex. Alatalos (2011) forskning. En annan som tar upp betydelsen 

erfarenhet är Cecilia Ferm Thorgersen (2009). Hon beskriver att man tillförskansar sig alltmer 

skicklighet ju längre arbetet pågår. ”Lärares didaktiska val sker i en specifik 

undervisningskontext, grundade på levda erfarenheter av undervisning” (s. 306). Vilka val 

läraren sedan gör påverkas av hur hon tolkar styrdokumenten och vilka möjligheter hon har 

att genomföra dem. Tolkningen kan också ändras eller utvecklas beroende på reflektioner och 

nya kunskaper som tillförs under den tid som arbetet utförs (Ferm Thorgersen, 2009). Hon 

pratar om ett dynamiskt fenomen vars delar återkommande påverkar varandra som i en cirkel. 

Lärarens erfarenhet påverkar motiven för planeringen av undervisningen som påverkar 

undervisningen som i sin tur leder tillbaka till erfarenheten som nu har blivit lite större. Det 

dynamiska fenomenet leder till nya val och undervisningen kommer att påverkas av dem 

vilket innebär att den påverkar didaktiken och de didaktiska val som pedagogen gör. För att få 

syn på detta har Ferm Thorgersen ställt frågor ur ett fenomenologiskt didaktiskt perspektiv där 

pedagogernas upplevda livserfarenhet i de didaktiska valen kommer att skapa själva 

fenomenet. Genom det fenomenologiska perspektivet kunde hon få fram en mängd 

erfarenheter och sedan skala ner dem till tankarna om det dynamiska fenomenet. 

Det finns flera rapporter (Breadmore, 2007; Easterbrooks & Beal-Alvarez, 2014; Hendar, 

2008 m.fl.) som hänvisar till det faktum att elever med dövhet eller hörselnedsättning inte når 

nationella mål. Dessutom påpekar Helene Louise Breadmore (2007) att det inte verkar ha 
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skett någon förbättring i dövas utbildning sen 1970-talet eftersom dagens resultat visat på 

ungefär samma siffror som de gjorde då nämligen den att elever med dövhet eller 

hörselnedsättning nästan stannar upp i sin litterata utveckling i 9-årsåldern. Hennes 

avhandling diskuterar de olika avkodningsstrategier som finns vid läsning. För hörande kan 

man förenklat säga att de tillägnar sig skriftspråk utifrån de erfarenheter de har av talat språk 

men för döva är situationen annorlunda. Trots detta finns det många lingvister som fastnat för 

en fonologisk metod även för döva. Men att helt visuellt ta till sig språket kan ställa till 

problem eftersom alla ord då måste läras in utantill och nya okända ord ofta är mycket svåra 

att lista ut betydelsen av. Hon menar att det säkerligen är därför som många trots allt förordar 

en mer fonologisk metod. Breadmore (2007) betonar att om man som pedagog upptäcker att 

den fonologiska metoden inte verkar ge resultat måste man byta. Hon rekommenderar utifrån 

sin studie där döva elever fått undervisning om morfologiska strategier att istället ett fokus 

läggs på dessa visuella markörer i texter. Morfem kan hjälpa till att förstå nya ord och är 

dessutom en avlastning för arbetsminnet. Det sker genom att man lär ut grundformen för ord 

och sedan visar på hur de böjs. T.ex. genom att peka på prefix som o- i ordet olustig, eller 

suffix som –en i ordet boken. Eleverna slipper att bokstavera sig igenom hela ordet boken 

utan lär sig att snabbt se orddelen bok som en ordbild och därefter förstå den bestämda 

formen i suffixet. En annan markör som kan utnyttjas är ortografin och regler däromkring 

eftersom de flesta språk ha olika möjliga och icke möjliga bokstavskombinationer som kan 

vara bra att känna till. Dessutom tar även hon upp det som Kullberg (2006) är inne på 

nämligen att eleverna så småningom ska fungera i ett numera extremt textrikt samhälle. De 

vuxna i dagens samhälle som inte behärskar konsten att ta till sig text kommer med ett sådant 

synsätt att hamna i stort utanförskap. Därför är det av största vikt att vi undervisar elever med 

dövhet eller hörselnedsättning på ett sådant sätt att de klarar det, uttrycker hon. 

Även Diana Burman (2015) förordar att vi ska lära elever med dövhet eller hörselnedsättning 

morfologiska strategier eftersom de är visuella. Hon har tittat på måluppfyllelsen och 

uttrycker att den läroplan som pedagoger som undervisar elever med dövhet eller 

hörselnedsättning måste följa inte alltid känns rättvis eftersom den utgår ifrån hörandes 

utveckling. Pedagogerna upplever många gånger att deras elever utvecklas men när de ska 

stämma av resultaten emot de nationella målen ser det inte ut så. Burman har samlat in över 

250 texter skrivna av elever med dövhet eller hörselnedsättning och uppmärksammat att deras 

utvecklingssteg inte riktigt liknar hörandes. Detta gör att pedagoger har svårt att se var i 

utvecklingstrappan eleverna befinner sig och hur de ska planera för nästa steg. Utifrån sina 
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resultat har hon skapat en mall med tio steg där det första handlar om att kunna skriva ord till 

en bild och det sista att kunna skriva texter med beskrivningar och dialoger. Tanken är att man 

ska kunna jämföra elevtexter med stegen i mallen och på så sätt se var eleven befinner sig och 

kunna planera för nästa steg i sin undervisning. Hon betonar vikten av att explicit undervisa 

eleverna om språkets uppbyggnad och grammatik eftersom eleverna inte självmant kommer 

att lära sig det. ”Children will only be able to write the word order which is in their head. If 

they haven´t got English grammar in their head it´s not suddenly going to come out through 

the pen in the other end of the arm” (Burman, 2015). 

Slutligen tar jag upp en sammanställning av forskning som gjorts av Paul Miller och Diane 

Clark (2011). De har tittat närmare på litteratur som å ena sidan förordar fonologiska 

undervisningsmetoder och å andra sidan litteratur som ifrågasätter det. Dessutom har de tittat 

på litteratur som visar att fonologisk medvetenhet och läsande inte nödvändigtvis är beroende 

av varandra. De menar att det finns litteratur som styrker tesen att döva som inte har hög 

fonologisk medvetenhet också är de som läser sämst. I den gruppen finns förespråkare för 

olika typer av tecken som stöd för talet t.ex. cued speech eller visual phonics. Tanken med 

dem är att små tecken i närheten av munnen ska stödja talet och förklara uttal av ord, ett slags 

visuellt stöd för tal. Vad jag förstår används de här metoderna både för elever med dövhet och 

hörselnedsättning företrädelsevis i orala miljöer. Den andra gruppen ifrågasätter detta 

eftersom det finns döva som läser bra utan god fonologisk medvetenhet. Miller och Clark å 

sin sida menar att betydelsen av fonologisk medvetenhet är överreklamerad. De uttrycker att 

eftersom det faktiskt finns döva som läser bra utan fonologisk medvetenhet är det bevis för att 

man kan lära sig läsa ändå. Dessutom uttrycker de att flera av studierna som understryker 

vikten av fonologisk medvetenhet inte håller måttet. De betonar vidare att eftersom många 

döva elever slutar skolan med låga resultat inom läsning och skrivning, och att resultaten varit 

desamma i nästan hundra år, bör någon del i undervisningen ändras för den här gruppen för att 

förändring ska kunna ske. Till att börja med bör man se eleverna som seende och utnyttja 

deras visuella förmåga. De tillägger att hörande som är duktiga läsare är de som gått förbi 

stadiet av ljudning och istället läser ortografiskt precis så som döva gör från början vilket 

skulle vara ännu ett bevis för att fonologisk medvetenhet inte är en nödvändighet. Författarna 

rekommenderar en visuell undervisning i morfologi, syntax och grammatik. Läsning är, 

speciellt för döva, en väg in i det sociokulturella samhället och därför bör läroplanen utformas 

så att de kan bli delaktiga i det (Miller & Clark 2011). 
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Sammanfattningsvis kan man se att den forskning jag tagit upp redogör för hur författarna 

upplever det som ett problem att elever med dövhet eller hörselnedsättning många gånger inte 

når nationella mål för sin årskurs. Flera av dem (Kullberg, 2006; Breadmore, 2007; Miller & 

Clark, 2011) poängterar att utan förmåga att ta till sig texter hamnar man utanför i samhället 

och att detta är extra känsligt för döva. De framgångsfaktorer som beskrivs är till stor del att 

utnyttja elevernas visuella förmåga genom att visa på visuella detaljer i texter. Miller och 

Clark tar också upp att vissa som förordar att elever med dövhet och hörselnedsättning bör 

lära sig fonologiska strategier menar att även dessa kan läras ut visuellt med hjälp av cued 

speech eller visual phonics. De menar ändå att andra visuella strategier har större effekt t.ex. 

genom att undervisningen explicit fokuserar på morfologiska strategier, syntax och grammatik 

för att eleverna ska komma förbi den nivå som många elever med dövhet eller 

hörselnedsättning stannar upp vid. Burman (2015) uttrycker samma sak och har skapat en 

matris som hon menar följer döva elevers läsutveckling bättre än en traditionell läroplan för 

hörande. En förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas optimalt är att pedagogerna 

själva behärskar elevernas språk (Alatalo, 2011 och Roos, 2004). 

En av utgångspunkterna för den här uppsatsen är att titta närmare på vilka didaktiska val som 

pedagoger gör i sin vardag. De didaktiska valen vekar påverkas av utbildning, kunskaper och 

erfarenhet. Det menar bl.a. Ferm Thorgersen (2009) och Hattie (2012). Pedagoger bör ha en 

mängd metoder att ta till för att nå fram till sina elever och om hon upplever att en metod inte 

fungerar ska det ske ett byte till en annan (Breadmore, 2007). De didaktiska valen utvecklas 

och förändras allteftersom nya kunskaper och erfarenheter byggs på hos pedagogen vilket 

visar på vikten av erfarenhet (Ferm Thorgersen, 2009). 
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4 Teori	  och	  metod	  
En utgångspunkt med den här uppsatsen är att ta reda på hur pedagoger gör i sin vardag, deras 

levda erfarenhet, och vilka didaktiska val de gör. För att få fram just deras beskrivningar har 

en fenomenologisk ansats använts som teori. 

 

4.1 Kvalitativ	  metod	  
Syftet med kvalitativa undersökningar är att försöka förstå det som analyseras medan 

kvantitativa undersökningar mer har som mål att förklara fenomen. I kvalitativa 

undersökningar, som oftast är mer småskaliga, kan man arbeta med exempelvis 

fältanteckningar eller intervjuer och analysera dem för att få en helhetsbild av ett område. 

Småskalighetens fördel är att forskaren har en större möjlighet att gå på djupet både i frågor 

och tolkningar. I vissa fall kan det dock vara en fördel att blanda de kvalitativa och 

kvantitativa arbetssätten för att med ett statistiskt underlag kunna få fram intresseområden att 

mer fördjupa sig i (Fejes & Thornberg, 2012). Svend Brinkman och Steinar Kvale (2014) 

beskriver hur kvalitativa metoder under senare år blivit allt mer populära och att detta kan ha 

såväl tekniska, filosofiska som kulturella orsaker. Det var när den tekniska möjligheten till 

kvalitativa intervjuer underlättades med bandspelare och så småningom datorer som ökningen 

till stor del påbörjades. Dessutom har man både inom forskarvärlden och samhället i stort 

börjat se fördelar med att ta tillvara människors erfarenheter och berättelser och ser dem som 

en viktig del av samhällsforskningen idag. 

De forskare som intresserar sig för den här typen av frågor kan sägas ha en ”kvalitativ 

inställning” [...] ”En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, 

vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande och 

handlande och sätt att uppfatta sig som personer – i kontrast till ”teknifierade” sätt att 

studera människolivet” (s. 28). 

Detta medför att man som forskare ska försöka ta aktörernas perspektiv och få svar på hur de 

upplever sina liv eller sin situation (Repstad, 2010). Genom att forskaren så långt det är 

möjligt bortser från sin egen förförståelse och sina förväntningar på resultatet kan 

förhoppningsvis det som är underförstått och så kallad tyst kunskap komma upp i dagern. För 

att få fram den tysta kunskapen, menar Martyn Denscombe (2013), att forskaren måste 

försöka kliva in i de perspektiv som de som intervjuas eller observeras har. På så sätt kan 

forskaren få fram nya insikter kring det som beforskas (Brinkman & Kvale, 2014). Den 

kvalitativa forskningsansatsen används alltså både när man vill upptäcka något nytt och när 
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man vill få syn på det som i själva verket har funnits där hela tiden men som med hjälp av en 

undersökning kan bli belyst (Kullberg, 2014). Hon menar att genom kvalitativa metoder ska 

man försöka förstå fenomen antingen som delar eller helheter men framförallt i förhållande 

till det som är känt om dess sammanhang. I sin rapportering använder forskaren med 

kvalitativ ansats oftast ord eller beskrivningar och mer sällan siffror eller diagram. 

 

4.2 Fenomenologi	  
Uppsatsens intention är att försöka hitta framgångsfaktorer i undervisning som skulle kunna 

leda till att elever med dövhet eller hörselnedsättning når högre mål i skolan eftersom det har 

visat sig att ett flertal elever ur den här gruppen inte når målen för sin årskurs. Jag tänker mig 

att pedagoger med flera år i yrket har tillförskansat sig en bred erfarenhet som alltför sällan 

tillförs forskarnas arena. Med en fenomenologisk ansats på uppsatsen kan dessa erfarenheter 

komma fram. 

Det är när man vill lyfta fram och förstå det som människor upplever utifrån sin praxis som en 

fenomenologisk ansats kan lämpa sig. Genom att studera människors självupplevda verklighet 

kommer forskarens egen förståelse för fenomenet också att ändras och utvecklas menar 

Thomassen (2014). Den fenomenologiska teorin utvecklades av Edmund Husserl i Tyskland 

vid sekelskiftet 1900 och en av utgångspunkterna är att vi tolkar det vi ser omkring oss som 

vår verklighet. ”Grundtanken är att djur och människor aktivt formar vad de uppfattar av sig 

själva och omvärlden. Vi har ett inneboende begripande som gör att sinnesintrycken får 

mening för oss” (www.psykologiguiden.se). En fenomenologisk ansats kan alltså användas 

som teori då man så att säga vill låta det empiriska materialet tala. Det är med hjälp av 

forskarens ögon och förståelse det blir begripligt och kan användas i ett sammanhang. 

Forskaren skall till en början ha ett öppet förhållningssätt till sitt material och via ett 

analyserande arbete hitta andemeningen, essensen i det (Szklarski, 2012). Enligt Szklarski 

består det insamlade materialet ofta av en mindre mängd data eftersom det krävs att forskaren 

gör en rigorös analys och för att få fram nya insikter krävs både kritiskt tänkande och 

kreativitet i analysarbetet om det ska kunna ses som vetenskapligt. Själva grunden i den 

fenomenologiska filosofin är att försöka uppleva det någon annan upplever utifrån dennes 

perspektiv för att få fram hur människor brukar göra. Genom att se till materialet, granska det 

i flera nivåer och skapa kategorier vilka allteftersom läggs samman kommer slutligen ett antal 

begrepp att kvarstå. Processen att komprimera materialet på detta sätt kallas för eidetisk 

reduktion (Szklarski, 2012). De slutgiltiga begreppen lyfts sedan fram och diskuteras. Det är 
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också där som en reflektion över vad som ligger bakom resultatet bör lyftas fram (Larsson, 

2005). 

Pål Repstad (2010) tar upp att det finns nackdelar med fenomenologi som behöver beaktas. 

Det kan finnas en risk med att generalisera det människor gör i sin vardag och kalla det för 

vetenskaplighet. Det gäller, menar han, att verkligen kunna knyta an till sitt material och inte 

övertolka eller sväva iväg. Motsatsen skulle vara att bara rapportera om det beskrivna och helt 

tappa bort analys och tolkning så det handlar om en balansgång. I själva insamlandet bör 

forskaren hålla sig distanserad och neutral för att sedan i tolkningen och analysen mer ta 

tillvara sin kunskap på området och utnyttja diskursen. Att helt bortse från sin förförståelse 

skulle enligt honom närapå vara dumdristigt eftersom man utan hänsyn till den riskerar att 

helt gå vilse i materialet eller åtminstone kommer att få svårigheter när man ska sammanställa 

det eftersom man inte har någon färdriktning. Eftersom jag själv har arbetat som pedagog 

under flera år förstår jag att min egen erfarenhet kommer att speglas i informanternas svar. 

Under granskningsarbetet har jag därför försökt att inte värdera svaren för att redovisningen 

av dem ska bli så trovärdig som möjligt. 

 

4.3 Frågeformulär	  
För att kunna få ta del av så många pedagogers tankar om sin vardag som möjligt reflekterade 

jag över ett flertal tillvägagångssätt. Eftersom skolor med elever med dövhet eller 

hörselnedsättning är spridda över landet och min intention var att inte enbart kontakta 

pedagoger i de statliga specialskolorna blev tiden en avgörande faktor. Det skulle ta för lång 

tid att resa runt i landet och göra intervjuer. Även intervjuer via någon typ av videolänk skulle 

ta för lång tid eftersom det till slut var så många som tretton pedagoger som var villiga att 

delta i studien. Det innebar att ett rimligt alternativ var att skicka ut frågeformulär till 

informanterna. 

I Forskningshandboken (Denscombe 2013) beskrivs att ett frågeformulär passar i många olika 

situationer men framförallt när ett flertal respondenter skall nås och då speciellt om de är 

spridda geografiskt. En grundförutsättning är att de är kapabla att läsa, förstå och svara på 

frågeformuläret. En risk skulle kunna vara att man inte får ärliga svar exempelvis om det 

sociala klimatet inte är tillräckligt öppet. Det skulle också kunna tolkas som en risk på så sätt 

att många pedagoger kanske innerst inne känner sig osäkra på sina metoder som bygger mer 

på erfarenhet än vetenskap och därför undviker att svara med den öppenhet som önskas. 
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Frågeformulär kan grovhugget delas in i två typer där den ena typen behandlar fakta med mer 

slutna frågor och den andra åsikter med öppna frågor men ofta både och. Denscombe (2013) 

beskriver att öppna frågor i frågeformuläret leder till att en större bredd av erfarenheter samlas 

in eftersom de uppmuntrar till långa svar. Respondenten ges också utrymme att använda egna 

ord och förklaringar vilket är en fördel i undersökningar där man vill ha en bredd. Det är dock 

ett vågspel mellan å ena sidan öppna frågor å andra sidan att frågorna riskerar att kännas så 

stora och tunga att de inte blir besvarade. 

Under arbetets gång har jag uppfattat att ordet enkät lätt för tankarna till en kvantitativ studie. 

Jag har därför i min text valt att istället skriva ordet frågeformulär även om de frågeformulär 

jag skickat ut till informanterna kallades enkäter. 

 

4.4 Urval	  av	  respondenter	  
Elever med dövhet undervisas oftast i en av statens specialskolor för att få undervisning på 

teckenspråk. Elever med hörselnedsättningar och olika typer av hörhjälpmedel har större 

valmöjligheter. De kan antingen välja att gå i specialskola eller i en av de hörselklasser som 

finns runt om i landet. Vissa väljer också att gå i den skola de tillhör i närområdet hemma. För 

att få tag på erfarna pedagoger som undervisat målgruppen gjordes dels en sökning på internet 

för att hitta de olika hörselklasser som finns, dels kontaktade jag pedagoger inom 

specialskolorna. Jag valde att ringa eller mejla direkt till de lärare som jag fick namn på eller 

som stod med på respektive skolas hemsida. Till slut hade jag kontakt med tretton erfarna 

pedagoger från fyra specialskolor och fem skolor med hörselklasser i hela landet. 

Det är inte helt lätt att sätta gränsen för när en pedagog blir erfaren. De pedagoger som har 

ställt upp i den här studien har nästan alla arbetat över tio år. En har arbetat fem år och en sju 

månader inom hörsel- och dövundervisning men som lärare i tio år. De flesta har arbetat 

mellan 16 och 37 år. Om man tittar till vilken utbildning de har så är alla utbildade lärare. Sex 

av de elva som besvarade frågeformuläret har också speciallärar- eller 

specialpedagogutbildning inom döv och hörsel. Två av dem har dessutom en 

förskollärarexamen i botten. En av de elva uppger att hon har talpedagogutbildning. 

Sammantaget uppfattar jag respondenterna som erfarna eller till och med mycket erfarna 
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4.5 Genomförande	  
Här beskrivs frågeformulärets utformning, hur studien genomfördes och hur väl gensvaret 

varit. 

Frågeformulären (Bilaga 2) består av sex frågor om olika framgångsfaktorer i undervisningen 

varav fyra är av öppen karaktär och två är mer slutna. Dessa två handlar om vilka erfarenheter 

informanterna har om test- och observationsmaterial och om de upplever att något av dem 

passar målgruppen bättre. De öppna frågorna handlar om vilka bedömningar och metoder som 

används om en elev riskerar att inte nå målen, hur elevernas visuella förmåga tas tillvara och 

vilka metoder som informanterna själva upplever som extra framgångsrika. Begreppet tempo 

som står med i frågorna på formuläret skulle kunna vara vilseledande på så sätt att en elev 

skulle kunna ha högt tempo men ändå inte nå upp till målen medan en annan som jobbar 

lugnare ändå når fram. Tanken var att läraren ska kunna bedöma om utvecklingstakten 

kommer att räcka för att eleven ska nå fram till målen under arbetsperioden. Utifrån svaren 

bedömer jag att pedagogerna uppfattat frågan så som den var avsedd att tolkas. 

Eftersom antalet klasser med elever med dövhet eller hörselnedsättning är relativt liten i 

Sverige och jag letade efter pedagoger med många års erfarenhet är jag nöjd med att ha 

kunnat skicka ut tretton frågeformulär. Att elva av dem besvarades uppfattar jag som bra eller 

t.o.m. mycket bra. Jag antar att bortfallet av två frågeformulär inte påverkar resultatet 

nämnvärt. För att inte peka ut någon pedagog eller skola har frågeformulären under 

analysarbetet varit kodade med en bokstav.  

 

4.6 Bearbetning	  och	  analys	  
Den filosofiska fenomenologin är i egentlig mening inte någon teori men det finns möjligheter 

att se den som metodologi. I filosofisk fenomenologi krävs av forskaren att kunna kliva ur sin 

egen förförståelse och låta materialet bli till en egen verklighet. Det finns flera analysmetoder 

men här väljs en som är den mest kända och den som passar bra för en mindre mängd data, 

Giorgis analysmetod. Den bygger på att stegvis, komma närmare essensen, den 

betydelsebärande kärnan, i materialet. Detta sker genom en process i fem steg. 

Steg 1. För att analysera frågeformulären började jag med en noggrann genomläsning 

av hela materialet och sökning efter små meningsbärande stycken. 
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Steg 2. Dessa skrevs i sin tur om till tredjeperson singular. Det kunde se ut så här: ”Jag 

anpassar så att eleven får jobba från de förutsättningar hen har” (Lärare B). Denna 

enhet skrevs om till: ”Hon anpassar så att eleven får jobba utifrån sina förutsättningar” 

Jag tänker mig att idén med detta är att forskarjaget ska få en större distans till 

materialet så att öppenheten bibehålls. 

 

Steg 3. När detta var klart kunde jag se att många enheter behandlade samma sak och 

dessa samlades i kategorier. Det gäller att ”fånga både den explicita och den implicita 

meningen i informanternas uttalanden” (Szklarski, 2012 s. 115). Det innebär att 

tolkningen ska ske dels på de direkta uttalandena dels de indirekta. Ett exempel på en 

indirekt tolkning skulle kunna vara en beskrivning av lång tid, vilket kan tolkas som 

att något är tråkigt. 

 

Steg 4. I nästa steg jämförs delarna, de som liknar varandra läggs samman och de som 

verkar ovidkommande tas bort. 

 

Steg 5. Det femte och sista steget klassificerar delarna i ett antal teman och det är 

utifrån dem som den eidetiska reduktionen görs då själva kärnan den s.k. essensen 

lyfts fram. Avsikten är att differentiera de teman som utmärker sig som materialets 

egen verklighet (Szklarski, 2010). De olika kategorierna, typologierna, kan ha olika 

typ av innehåll. Det kan t.ex. handla om ”vanor, strategier, relationer mellan 

människor eller relationer till kontexten” (Repstad, 2010, s. 144). 

 

4.7 Forskningsetiska	  principer	  
I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (VR, 2005) står uppställt de fyra grundläggande 

forskningsetiska krav som en forskare skall förhålla sig till. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför min studie har jag talat 

med eller mejlat personligen med alla informanterna där de blivit informerade om att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Jag är medveten om att 

insamlat material ska behandlas med största försiktighet så att inte namn eller andra känsliga 

uppgifter kan komma att spridas. 

Eftersom de som arbetar med elever med dövhet eller hörselnedsättning är en till antalet 

relativt liten grupp kommer inga namn eller skolor att nämnas i uppsatsen. Eventuella citat 
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från frågeformulären benämns vid behov av en kod, Lärare A, för att varken identitet eller 

arbetsplats skall avslöjas. Arbetet följer de forskningsetiska råd som anges i Vetenskapsrådets 

God forskningssed (VR, 2005). 

 

4.8 Validitet	  och	  reliabilitet	  
För att validitet ska uppnås när man utgår ifrån en fenomenologisk ansats krävs av forskaren 

att verkligen nå fram till kärnan av det informanterna uttryckt genom tolkningen. Staffan 

Larsson (2005) beskriver det så här. 

Om beskrivningen verkligen fångar den avsedda essensen så är det validitet i fenomenologisk 

mening. Detta innebär att man på ett adekvat sätt beskriver den allmänna essens som uppträder i 

medvetandet hos forskaren. (s. 22) 

Det är likväl så att utan sin förförståelse skulle forskaren inte kunna ställa kritiska frågor till 

materialet och få resultatet trovärdigt (Repstad, 2010). Fördelen med det fenomenologiska 

förhållningssättet blir, trots det lilla formatet och den relativt korta tid som min studie har 

pågått, att jag fått en liten inblick i människors erfarenheter av sina liv. En faktor som skulle 

kunna påverka validiteten och reliabiliteten skulle kunna vara valet av att använda 

frågeformulär. Där ges ingen möjlighet till följdfrågor utan det är enbart min egen tolkning av 

det informanterna skrivit som står till grund för analysen. Jag är medveten om att eftersom 

studien är liten och endast pågått under mycket kort tid kan det vara svårt att dra för generella 

slutsatser av resultatet. Under arbetet har jag så noggrant som möjligt följt analysmodellen. 

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt försökte jag inledningsvis att inte alls värdera 

svaren medan tolkningar och erfarenheter utnyttjades i reflektioner och diskussionen av 

arbetet. 
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5 Resultat	  
Syftet med uppsatsen är att belysa de framgångsfaktorer som pedagoger själva tar upp för att 

elever med dövhet eller hörselnedsättning ska kunna utvecklas så bra som möjligt i 

förhållande till målen för årskursen i sitt läs- och skrivlärande. För att komma så nära 

pedagogernas vardagserfarenhet har en fenomenologisk ansats använts på arbetet. I det här 

kapitlet presenteras hur pedagogerna har svarat på frågeformulären och de fenomen som 

framträtt ur materialet. 

 

5.1 Fenomen	  
För att få fram essensen av det frågeformulären förmedlar, så som den filosofiska 

fenomenologin förespråkar, användes Giorgis analysmetod (Szklarski, 2010). Analysen görs i 

fem steg där materialet till en början kategoriseras vilka ska reduceras så att det slutligen 

endast kvarstår ett eller några få begrepp. Några utav de kategorier som skapas i processens 

början handlar exempelvis om metoder, läromedel, gruppstorlekar, visualitet och 

bedömningsstöd. Men under analysprocessen sker det som Szklarski (2010) beskriver, 

nämligen att nya ord tar form inom mig trots att de inte står med i materialet och kategorierna 

kan reduceras. Det ord som verkar generellt är flexibilitet. Pedagogerna beskriver hur de väljer 

och byter metoder, gruppkonstellationer eller samtalspartners. De uttrycker också att de 

reflekterar över sin undervisning och elevernas kunskaper och förmågor. De talar vidare om 

hur dialogen i klassrummet tar form och hur de gör alla delaktiga genom visuella stöd av olika 

slag. Detta ledde fram till de underliggande begrepp som också kan ses som övergripande: 

didaktiska val, förhållningssätt, bedömning och visualitet. 

Följande figur visar på att flexibilitet är det övergripande begreppet och att de andra ligger 

därunder utan inbördes ordning: 

 

Figur 1. 

Flexibilitet	  

Didaktiska	  val	  Förhållningssätt	   Bedömning	   Visualitet	  
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5.2 Flexibilitet	  
Efter det att kategorier gjorts enligt analysmallen och jag började jämföra dem med varandra 

för att hitta kärnan i materialet uppträdde ett begrepp som övergripande. Det ord som verkar 

generellt är flexibilitet. Det handlar om flexibilitet både i förhållningssätt, i kontakter med 

professioner, i bedömningar och undervisningssätt. Flexibiliteten beskrivs på lite olika sätt 

t.ex. genom beskrivningar om anpassningar, att man tar kontakt med olika professioner 

beroende på vilken elev man oroar sig över eller genom val av läromedel och metoder. Det 

kan se ut så här: 

Troligen ges eleven extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen så 

att denne kan tillgodogöra sig undervisningen (Lärare A). 

Eller genom att ta hjälp av olika professioner: 

[...] anmälan om behov av kartläggning till specialpedagog/logoped/elevhälsa (Lärare 

G). 

Här ser vi beskrivningar på läromedelsval: 

[…] ”LTG”. Det fungerar bra på döva/hörselskadade elever då det inte bygger på 

ljudmetoden. [...] Just nu har jag två elever som hade svårigheter med att avkoda samt 

förstå texten i ”Magiska kulan”. Använder mig nu av ”Svenskbiten” som har en enkel 

elevnära handling (för just dessa elever) (Lärare I). 

Hos alla lärare syns olika sätt att vara flexibel för att kunna stötta eleverna på bästa sätt. 

Antingen genom att få nya idéer från någon annan profession i diskussioner och 

kartläggningar eller genom att själv utvärdera sin undervisning, sina metoder eller sitt material 

i klassrummet. Det märks att man provar sig fram utifrån den upplevelse man har kring 

läsutvecklingen hos varje elev; om inte ett material eller undervisningssätt verkar ge utdelning 

så tar man till ett annat. 

I litteratur och forskning nämns flera exempel på att lärare behöver ha förmåga att byta metod 

eller material vid behov. Easterbrooks och Beal-Alvarez (2013) beskriver den komplexitet 

som ett klassrum där elever med dövhet eller hörselnedsättning finns kan vara. De menar att 

en och samma metod omöjligt kan passa alla elever och därför måste läraren ha tillgång till ett 

flertal för att kunna bemöta alla. Även Skolverket (2013a) betonar att man ska anpassa sina 

metoder utifrån den elevgrupp man har framför sig. Är det så att pedagogen känner sig osäker 

på metoden bör hon ta kontakt med andra som har erfarenhet på området. 
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5.3 Förhållningssätt	  
Genom reduktionen i Giorgis analysmodell (Szklarski, 2010) framträdde begreppet 

förhållningssätt. Eftersom begreppet inte finns med i syftet eller frågeställningarna beskrivs i 

början av detta kapitel en bakgrund till begreppet.  

Att ha ett övergripande förhållningssätt som påverkar gruppens utveckling är något jag mer 

och mer funderar över. Ifall jag har en idé om att elevernas förmågor ska utvecklas så 

påverkas utvecklingen av min retorik, hur jag rör mig i rummet och på vilket sätt jag 

uppmuntrar dem att ta nästa steg. I frågeformulären syns en medvetenhet kring det allmänna 

övergripande förhållningssättet men när jag försöker hitta källor om det finner jag inte riktigt 

det jag letar efter. Det visar sig att det i våra styrdokument inte står speciellt mycket om 

förhållningssätt. I skollagen (SFS 2010:800) finns ordet inte med alls. I Läroplanen, Lgr 11 

(Skolverket, 2011), hittar man begreppet på tre ställen och då mer som en beskrivning av att 

eleverna ska utveckla ett reflekterande eller källkritiskt förhållningssätt vilket inte var det jag 

letade efter. 

Vid en sökning på skolverkets hemsida (www.skolverket .se) för att få reda på vad 

förhållningssätt betyder får man fram lite olika typer av svar. Några handlar om 

förhållningssätt till källkritik, några om förhållningssätt till formativ bedömning och 

ytterligare andra om förhållningssätt till den gemensamma värdegrunden eller till den 

vetenskapliga förankringen. Eftersom jag upplever att de inte beskriver det övergripande 

förhållningssätt som jag letar efter söker jag vidare och hittar en uppsats som handlar om hur 

man som pedagog kan leda gruppen i rummet så att eleverna tar mer ansvar och klimatet i 

gruppen påverkas. Den är skriven av Anna-Karin Oskarsson och heter Coachning – ett 

verktyg för skolan (2007). Hon menar att en framgångsfaktor för skolan generellt skulle vara 

om vi mer använde ett coachande förhållningssätt. Därigenom skulle vi nå ett bättre klimat 

både i elevgrupperna och i kollegierna. Ulla Andrén (2012) har även hon skrivit en 

avhandling i ämnet. Hon beskriver det jag främst tänker på med begreppet förhållningssätt, ett 

mer professionellt allmänt sådant. I hennes studie har pedagoger fått utbildning i psykosyntes 

(om förståelse för personen) för att kunna förhålla sig på ett nytt sätt till sitt arbete. Det ledde 

till att deltagarna såg sin egen del i arbetet med nya ögon vilket i sin tur ledde till att de blev 

bättre på att sätta gränser, lösa konflikter och ta upp känsliga ämnen. 

I informanternas svar utläser jag att de reflekterar över på vilket sätt de förhåller sig till de 

didaktiska valen. Det blir ett slags extra hur i undervisningen. Om man i de didaktiska valen 

förhåller sig till syfte, innehåll och metod så kan man med olika förhållningssätt nå fram till 
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eleverna. Det kan vara mer eller mindre strikt, uppmuntrande, tillåtande eller begränsande i 

sitt förhållningssätt ungefär så som Andrén (2012) beskriver det. I frågeformulären finns det 

flera beskrivningar kring det allmänna professionella förhållningssättet som ofta beskrivs som 

framgångsfaktorer. Exempelvis: 

Jag tror mer på att undervisa så att eleverna får en schyst möjlighet att göra rätt, än att 

låta dem först göra fel och sedan påpeka hur det ska se ut (Lärare A). 

Här är en annan som beskriver ett övergripande förhållningssätt och dess positiva effekter: 

Mitt klassrum bygger på en dialogisk lärandemiljö och jag har sett att effekterna av ett 

dialogiskt klassrum är att elevernas entreprenöriella aktörskap utvecklas och eleverna 

blir aktörer i deras eget lärande (Lärare J). 

Med hjälp av det fenomenologiska synsättet på uppsatsen skulle man kunna se det som att 

pedagogerna upplever att förhållningssättet påverkar läs- och skrivutvecklingen hos eleverna. 

Det förhållningssätt man väljer är säkerligen till viss del medvetet men kanske också kan vara 

omedvetet och tillhöra den intuition som Thomassen (2014) beskriver som tyst kunskap. 

Förhållningssättet blir då en subtil känsla för hur man skall bemöta varje elev eller 

undervisningsgrupp. Pedagogerna uppfattar, som jag tolkar det, att ett förhållningssätt som 

uppmuntrar eleverna till att vara delaktiga och aktiva i ett klassrum med många pedagogiska 

samtal påverkar elevernas utveckling och att det är en bidragande orsak till framgångar i 

klassrummet.  

5.4 Bedömning	  
För att kunna planera sin undervisning krävs att man gör avstämningar och utvärderingar 

allteftersom arbetet pågår. Det krävs också att man vet vad eleverna kan och vilket som är 

deras nästa mål. Myndigheten för skolutveckling (2007) tar upp att utvärderingar bör göras 

var åttonde vecka för att undervisningen ska kunna planeras på bästa sätt. Informanterna 

beskriver hur de utnyttjar olika typer av diagnostiska test och kartläggning för att få en 

avstämning som påverkar deras nästa steg i undervisningen däremot är det ingen som 

beskriver hur ofta bedömningarna görs även om någon beskriver dem som kontinuerliga. 

Flera uttrycker att det kan vara svårt att bedöma elevernas kunskaper och att det saknas 

bedömningsmaterial som känns rättvisande för elever med dövhet eller hörselnedsättning. Det 

kan tolkas som att pedagogerna har en känsla för att eleverna utvecklas men att det kan vara 

svårt att få fram vilket nästa undervisningssteg är precis som Burman (2015) beskriver. 
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Att bedöma läs- och skrivutveckling är alltid svårt. Med hjälp av olika 

bedömningsinstrument får vi verktyg till att synliggöra elevens utveckling […] För mig 

är det viktigt att höra hur eleven tänker kring det vi läser för att elevens läskompetenser 

ska synliggöras (Lärare J). 

Hur väljer då pedagogerna de bedömningsstöd för avstämningarna som ska stå som grund för 

hur den fortsatta undervisningen planeras? Det som framgår av mitt resultat är att 

pedagogerna önskar att göra rättvisa bedömningar som ger eleverna en möjlighet att visa vad 

de kan och som ger vägledning i den fortsatta planeringen. Det kan vara en anledning till att 

så många som tolv olika test- och bedömningsmaterial nämns som mäter både läsförståelse, 

ordkunskap och fonologisk förmåga. (Bilaga 3). Informanterna uttrycker också att de väljer 

det test som de tycker passar eleven som ska bedömas eller den detalj i elevens utveckling de 

vill titta närmare på.  

Skolverkets Nya Språket lyfter (2012) är det som nämns flest gånger, i åtta av elva 

frågeformulär, men det poängteras också att SPSM har bestämt att Specialskolorna ska 

använda det. Flera av informanterna uttrycker att Nya Språket lyfter inte upplevs som det mest 

eminenta när det gäller elever med hörselnedsättningar eftersom en del av 

avstämningspunkterna handlar om fonologisk medvetenhet. Det uttrycks bl.a. så här: 

Ibland använder jag ”Språket lyfter” som det är bestämt av SPSM att vi ska använda 

den trots den är inte anpassad till elever med hörselnedsättning (döva och 

hörselskadade). [...] Trots att lärarna har sagt till i flera år att det inte finns bra 

bedömningsmaterial för elever med hörselnedsättning eller har teckenspråk som första 

språk (Lärare H). 

Det nämns också förutom färdigställda test- eller observationsmaterial dels egentillverkade 

diagnoser dels att specialpedagogen har tester som informanterna inte riktigt vet vilka de är. 

Jag använder mig ibland istället lite olika material som jag kopierar från varstans där 

jag ser det ska vara för årskurs 4 t.ex. (Lärare H). 

I flera av frågeformulären framgår att efter det att lärarna provat att själv utvärdera och 

anpassa sin undervisning så görs en kartläggning av eleven. Ibland görs den av pedagogen 

själv och ibland med hjälp av exempelvis specialpedagog eller logoped. Endast två diskuterar 

explicit att de letar efter styrkor som eleven har. 

Jag gör en noggrann kartläggning av eleven, där både styrkor och svagheter framgår 

(Lärare K). 
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I den [kartläggningen] kan var och en skriva hur det fungerat/fungerar, i olika ämnen. 

Det kan också lyftas fram, varför ett specifikt ämne fungerar så bra (Lärare D). 

Tidpunkten för när det är lämpligt att göra kartläggningen diskuteras av flera informanter. Ett 

par av informanterna anger att det är svårt att göra en tidig bedömning på eleverna eftersom 

de kan ha sen språkstart eller andra anledningar till att de är sena. Ett par uttrycker att det är 

viktigt at göra bedömningen så tidigt som möjligt. Detta skulle kunna tolkas på två sätt 

antingen som att pedagogerna har för låga förväntningar på eleven vilket är det som bl.a. Roos 

(2004) ser i sin avhandling och vill varna oss för eller att pedagogen har erfarenhet av att för 

tidiga kartläggningar inte gagnar eleven och väntar tills eleven har större möjlighet att lyckas i 

ett test. 

En av informanterna använder sig av ett test på teckenspråk av Herman, Holmes & Woll. Det 

är ursprungligen ett test för att bedöma teckenspråkskunskaper hos barn som har teckenspråk 

som första språk i Storbritannien och det har översatts till flera teckenspråk. Det framgår dock 

inte på vilket sätt hon tänker sig att detta test skulle kunna bedöma läsfärdighet.  

På Skolverket (2012a) kan man läsa att bedömning för lärande är ett förhållningssätt till 

kunskap. Implicit i informanternas svar går att utläsa att de gör bedömningar både av sin egen 

undervisning och elevernas kunskaper och förmågor för att eleverna ska ha möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt men det går inte att direkt förstå ifall bedömningarna görs 

enbart för lärarens skull eller om de tolkas tillsammans med eleverna. Jönson (2013) och 

Lundahl (2011) skildrar att det är just bedömning för lärande och den återkopplande 

feedbacken som är betydelsefull men endast ett par informanter skriver om positiv feedback 

som en viktig del i vardagen. Bjar och Liberg (2003) menar att det inte finns något specifikt 

test som visar hur elever fungerar i praktiken. Istället krävs, speciellt i ett specialpedagogiskt 

perspektiv (Ahlberg, 2012) av pedagogen att ha förmåga att tänka sig in i vad svårigheterna 

kan bestå i och undervisa utifrån det.  

 

5.5 Didaktiska	  val	  
Här är kapitlet uppdelat i två avsnitt. Det ena behandlar lite mer allmänna didaktiska val i 

klassrummet medan den andra delen visar på de val som görs specifikt kopplat till läs- och 

skrivundervisning. 

Man skulle kunna tänka sig att språkval också är ett didaktiskt val i informanternas klassrum 

eftersom många av grupperna är tvåspråkiga med talad svenska och teckenspråk. Jag har valt 
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att inte kommentera vilket språk som undervisningen bedrivs på eftersom det är lätt att fastna 

i språkfrågan och inte se till de didaktiska valen som jag här tänker mig överskuggar den. 

Dessutom framgår inte i alla svar vilket språk undervisningen faktiskt bedrivs på vilket skulle 

leda till spekulationer från min sida. 

Didaktiska val är de val pedagogen gör när hon undervisar och som kan relateras till 

undervisningens syfte, innehåll och metod. I genomläsningen av frågeformulären framträder 

en mängd didaktiska val som informanterna gör. Erfarenhet och känsla för vad kunskap är 

genomsyrar de didaktiska valen med beskrivningar om att man omvärderar och utvärderar 

sina val för att ta till nya under läsårets gång. I de olika beskrivningarna lyser det igenom en 

implicit önskan att eleven i fråga ska nå högre mål. Det kan i svaren se ut så här: 

I de fall då man har möjlighet, att få en resurs, så delar vi på gruppen. Detta görs med 

tanke på att göra de specifika insatser som behövs för just dessa elever, men också för 

övriga elever, inte ska bli hämmade, och bli tvingade att ”stå och stampa” och invänta 

sina kamrater (Lärare D). 

Augustsson och Boström (2014) har utvecklat tänkandet om de didaktiska valen till att handla 

om samspelet mellan läraren, miljön, eleven, och innehållet. De tänker sig att det didaktiska 

rummet inte måste vara i ett klassrum utan var som helst där undervisning kan bedrivas. 

Känslan jag får när jag läser svaren i frågeformulären är att undervisningen bedrivs i 

klassrummet eftersom endast en tar upp att hon skapar författarstugor och använder 

biblioteket som undervisningsrum. Ferm Thorgersen (2009) har i sin studie kommit fram till 

att erfarenhet, planering och undervisning ständigt är påverkade av varandra som i en cirkel 

som hon kallar det dynamiska fenomenet. Svaren visar på att pedagogerna tänker till viss del i 

dessa banor i och med att de både utvärderar sin egen undervisning, miljön, gruppstorlekarna 

och innehållet och gör sina didaktiska val utefter vad de kommit fram till. Det tyder på att de 

med hjälp av sin erfarenhet planerar för sin undervisning och att sedan genomförandet av 

undervisningen ger nya erfarenheter som de tar med i planeringen för nästa moment. 

I en stor del av litteraturen och den tidigare forskning (Knoor & Marschark, 2014; Elbro, 

2011; Alatalo, 2011; Ferm Thorgersen, 2011 m.fl.) som jag presenterar påpekas vikten av att 

pedagogen har erfarenhet och utbildning och att erfarenheten i sig påverkar de didaktiska 

valen allt eftersom mer erfarenhet tillkommer. Pedagogerna som deltar i min studie är alla 

välutbildade och har arbetat många år inom skolan. Några av dem tar också upp vikten av att 

vara utbildad och att explicit undervisa det som eleverna ska lära sig. Genomgående i svaren 
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syns att dessa pedagoger har en stor förmåga att välja mellan och resonera kring vilka 

didaktiska val som verkar rimliga för den elevgrupp de har framför sig. Jag tolkar det som att 

deras erfarenhet och inre känsla för lärande påverkar möjligheten att göra olika val inom 

ramen för sin undervisning precis så som litteratur och forskning beskriver. 

 

5.6 Didaktiska	  val	  inom	  läs-‐	  och	  skrivundervisning	  
I frågeformulären står i inledningen att pedagogerna ska ha det tidiga läs- och skrivlärandet 

och framgångsfaktorer i undervisningen av målgruppen i bakhuvudet. Det ledde till en mängd 

beskrivningar om innehåll, syfte och metoder och erfarenheter som informanterna upplever 

som framgångsrika. Detta genomsyrar svaren på alla frågorna men här fokuserar jag främst på 

två av dem; de som handlar om hur informanterna gör när de upplever att en elev inte kommer 

att nå målen, och metoder och undervisningssätt som pedagogerna själva upplever som extra 

framgångsrika. De didaktiska valen görs utifrån den grupp elever man har framför sig och de 

tankar informanten har om hur eleverna ska kunna utvecklas på bästa sätt. Deras diskussioner 

hörs i textens uttryck genom de om som finns där, om de har teckenspråkiga eller talande 

elever, om de är i stor grupp eller liten grupp osv. Ett antal läsläror och metoder nämns som 

framgångsrika bl.a. Kiwimetoden och LTG som båda utgår från helheter och arbetar sig ner 

mot delar i texter s.k. helordsmetod, fonetiskt avkodande metoder och att använda 

handalfabetet som stöd för ljudning eller helordslärande. En av informanterna har döpt om 

LTG – Läsning på Talets Grund, till Läsning på Tecknens Grund. 

Någon uttrycker att hon arbetar på liknande sätt antingen eleven har svårigheter eller inte. 

Alatalo (2011) uttrycker att det kan finnas en risk med att de elever som inte utvecklas som 

förväntat bara får mer av det undervisningssätt som fungerar för dem som har lättare för sig. I 

det här exemplet kanske det ändå är så att de olika lässtrategierna ger något till alla. 

Oavsett om eleven har svårigheter eller inte är det viktigt att vi arbetar med olika 

lässtrategier. Vi använder oss mycket av samtal och loggböcker för att få eleverna att 

dra enkla slutsatser och reflektera över det lästa. Respons är ett stående inslag i 

klassrummet för att få eleverna att granska språkliga drag och bearbeta texter […] För 

att stötta den tidiga läsutvecklingen arbetar vi mycket med den fonologiska 

medvetenheten genom olika språklekar och digitala verktyg (Lärare J). 

Här kommer lite exempel från det som pedagogerna uttrycker att de upplever som extra 

framgångsrika metoder och arbetssätt. Arbetet bedrivs antingen i grupp eller enskilt med en 
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elev som behöver extra stöd vilket är precis det som Myndigheten för skolutveckling (2007) 

tar upp som framgångsfaktorer. De didaktiska valen baseras på en slags kreativitet som 

grundar sig i erfarenheter och tyst kunskap kring arbetssätt som tidigare har fungerat. Det 

handlar om att arbeta elevnära och praktiskt nära kopplat till skriven text och att eleverna är 

på det klara med syftet med undervisningen. Flera betonar vikten av att faktiskt undervisa det 

eleverna förväntas kunna efter lektionen. Även det specialpedagogiska perspektivet kommer 

fram i svaren i praktiska beskrivningar. Det sammanfaller bra med Ahlbergs (2012) studier 

som visar att det kan vara svårt att hitta teorier som stöder utvecklingen hos elever som 

behöver extra stöd och att man därför måste fokusera på det som verkar fungera i 

klassrummet för att eleven ska utvecklas. 

Ett arbetssätt med LTG, läsning på tecknens grund och Kiwi-metoden. Det är viktigt att 

utgå från elevernas verklighet, vardag och texter/innehåll som intresserar dem och 

väcker lust att läsa och skriva. […] För elever med särskilda behov är det A och O med 

ett upplevelsebaserat arbetssätt i undervisningen. T.ex. boken Misse Matvrak, vi 

skapade egen rekvisita och lekte innehållet/händelserna och de fick sedan berätta och 

filma sig med en lite enkel dramatisering (Lärare G). 

Helordsmetoden ger en känsla av att man lärt sig mycket, vilket i sin tur bygger på 

läslust. Idag ser jag att det är en blandning av metoder. Det är fonologisk och 

helordsmetod. […] Genom att vara öppen för fler metoder, så tror jag att vi kan bli mer 

framgångsrika (Lärare D). 

Vissa av svaren är mer indirekta så som Szklarski (2012) beskriver att de kan vara. För att 

skapa möjligheter till språkbad och författarstugor krävs att pedagogen har gjort ett stort antal 

didaktiska val men de skrivs inte ut i texten:  

Läsa böcker (språkbad) – Boksamtal – Skapa egna berättelser – Bilda ”författarstuga” 

där de kan skapa/rita egna berättelser. Därefter ha en bokutställning och bjuda in 

kompisar/vuxna. Låta dem berätta deras egna böcker. Det växer med förtroende och 

självkänsla (Lärare F). 

Citatet beskriver genom vad eleverna ska utvecklas och där framgår också att lärande sker i 

grupp alltså med vem. Man kan också utläsa när lärande sker, både i klassrummet och på 

utställning men också svar på varför, för att klara att berätta för andra. Här nämns ju också 

självkänsla vilket får tolkas som en framgångsfaktor eftersom textavsnittet svarar på frågan 

om vilka metoder som upplevs som extra framgångsrika. 
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En annan faktor som nämns är ordförrådets betydelse. Pedagogerna har en erfarenhet och 

inställning att ordförrådet kommer att påverka elevernas framgångar. Därför arbetar man med 

ordlistor, ringar in ord i texter, översätter dem till teckenspråk eller svenska, skriver dem eller 

dramatiserar betydelsen. Ett par av informanterna nämner också att de medvetet jobbar med 

handalfabetet som ett stöd för minnet vilket är något som både Roos (2004) och Wiklund 

(2014) betonar som framgångsfaktorer. 

I svensk skoldebatt (Skolverket, 2014a) diskuteras läsförståelse mycket just nu; att svenska 

elever är duktiga på att läsa rent tekniskt men att de har svårt att förstå på djupet vad texter 

handlar om. I många av frågeformulären syns tydligt att det förekommer diskussioner om 

texter i klassrummen med syfte att eleverna ska förstå vad de läser. Flera av pedagogerna 

pratar om läsförståelsestrategier som de arbetar med. Det kan t.ex. vara att kunna ställa frågor 

på texten, att stanna upp och undra över svåra ord, att kunna knyta an till egna erfarenheter 

eller associera till annat och att kunna återberätta det viktigaste. I litteratur och tidigare 

forskning (Hajer & Meestringa, 2012; Bjar & Liberg, 2003; Knoor & Marschark, 2014; 

Pritchard & Zahl, 2009 m.fl.) poängteras vikten av att lära ut olika strategier. Det är också 

flera av informanterna som tar upp att läsförståelse handlar om att eleven har förmåga att 

förutom att avkoda texten rent tekniskt också kan läsa mellan raderna, känna igen 

textstrukturer och vilken genre texten tillhör, kan dra nytta av morfem, kan återberätta 

innehållet och kan göra kopplingar till sina tidigare kunskaper eller erfarenheter. 

Läsförståelse, är som jag ser det, beroende av flera sker. Det handlar om läsaren själv, och om 

dennes förmåga att avkoda, ordförråd, förkunskaper, intresse, uppmärksamhet, motivation och 

omvärldskunskap. Den text man arbetar med, har också betydelse vad gäller innehåll, vilket 

ämne det är, vilken genre liksom strukturen på berättelsen, meningsbyggnad och ordval (Lärare 

D). 

I litteratur och forskning (Knoor & Marschark, 2014; Wagner et. al, 2012 m.fl.) står att det är 

av största vikt att pedagogen kan elevernas språk och har förmåga att kodväxla mellan 

språken vid behov. Det är i dialoger och kommunikation med eleverna som lärande kan ske 

(Alexandersson, 2012) Otillräckliga språkkunskaper hos pedagogen kommer att begränsa 

hennes möjligheter att planera en utvecklande undervisning. Detta är knappt något som nämns 

i svaren. Endast ett par skriver att pedagogen måste kunna teckenspråk bra. 

Jag är utbildad lärare i både svenska och teckenspråk och ser det som en ovärderlig 

fördel (Lärare A). 
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De framgångsfaktorer som beskrivs är att kunna använda rätt metod för rätt elev eller grupp 

och att diskutera texters innehåll tillsammans antingen man gör det på talat eller tecknat språk. 

Det gäller att lära eleverna både att avkoda och att förstå texternas innehåll genom att lära ut 

strategier som gör att eleverna lär känna språkliga drag i texterna. De upplevelser pedagogen 

har om läslärande verkar till stor del handla om att känna av elevernas förmåga att ta till sig 

texter för att utifrån det med hjälp av sin erfarenhet och önskan att utveckla undervisningen 

prova på olika undervisningsmetoder. Erfarenheten verkar ge mod att bredda de didaktiska 

valen. Det skrivs inte så mycket om vilket språk som används i klassrummen utan mer att 

dialoger är bra.  

 

5.7 Visualitet	  
Det visuella stödet verkar vara det som antingen ses som så självklart att det inte behöver 

förklaras eller så är de visuella strategierna relativt omedvetna eftersom svaren i mitt material 

inte är speciellt beskrivande när det gäller hur elevernas visuella förmåga utnyttjas. Eventuellt 

är det så att vi inte har något fackspråk för det visuella lärandet så att den tysta kunskap som 

finns på detta område har svårt att komma till uttryck. På Gallaudet University (VL2, 2015) 

skrivs en del om Visual Learning och Visual Language men det kan vara så att begrepp som 

används på andra språk för företeelser tar lång tid att översätta till befästa begrepp i ett annat 

språk. Det skulle också kunna vara så att det i grupperna inte används speciellt mycket 

visuellt stöd förutom bilder och synliga ordlistor. Det är trots allt flera som beskriver hur de 

gör när de läser texter tillsammans med en elevgrupp. De visar texten så att alla i gruppen kan 

se den. Under tiden de läser pekar de i texten och diskuterar bit för bit på teckenspråk eller 

svenska. Om det dyker upp nya ord skrivs dessa upp på en lista bredvid. De nya orden 

diskuteras, bokstaveras och tränas. Det finns också beskrivningar av hur bilder, film, 

fotografering och foton används. 

Det här är ett exempel på hur bilder kan ses både som ett stöd, en väg till kunskap och ökad 

fantasi. Pedagogen använder bilder medvetet för att öka elevernas kunskaper på ett djupare 

plan. Pritchard och Zahl (2009) utrycker just detta, vikten av att använda elevernas visuella 

förmåga i många sammanhang, dels för läsning dels för att kunna organisera tankar eller få 

förförståelse för ett område.  

Bilder är alltid bra, som jag ser det, extra bra, vid läsinlärning och för elever som 

behöver särskilt stöd. Det kan vara bra för att ”hänga upp sin kunskap på”, men också 
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för att bygga sin fantasi. Bilder, kan också ligga till grund för att få en ökad 

omvärldskunskap (Lärare D). 

En annan beskriver att hon använder foton från verksamheten som de skriver ut och sedan 

skriver texter till. Detta kanske kan ses som en form av mediated writing som Knoor och 

Marschark (2014) beskriver som en framgångsfaktor. 

Små elever behöver mycket ”här och nu” och kan komma ihåg vad de gjorde under 

veckan, som lärare får man ta många bilder och sen skriva ut och låta elever skriva till 

bilder (Lärare H). 

Flera nämner att de använder tecken visuellt stöd som. Ett par tar också upp dataprogram med 

möjlighet att få bilder till text eller lägga in egna bilder eller texter till bilder. En av 

informanterna tar upp miljön och beskriver att det är viktigt att sitta så att alla ser varandra för 

att dialogen i rummet ska fungera. 

Litteraturen och forskningen som jag hittat och som behandlar framgångsfaktorer för elever 

med dövhet eller hörselnedsättning betonar den visuella ingången till lärande. En av dem 

skulle kunna vara att undervisa texter genom att belysa de visuella drag som går att se i dem 

som exempelvis morfem eller möjliga bokstavskombinationer som Breadmore (2007) och 

Burman (2014) tar upp. Endast en av informanterna berör detta. Däremot är det flera som 

omtalar att handalfabet och tecken som visuellt stöd används i undervisningen. Det gäller 

både som stöd för fonologisk medvetenhet och för att memorera helord. 

Miller och Clark (2011) framhåller att det finns visuella tecken till tal som används av vissa 

pedagoger. Det är olika små tecken som tecknas i närheten av munnen för att förtydliga talat 

språk. Den grupp som använder cued speech eller visual phonics menar att det är en 

förutsättning med fonologisk medvetenhet för att kunna lära sig läsa. Ingen av informanterna 

beskriver något som liknar detta. 
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6 Diskussion	  
Det här kapitlet är uppdelat i två delar där den första är en metoddiskussion och den andra en 

diskussion kring resultatet utifrån syfte och frågeställningar. 

Syftet med uppsatsen är att belysa de framgångsfaktorer som pedagoger själva tar upp för att 

elever med dövhet eller hörselnedsättning ska kunna utvecklas så bra som möjligt i 

förhållande till målen för årskursen i sitt läs- och skrivlärande. 

Följande frågeställningar har varit utgångspunkten i studien: 

• Vilka didaktiska val gör erfarna pedagoger när de upptäcker att en elev utvecklas på 

ett sådant sätt att målen för årskursen riskerar att inte uppnås? 

• Vilka verktyg använder erfarna pedagoger för att bedöma elevernas förmågor och 

kunskaper? 

Arbetet har en fenomenologisk ansats eftersom det via den ska gå att tränga in på djupet i det 

empiriska materialet och dess röst. I och med att jag utbildar mig till speciallärare och 

dessutom är genuint intresserad av hur vi får elever som inte utvecklas som vi önskar att 

komma vidare i sitt lärande skrevs frågeställningarna med ett specialpedagogiskt perspektiv. 

En av mina erfarenheter är att det är betydelsefullt att veta var i utvecklingen eleverna 

befinner sig i förhållande till målen de arbetar emot. Därför berör en av frågeställningarna 

bedömningsverktyg. 

 

6.1 Metoddiskussion	  
Grundtanken med fenomenologi är att vi själva genom det liv vi lever skapar förståelse för 

vad livet självt är. Det är var och en som bygger sina inre bilder och uppfattningar om 

verkligheten (Szklarski, 2012). Så även om styrdokumenten i skolan är desamma kommer 

tolkningen av dem till viss del att bli individuell eftersom varje pedagogs levda erfarenhet 

spelar in. När man vill lyfta fram och förstå människors tolkning av verkligheten och hur de 

själva fungerar i den kan en fenomenologisk ansats vara lämplig. Tolkningen, vars 

utgångspunkt är att se verkligheten ur andras perspektiv, görs genom att kategorier skapas 

utifrån det forskaren ser i sina data. I analysprocessen komprimeras kategorierna mer och mer 

tills endast ett eller ett fåtal begrepp återstår. Begreppen ska sedan ses som de fenomen som 

kan stå för kärnan i materialet. Eftersom det var pedagogers syn på och upplevelse av 

erfarenheter i klassrummet jag ville få ta del av förstår jag det som att den fenomenologiska 

ansatsen är relevant. 
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I analysprocessen gäller för forskaren att ställa sig bredvid materialet och inte låta sin egen 

förförståelse skugga analysen (Szklarski, 2012). Repstad (2010) menar att det närapå är 

omöjligt att inte låta sina egna kunskaper bidra till tolkningen. Dessutom, menar han, att det 

finns en risk med för stort avståndstagande eftersom materialet då endast kommer att 

beskrivas utan analys. För att nå validitet krävs att de begrepp som framstår som arbetets 

essens verkligen är generaliserbara på hela materialet och sedan kan diskuteras därifrån 

(Larsson, 2005). Eftersom jag själv har arbetat som pedagog förstår jag att mina erfarenheter 

påverkar läsningen av informanternas svar. Jag har gjort mitt bästa för att inte värdera svaren 

eller lägga in mina egna betydelser i det som uttrycks och jag förstår att resultatet kunde blivit 

annorlunda om en annan person gjort tolkningarna. Detta till trots hoppas jag resultatet visar 

något om vilka didaktiska val som ger mer framgång än andra och att det skulle kunna prövas 

i pedagogers vardag eller andra forskningssammanhang. 

För att få möjlighet att nå så många som möjligt väl spridda över Sverige valdes att skicka ut 

ett frågeformulär. Urvalet av respondenter gjordes via sökningar på internet där pedagoger i 

skolor respektive klasser med elever med dövhet eller hörselnedsättning kontaktades. På så 

sätt lovade tretton pedagoger med många års erfarenhet att ställa upp. De arbetar både inom 

specialskolan och olika hörselklasser i hela landet. Elva frågeformulär kom tillbaka besvarade 

vilket uppfattas som bra eftersom det inte finns så många verksamheter med den här 

inriktningen i Sverige. 

Istället för frågeformulär hade intervjuer varit ett alternativ, antingen vid direkt kontakt eller 

via videolänk. Detta bedömdes som orealistiskt både med tanke på tidsaspekten, den 

geografiska spridningen på respondenterna och antalet respondenter. En nackdel med 

frågeformulär är att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor. Detta har lett till att jag så att 

säga har lämnats ensam med tolkningen. Eventuellt hade en annan person kunnat delta i 

tolkningsarbetet men så har inte skett. 

 

6.2 Resultatdiskussion	  
Den här delen av diskussionen kommer att utgå ifrån uppsatsens syfte, frågeställningar, och 

generella begrepp som utkristalliserat sig genom den fenomenologiska ansatsen. 

• Vilka verktyg använder erfarna pedagoger för att bedöma elevernas förmågor och 

kunskaper? 
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För att kunna planera sin undervisning krävs att pedagogen känner till var i utvecklingen mot 

målen för årskursen eleven befinner sig. I svaren som samlats in beskrivs hur pedagogerna 

själva eller tillsammans med kollegor utvärderar sin undervisning och elevernas kunskaper 

men endast två tar upp att de letar efter elevernas starka sidor. Just att leta efter de starka 

sidorna är något som flera av författarna ovan tar upp som en framgångsfaktor exempelvis 

Pritchard och Zahl (2009), Knoor och Marschark (2014) och Breadmore (2007). Flera av 

informanterna diskuterar dock att Skolverkets bedömningsstöd Nya Språket lyfter inte gör att 

elevernas kunskaper kommer till sin rätt vilket skulle kunna tolkas som att de vill se till 

elevernas starka sidor men inte riktigt tycker sig kunna göra det. Burman (2015) är inne på 

samma tankegång och har skapat en matris där elevens, framförallt skriftspråkliga, steg ska 

kunna avläsas och fyllas i som en hjälp för både pedagog och elev att se nästa steg i lärandet. 

Jag har många gånger själv upplevt det hon beskriver. När elever har arbetat och utvecklats 

och deras arbeten ska stämmas av emot exempelvis Nya Språket lyfter blir resultaten inte som 

man tror. En annan erfarenhet jag har är att detta gäller de lägre årskurserna och att eleverna 

senare så att säga kommer ikapp. Det kanske beror på att de första stegen lägger större vikt 

vid den fonologiska medvetenheten medan de steg som kommer längre fram i materialet 

fokuserar mer på läsförståelse och olika strategier för läsning och textskapande. Detta tänker 

jag mig att elever med dövhet och hörselnedsättning klarar lika bra som andra.  

I respondenternas svar har så många som tolv olika test- och bedömningsstöd tagits upp och 

dessutom beskrivningar av att själv i vardagen skapa egna avstämningar. De bedömer både 

förmågor och kunskaper, fonologisk medvetenhet och språklig medvetenhet. Jönson (2013), 

Lundahl (2011) och Skolinspektionen (2010) diskuterar vikten av bedömning för lärande och 

menar att tidigare bedömdes rätt eller fel men idag är feedback och bedömningar mer 

komplexa och ska innehålla förklaringar som gör eleven delaktig i processen. Trots att ett 

flertal test- och bedömningsstöd nämns är det endast ett par som beskriver att de arbetar med 

feedback i klassrummet. Mycket tyder på att en framgångsfaktor skulle kunna vara matriser 

som visar kommande mål för elever och lärare och en medveten bedömning för lärande i 

klassrummen. 

Pedagogerna har lite olika syn på när bedömningar ska göras. Någon uttrycker att det är 

viktigt att göra bedömningen tidigt någon annan att det är omöjligt om elevens språkliga 

förmåga är för låg. Exempelvis Bjar och Liberg (2006), Elbro (2011) och Skolinspektionen 

(2010) uttrycker vikten av att så tidigt som möjligt bedöma eleverna för att sätta in de åtgärder 

som behövs. En reflektion kring detta handlar om förväntningar. Knoor och Marschark 
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(2014), Roos (2004) och Breadmore (2007) är några av dem som utrycker vikten av att ha 

höga förväntningar på sina elever. Om en pedagog bedömer att en kartläggning är omöjlig att 

genomföra kan det eventuellt bero på att hon har för låga förväntningar på eleven. En annan 

förklaring skulle kunna vara att inget tillgängligt bedömningsmaterial finns att tillgå, vilket 

också flera pedagoger har diskuterat. Ytterligare en tanke kring senare bedömningar som 

förordas av vissa skulle kunna vara att pedagogen vill ha resultat som lyfter eleven med 

tanken att känslan av att ha lyckats blir en motor i elevens motivation för fortsatt lärande. Om 

man ska se till elevernas starka sidor skulle någon typ av visuell bedömningsmall kanske vara 

att föredra. De pedagoger som uttrycker att det är svårt att bedöma elevernas skolfärdigheter 

kanske skulle ha nytta av kunskaper om barns tidiga språkutveckling för att kunna möta upp 

eleven där den befinner sig språkligt. 

• Vilka didaktiska val gör erfarna pedagoger när de upptäcker att en elev utvecklas på 

ett sådant sätt att målen för årskursen riskerar att inte uppnås? 

Till stor del upplever jag att forskning, litteratur och det som pedagogerna beskriver i sina 

svar liknar varandra. De är utbildade och kan anpassa sig efter elevgruppens behov, de visar 

på texter och diskuterar språk på ett sådant sätt att alla i rummet kan se, de pratar om det som 

Oskarsson (2007) kallar för ett coachande förhållningssätt, de gör kartläggningar och tar hjälp 

av olika professioner. En del av det som forskningen tar upp nämns inte speciellt mycket i de 

svar som kommit in nämligen bedömning för lärande eller djupare språkliga diskussioner. 

Men frågan kring varför ett antal elever varje år inte når målen i svenska kvarstår. 

Didaktikens hörnstenar syfte, innehåll och metoder skall genomsyra vardagen och planeringen 

för skolarbetet och de erfarenheter en pedagog har byggt upp efter att under lång tid ha arbetat 

kommer att påverka de didaktiska valen i undervisningen. Detta har bl.a. Ferm Thorgersen 

(2009) kommit fram till. Hon tänker sig att erfarenheten påverkar hur planeringen av 

undervisningen kommer att se ut. Det i sin tur påverkar undervisningen där nya erfarenheter 

byggs på som i en cirkel, ett dynamiskt fenomen. Med ett sådant synsätt skulle mer erfarna 

pedagoger ha en större bank av metoder att ösa ur. Easterbrooks och Beal- Alvarez (2013) 

beskriver hur heterogena grupper ofta är där elever med dövhet eller hörselnedsättning går 

eftersom elevernas hörselstatus, språk och tekniska hjälpmedel många gånger är olika trots att 

de går tillsammans. Ett flertal forskare och författare (Breadmore, 2007; Skolinspektionen 

2010 m.fl.) betonar att en del av framgången i ett klassrum kan tillskrivas förmågan hos 

pedagogen att kunna byta metod när det behövs. Det skulle kunna innebära att erfarna 

pedagoger lyckas bättre att få sina elever att nå målen än icke erfarna. Om man tittar på 
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Hendars (2008) rapport verkar det dock som att skolform, eller om man ska tolka det som 

hörselstatus, påverkar mer eftersom elever i specialskola inte når lika långt som 

individintegrerade elever. 

Om man tolkar det som att det gäller hörselstatus kanske det är något i undervisningen för de 

som hör sämst som måste ändras. Både Miller och Clark (2011), Burman (2015) och 

Breadmore (2007) anser att undervisningen bör ha en mer strukturerat visuell utgångspunkt. 

Genom att undervisa ifrån morfem och lära eleverna att dra nytta av dem kommer de att nå 

längre, menar dessa författare. I ett sådant arbete skulle eleverna bli vana vid att hitta och 

förstå ordstammar och ändelser. Detta skulle göra läsningen snabbare och dessutom avlasta 

arbetsminnet. I informanternas svar finns endast en som beskriver att sådant arbete. Jag 

förmodar att via Burmans (2007) matris skulle högre mål kunna nås med dessa elever. 

Speciellt med tanke på att matrisen också ger vägledning till pedagogen om vilket steg som är 

det nästa att undervisa. En iakttagelse jag gjort är att undervisning om morfem tidigare var 

mer vanlig men att det verkar vara en bortglömd kunskap. Jag har en känsla av att det gäller 

även inom den hörande skolan vilket Alatalos (2011) avhandling verkar vara ett bevis för. 

Förutom morfem finns som jag ser det flera visuella detaljer i texter som kan vara intressanta 

för att utveckla läsförståelse och förmåga att själv skriva olika texter. Det skulle exempelvis 

kunna vara att visa på utropstecknets betydelse eller att ta upp hur olika genrers 

textuppbyggnad ser ut och jämföra dem. Vid en sådan jämförelse ser man att en instruktion 

ofta har verbformuleringar i början av sina satser medan en faktatext inte har det. Detta 

hjälper eleverna att förstå vilken typ av text de har framför sig och hur den ska tolkas. 

Flera förordar ett mer visuellt perspektiv (Miller & Clark, 2011; Burman, 2015; Breadmore, 

2007) och att se till elevernas visuellt starka sidor. Andra forskare betonar att fonologisk 

medvetenhet (Elbro, 2011 m.fl.) är en förutsättning för att lära sig läsa. Eftersom en hel del 

internationell forskning ser gruppen döva och hörselnedsatta som en grupp kan det ibland vara 

svårt att veta om de som förespråkar fonologisk medvetenhet verkligen vänder sig till de helt 

döva eleverna. Förvisso finns det forskare (Miller & Clark, 2011) som beskriver hur tecken 

bredvid munnen, cued speech och visual phonics, för att förtydliga talet är en väg till att förstå 

den fonetiska principen men inte heller här uttalas alltid elevernas hörselstatus. Personligen 

tänker jag mig att läsning via ljudning är en fördel om eleven har möjlighet att få den 

hörselfeedback som ordigenkänning förutsätter. Men jag är också övertygad om att döva 

elever har möjlighet att lära sig läsa ortografiskt. Det alla verkar vara överens om är att det 

förutom att lära sig själva tekniken i läsandet också krävs något mer, att lära sig förstå textens 
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innehåll. Detta görs genom att prata om språk, leka med språk och diskutera innehåll i texter 

kopplat till andra texter och egna erfarenheter. Vikten av detta kan särskilt ses till det 

akademiska språk som eleverna förväntas förstå i skolan. Exempelvis Wagner (2012) och 

Hajer och Meestringa (2012) menar att de elever som inte har svenska som förstaspråk eller 

kanske har en låg språklig förmåga än mer behöver få undervisning i detta akademiska språk 

inom alla ämnen. Att diskutera språk i den kontext det hör hemma med möjligheter till 

interaktion med lärare och klasskamrater ökar den språkliga förmågan, menar de. Wiklund 

(2014) tar upp vikten av att kunna många ord men jag tänker mig att dessa måste läras in i en 

kontext för att de skall fastna och bli förstådda på ett djupare plan. Wagner et. al. (2012) 

menar att detta även gäller elever med dövhet eller hörselnedsättning eftersom de precis som 

andraspråkselever kan ha längre distans till det akademiska språk som skolan kräver. Om det i 

ett klassrum för elever med dövhet eller hörselnedsättning används både tal och teckenspråk 

är det av största vikt att pedagogen som arbetar där behärskar båda språken väl. Detta 

uttrycker exempelvis Roos (2004) och Knoor och Marschark (2014) vilka också trycker på 

vikten av att kunna kodväxla, vilket jag uppfattar som att kunna växla obehindrat mellan 

språken och dessutom lyfta de olika språkens uttryckssätt, grammatik eller språkliga kultur, 

mellan engelska och teckenspråk för att tydliggöra dem. För att klara av det krävs en hög 

språklig förmåga både teoretiskt och i praktiken. I mitt resultat finns många exempel på hur 

texter behandlas genom samtal och till viss del med lek genom Bornholmsmetoden men 

knappt någon beskriver ifall de arbetar på samma sätt inom andra ämnen. Pedagogerna 

beskriver också hur de antingen arbetar med helordsmetoder eller fonetiska metoder och att de 

byter beroende på vilka elever de har framför sig. Antalet beskrivningar på metoder, 

diskussioner och gruppsammansättningar visar på en stor förmåga att vara flexibel och detta 

genomsyrar alla insamlade svar. Eventuellt skulle det kunna vara så att en strukturerad 

språkinriktad undervisning i alla ämnen kan leda eleverna högre eftersom de då skulle få 

begrepp och genrer förklarade för sig. Därigenom skulle olika genrer både bli mer lätta att 

känna igen och producera. Resultatet i den här studien visar dock inte ifall det finns klassrum 

med språkinriktad undervisning där eleverna har högre måluppfyllnad än andra. En lite 

skrämmande studie är den som Alatalo (2011) gjorde där hon såg att ett flertal pedagoger inte 

själva kunde svensk grammatik på tillräckligt hög nivå för att kunna förklara den för eleverna 

eller för att kunna koppla elevernas feltyper till nästa steg i grammatikundervisningen. Ska 

man undervisa i två språk parallellt kan jag tänka mig att det finns en fortbildningspotential 

inom både svenska och teckenspråk hos ett flertal pedagoger.  
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Flera av pedagogerna i min studie beskriver ett förhållningssätt som genomsyrar 

verksamheten. Ett förhållningssätt som kan vara mer eller mindre tillåtande eller styrt. Som 

jag ser det påverkar ett positivt tillåtande förhållningssätt elevernas önskan att prestera och 

lära sig nya saker. Oskarssons (2007) forskning tyder på att ett coachande förhållningssätt 

generellt skulle vara en framgångsfaktor både för klimatet mellan eleverna och lärarna. Om 

jag försöker mig på att förstå det som ligger bakom det för vissa elever låga resultatet kanske 

förhållningssättet och förväntningarna på eleverna hänger samman. I och med att det finns en 

myt kring att elever med dövhet eller hörselnedsättning inte når uppställda mål inom rimlig 

tid kanske förhållningssättet och förväntningarna på dem inte är tillräckligt höga. Det skulle 

då kunna bidra till en undervisning på för låg nivå, som jag ser det. Konsekvensen av det blir 

att eleverna inte får tillräckliga kunskaper och kanske inte heller själva tror att de är kapabla 

att klara det som hörande gör. 

Framgångsfaktorer skulle då vara att välutbildade pedagoger som kan elevernas språk 

undervisar på en nivå som möjliggör måluppfyllelse. Elevernas framsteg bör stämmas av i  

dialog med eleverna med hjälp av bedömningsverktyg för lärande. Genom att undervisa om 

och diskutera språk i alla ämnen utifrån elevernas starka, ofta visuella, sidor i en målrelaterad 

diskussion med eleverna skulle vi kanske få fler att nå målen. 

Slutligen tänker jag mig att en framgångsfaktor borde vara att ta vara på de erfarenheter som 

finns i den tysta kunskapen som pedagoger har. Genom att starta en lärplattform där 

pedagoger själva både kan lägga ut positiva exempel och diskutera undervisning skulle den 

tysta kunskapen komma fram och fler skulle få del av de positiva erfarenheter som finns. 

 

6.3 Förslag	  på	  framtida	  forskning	  
Alatalo (2011) beskriver att det finns en risk i att bara ge mer av samma undervisning till de 

som inte når målen som till de som gör det. Ett specialpedagogiskt forskningsområde skulle 

då vara att ta reda på ifall den här elevgruppen gagnas av andra undervisningssätt och hur de 

skulle se ut för att höja måluppfyllelsen. 

Flera av pedagogerna i min undersökning pekar på att de upplever test- och 

observationsmaterial som orättvisa. Det visar att det behövs forskning kring hur ett mer 

rättvisande material skulle kunna se ut.  

Det finns behov av specialpedagogisk forskning kring barns teckenspråkiga utveckling och 

translingvistik och hur undervisning utifrån ett teckenspråkigt perspektiv skulle se ut. 
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En stor del av den forskning jag presenterat betonar vikten av en strukturerad visuell 

undervisning där pedagogerna har kunskap om och explicit undervisar om morfem eller 

genrers beskaffenhet. Det behövs utifrån vad jag har sett i min studie forskning som tittar på 

ifall måluppfyllelsen ökar om eleverna får kunskaper i morfem och språkliga genrer. 

En fråga man kan ställa sig är ifall måluppfyllelsen skulle öka hos elever med dövhet eller 

hörselnedsättning om de får den feedback och de tydliga mål som bedömning för lärande 

innebär.  

Många gånger fastnar diskussionen om hur undervisningen skall utvecklas för den här 

elevgruppen i en diskussion om språk och språkliga modaliteter. Det behövs, förutom den 

språkliga diskussionen, didaktisk forskning och framförallt om visuell didaktik som sätter 

fokus på lärande.  
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Bilaga	  1	  
Begreppsdefinition 

Nedan beskrivs ett antal begrepp som finns med i uppsatsen och som kan behöva förklaras lite närmare, som ett 
stöd för läsaren. 

Teckenspråk 

Teckenspråk är språk som företrädelsevis används av döva för att kommunicera. Teckenspråk är fullvärdiga 

språk med egen ordföljd och grammatik som inte är densamma som landets talade språk (Bergman 1992). 

Tal och tecken simultant 

”När man talar om tal och tecken simultant som i begrepp som tecknad svenska (TS), tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) eller tecken som stöd till talet (TSS) använder man sig av inlånade 

tecken från det svenska teckenspråket. Dessa utförs genom att simultant inflika enstaka, eller flera, tecken lånade 

från det svenska teckenspråket i varje uttalad sats. De används ofta av t.ex. personer med hörselnedsättning eller 

språkstörning för att förtydliga så att talet lättare ska uppfattas” (Roos 2009 s. 16). 

Ett par av informanterna i mitt arbete skriver att de använder tecken som visuellt stöd. Jag tolkar det som att de 

talar och tecknar samtidigt. 

Specialskola 

I Sverige finns åtta stycken skolor som drivs av staten för elever med dövhet eller hörselnedsättning, dövblindhet 

och grav språkstörning. Dessa är placerade runt om i Sverige. Skolorna har också elevhem för de elever som bor 

för långt ifrån skolan för att kunna dagpendla. Specialskolan är tioårig. 

Hörselklass 

Det finns runt om i landet skolor som har flera elever med hörselnedsättning i samma grupp. Grupperna är ofta 

mindre än traditionella klasser och där finns hjälp av hörselteknik och pedagoger som känner till elevgruppens 

behov (Roos 2009). 

Individintegrerade 

Individintegrerade elever är elever som med olika funktionsnedsättningar ändå går i skolan i hemområdet (Roos 

2009). Nedan används begreppet enbart för elever med dövhet och hörselnedsättning även om det i andra 

sammanhang också skulle kunna gälla elever med andra funktionsnedsättningar. 

Elever med dövhet eller hörselnedsättning 

I uppsatsen skrivs genomgående elever med dövhet eller hörselnedsättning eftersom fokus inte ligger på hur 

mycket eleverna hör utan mer på pedagogernas didaktiska val. Ordet elev står först eftersom det ska läsas som 

överordnat eventuella funktionshinder. 

Pedagog 

Nedan beskrivs alltid en pedagog med genusbeteckningen hon trots en medvetenhet om att många pedagoger är 

av manligt kön. Detta för att göra texten mer levande utan att för den sakens skull krångla till det för läsaren. 
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Hej! 

Efter att ha arbetat med elever med dövhet eller hörselnedsättning under många år har jag kommit att 

intressera mig för hur vi undervisar. Hur ska vi undervisa för att eleverna ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt? Eftersom jag till största delen undervisar i svenska med elever i de första skolåren har 

framgångsfaktorer inom läs- och skrivlärandet blivit det jag intresserar mig mest för. Jag har också 

ofta funderat över elevers olika lärandestilar dvs. att vissa elever lär sig bäst via synen andra via 

hörseln ytterligare andra kinestetiskt osv. Elever med nedsatt hörsel får utnyttja sina andra sinnen för 

att ta till sig kunskap och det är lätt att tänka sig att synen spelar en viktig roll för lärande. Det kanske 

känns självklart att skapa en miljö där alla ser varandra och en undervisning rik på bilder men jag har 

många gånger undrat ifall man skulle kunna göra det på ett genomtänkt och strukturerat sätt som 

passar målgruppen optimalt. 

När jag nu läser speciallärarprogrammet vid Örebro Universitet med inriktning mot dövhet och 

hörselskada och har kommit fram till sista året och examensarbetet känns det därför naturligt att samla 

in erfarna pedagogers erfarenheter för att försöka se om det utkristalliserar sig något som skulle kunna 

ses som extra framgångsrikt. Detta gör jag genom nedanstående enkät och därefter eventuellt någon 

djupintervju. 

Enkäten består av ett antal frågor. När du svarar på frågorna önskar jag att du har det tidiga läs- och 

skrivlärandet och framgångsfaktorer i undervisningen av elever med dövhet eller hörselnedsättning i 

bakhuvudet. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med Vetenskapsrådets ”God 

forskningssed” (Rapportnummer 1: 2005). Jag behöver ditt namn endast för att kontrollera vilka jag 

fått svar ifrån och för en eventuell senare kontakt i en intervju. 

Gör så här: Spara ner Enkäten på din dator. Döp den till Enkät + ditt enkätnummer. Skriv svaren direkt 

i dokumentet. Skicka tillbaka enkäten så snabbt som möjligt men senast 15 mars 2015. 

Namn: 

Pedagogisk utbildning: 

Antal undervisningsår -  inom döv- eller hörselområdet: 

- över huvud taget: 

Fråga 1: 

När du ser eller har en känsla av att en elev inte utvecklas i tillräckligt tempo; vad gör du då? 

 

Fråga 2: 



 
 

Använder du något speciellt test- eller observationsmaterial för att bedöma elevernas kunskaper i 

förhållande till den årskurs de går i? Om ja, vilket? 

 

Fråga 3: 

Finns det något test- eller observationsmaterial som du upplever fungerar bättre än andra till elever 

med dövhet eller hörselnedsättning? Om ja, på vilket sätt? 

 

Fråga 4: 

Tänk dig en jämförelse av två elever ur samma årskurs på lågstadiet som inte uppnår målen i läsning 

och skrivning. De båda eleverna befinner sig på samma nivå men du är ändå betänksam över den ena 

elevens läs- och skrivutveckling. Eleven verkar ha andra svårigheter i sin språkutveckling i jämförelse 

med den andra eleven. 

På vilka grunder gör du en sådan bedömning? 

Hur anpassar du din undervisning till det du kommit fram till? 

 

Fråga 5: 

Hur anpassar du undervisningens form och innehåll till elevernas visuella förmåga? Gör du det på 

något särskilt strukturerat sätt med syfte att höja måluppfyllelsen? 

 

Fråga 6: 

Finns det någon metod bland dina övriga metoder eller undervisningssätt du använder som du 

upplever ger bättre resultat och är mer framgångsrika än dina andra i din läs- och skrivundervisning? 

Beskriv gärna vilka metoder du väljer och motivera varför du anser de vara mer framgångsrika. 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 

Marie Winterfeldt 

marie.winterfeldt@vastra.goteborg.se 
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Namn på test- eller observationsmaterial i Sv/SVA Antal som nämnt 

Nya Språket lyfter (Skolverket, 2012) 8 

Eget konstruerade avstämningar t.ex: scannar kontinuerligt; kopierar från 

läroböcker för årskursen och ger som diagnos; kollar bokstäver, högfrekventa 

ord, munrörelse mot tecken, dialoger och förmåga att svara på frågor. 

3 

God Läsutveckling (Herrlin & Lundberg 2014) 3 

Stjärnsvenska (Wedsberg red, 2012) 2 

DLS (Järpsten, 2004) 1 

Gilla Läsa Skriva (Skolverket, 2014) 1 

LäsEttan (Johansson 2009) 1 

Läslärans diagnos ”Den magiska kulan” (Felth Sjölund, Hed Andersson, 

Lundberg & Wänblad, 2011) 

1 

Lästest 1 

Ordkedjetest 1 

OS/SL (använt tidigare) (Nauclér, Magnusson, 2010) 1 

Specialpedagogen använder diverse språkliga test 1 

Språkförståelse av Herman, Holmes & Woll. I bearbetning till svenskt 

teckenspråk Information finns på: (http://www.signlang-

assessment.info/index.php/british-sign-language-receptive-skills-test.html) 

1 

Språkförståelsetest 1 

Vad sa du fröken? (Alstam-Malcus & Fritzell, 1993) 

 

1 


