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Jag vill med studien undersöka, beskriva och analysera hur lärare som möter elever med 

hörselnedsättning löser de kommunikativa problem som uppstår i mötet med dessa elever. I 

studien används en kvalitativ metod. Studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och har inspirerats från hermeneutiken. Genom att observera kommunikationen i 

klassrummet och göra en intervju med klassens lärare har jag fått fram resultat. Resultaten 

visar att kommunikationen är komplex och att det är många faktorer som påverkar om det 

fungerar eller inte. Elever med hörselnedsättning är oerhört beroende av att möta en 

omgivning som använder en kommunikation de kan anamma utifrån sina specifika behov för 

att en utveckling ska ske. Med hjälp av en kombination av teckenspråk/talat språk och bilder 

säkerhetsställer man att eleven med hörselnedsättning känner sig delaktig i undervisningen. 

Min slutsats blev att användande av teckenspråk och kompletterande av bilder eller föremål 

ger den optimala kommunikationen i klassrummet. Även elever som inte fått teckenspråk som 

grund i barndomen kan tillgodogöra sig inlärning och snabbt anamma en fungerande 

kommunikation.  Det är aldrig försent att börja använda teckenspråk. 

 

Nyckelord:  Hörselnedsättning, Utvecklingsstörning, Kommunikation,  

Alternativ kommunikation  
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Inledning   

 Att ha en utvecklingsstörning i kombination med hörselnedsättning gör tillvaron mer 

komplicerad än vad många kanske tänker på. Att ha en utvecklingsstörning gör att man har 

svårt att tolka och förstå språkliga begrepp, se orsak - verkan av handlingar och se 

sammanhang i det som händer runt omkring en.  Val av skola måste anpassas till elevens 

förutsättningar. En hörselnedsättning innebär oftast en påverkan på möjligheten att utveckla 

och uppfatta talat språk. Kombinerar man dessa båda funktionsnedsättningar blir det 

sammantaget flera olika faktorer som behöver beaktas för att skapa en bra undervisning för 

dessa elever.  

Vi i omgivningen behöver ha kunskaper för att kunna anpassa miljön och kommunikationen 

till de här eleverna. Vad som fungerar bäst är väldigt individuellt från individ till individ och 

det är inte alltid det räcker med att bara använda teckenspråk eller bilder i kommunikationen 

även om det ligger nära till hands. Alla eleverna behöver ha teckenspråk som basspråk, i 

varierande grad, för att kunna förmedla sig med sin omgivning.  

Min förförståelse bygger på att jag själv har en hörselnedsättning och i mitt lärarskap utmanas 

jag att tänka omkring just denna komplexitet i undervisningssituationen i mötet med mina 

elever. Inom min sektor finns klasser med elever som är allt från hörande med språkstörning 

till elever som är helt döva i kombination med utvecklingsstörning.  Det låg därför nära till 

hands att välja det här området för min fördjupningsuppgift i min utbildning till speciallärare. 

Genom studien hoppades jag kunna ge en inblick i hur undervisningssituationen kan fungera 

för just de här eleverna och ta vara på några lärares tankar om sitt arbete i mötet med den här 

elevgruppen.  
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BAKGRUND 

Jag har i sju år arbetat med barn och unga med hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning I min roll som lärare på Riksgymnasiesärskolan för döva, hörselskadade 

och språkstörda i Örebro, som är inrymd på en av stadens större kommunala gymnasieskolor, 

möter jag dagligen dessa elever. Skolan är rikstäckande och en av få gymnasieutbildningar 

som tar emot elever som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Det 

gör att jag känner att jag har både kunskap om och erfarenhet av att kommunicera med dessa 

elever på olika sätt. Jag har studerat pedagogik, specialpedagogik och andra 

beteendevetenskapliga ämnen och förvärvat teoretiska kunskaper inom området.  

Disposition 

Inledningen följs av en teoretisk bakgrund med olika definitioner och begrepp som tydliggör 

hur en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning påverkar individen. Jag 

redogör även för vilka skolformer som erbjuds idag och vilka styrdokument som är rådande 

vid val av specialskola eller inte. Därefter följer en redogörelse av hur viktig en fungerande 

kommunikation är för dessa elever och vilka olika alternativa kommunikationsmedel som 

finns. Den empiriska studien presenteras utifrån mitt valda syfte och frågeställningar och följs 

av den teoretiska referensramen, tidigare forskning och beskrivning av metodavsnittet. 

Resultat och analys redovisas och avslutas med en diskussion. 

Definitioner och centrala begrepp  

Hörselnedsättning   

Att ha en hörselnedsättning/dövhet innebär ett kommunikativt och ett socialt funktionshinder 

som gör det svårt att delta i samhällets olika aktiviteter t.ex. information, utbildning, på lika 

villkor som andra samhällsmedborgare. Hos barn kan hörselnedsättningen påverka den 

språkliga och kognitiva utveckling negativt (Sehlin 2012; WHO 2001).   

På Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) hemsida (www.spsm.se) kan man läsa att 

en person kan ha nedsatt hörsel antingen på ett öra eller på båda öronen och det kan vara allt 

från en lätt nedsättning till att vara helt döv.  

WHO (2001) definierar en hörselnedsättning som en oförmåga att höra som en person med 

normal hörsel. Dövhet har den person som inte hör någonting alls.  

http://www.spsm.se/
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WHO graderar hörselnedsättningen i fyra olika grupper, lätt (26-40 dB), måttlig (41-60dB), 

svår (60- 80dB) och mycket svår (över 80dB).  Se figur 1.

   

Figur 1 Hörselkurva (http://horsellinjen.se/sites/default/files/images/talbanan.preview.png). 

En person kan födas med skadan eller få den under barndomen genom arv, olycka eller 

sjukdom och då brukar man säga att man är barndomshörselskadad eller barndomsdöv.  

Hörselnedsättningen kan återfinnas på olika ställen i örat. I örat finns en ljudledande funktion 

via hörselgången, trumhinnan och hörselbenen. Infektioner eller skador i detta område medför 

en hörselnedsättning, ledningshinder. Problemen här kan oftast avhjälpas med hjälp av kirurgi 

eller en hörapparat. Se figur 2. 

   

Figur 2 Beskrivning av örats delar (https://ljudljus.files.wordpress.com/2011/01/ear.gif). 

Sitter hörselfelet i de inre delarna som snäckan eller hörselnerven gör det att sinnescellerna 

inte fungerar normalt när ljuden ska fortplantas till hjärnan och gör att hörselförmågan 

http://horsellinjen.se/sites/default/files/images/talbanan.preview.png
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försämras när det gäller tydlighet och styrka på de ljud som uppfattas. Skadorna i innerörat är 

svåra att åtgärda så dessa personer får oftast hörapparat eller vid omfattande nedsättning 

erbjudande om Cochlea Implantat, CI (Sehlin, 2012; www.horselboken.se). En hörsel-

nedsättning är väldigt individuell och trots att två personer har samma hörselkurva på sitt 

audiogram uppfattar de inte samma saker och har sällan samma problem i vardagslivet. 

(www.hrf.se).  

Många med en hörselnedsättning kan ha hjälp av någon form av hörapparat. Är hörsel- 

nedsättningen så pass grav att hörapparat inte hjälper kan man i de flesta fall få ett CI 

inopererat i hörselsnäckan. Både hörapparat och CI kan ge en användbar men inte fullgod 

hörsel vilket många felaktigt tror. Ett CI ger förmåga att uppfatta ljud men hjärnans förmåga 

att tolka impulserna är mycket olika så hur personen med ett CI hör kan variera mycket. Det 

blir svårare att höra om det finns störande ljud i omgivningen vilket ger konsekvenser för 

personen med hörselnedsättning. Hjälpmedlen som finns har inte förmåga att som ett 

mänskligt öra sortera bort ovidkommande ljud. För den hörselskadade eleven innebär det helt 

enkelt att ljuden kan bli svagare, kan förvrängas eller helt försvinna (www.horselboken.se; 

www.hrf.se).  

Utvecklingsstörning 

För en person med utvecklingsstörning går utvecklingen långsammare och når ibland bara 

upp till en tidig utvecklingsnivå. Den utvecklingsstörde personen förändras och påverkas av 

de livserfarenheter och lärdomar den förvärvat precis som alla andra människor. En 

utvecklingsstörning innefattar en nedsättning av intelligensen i kombination med svårigheter 

att klara av vardagslivet på ett självständigt sätt. Det finns dock stora variationer mellan i 

vilken utsträckning den sociala kompetensen, personegenskapen som påverkar hur en person 

resonerar, tänker och löser problem, och hur anpassning till vardagens krav, fungerar för den 

enskilde. (Granlund & Göransson, 2011).    

Utvecklingsstörning har många orsaker, till exempel kromosomavvikelser, fosterskador, 

förlossningsskador eller den kan vara helt okänd. Det är ungefär 1 % av Sveriges befolkning 

som har en utvecklingsstörning (ww.fub.se). Utvecklingsstörning definieras dels utifrån en 

kognitiv nivå, intelligenskvot och dels utifrån ett så kallade adaptivt kriterium, ett mått på hur 

personen fungerar i vardagen. För att få diagnosen utvecklingsstörning ska man ha en 

samtidig nedsättning inom områdena akademisk, social och praktisk färdighet, en IQ under 70 

och skadan har upptäckt innan 16 års ålder (Fernell, 2012; Granlund & Göransson, 2011 ).  

http://www.horselboken.se/
http://www.horselboken.se/
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I USA dras gränsen vid 18 års ålder istället av American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD, 2010).  Där används en definition av 

utvecklingsstörning som utgår från individens funktionsnedsättning, intellektuella förmåga, 

adaptiv förmåga, delaktighet, hälsa, miljö och behov av individualiserat stöd (ibid).  Det är 

vanligt att en person med utvecklingsstörning har ytterligare funktionsnedsättningar som till 

exempel problem med motorik, syn eller hörsel (Fernell, 2012).  

Hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning 

Elever med en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning utgör en liten skara 

elever. I Sverige finns ingen samlad registrering av denna elevgrupp så antalet är osäkert. 

Hörselskadades Riksförbund (2014) skriver att enligt beräkningar kan det finnas 25 000 barn i 

åldern 0-15 år som har en hörselnedsättning. I den obligatoriska särskolan kan det finnas 

uppemot cirka 800 elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning med eller utan 

ytterligare funktionsnedsättningar (www.dhb.se). Utifrån att 1 % av Sveriges befolkning har 

en utvecklingsstörning bör det finns minst 250 barn med kombinationen hörselnedsättning 

och utvecklingsstörning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2011).  

På Gallaudet Research Institute görs årligen undersökningar som visar på antalet elever med 

hörselnedsättning i USA. Undersökningen 2012 visade att 8,8 % av eleverna, det vill säga 

cirka 1800 elever, även hade en utvecklingsstörning av de drygt 24 000 amerikanska eleverna 

med hörselnedsättning som registrerats (Gallaudet Research Institute, 2012).  Mörkertalet är 

stort och tillförlitlig statistik är bristfällig, speciellt i Sverige, då det handlar om denna 

elevgrupp med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. 

Att beakta i undervisningen för den här elevgruppen 

Ett fåtal elever med lättare utvecklingsstörning läser enligt särskolans läroplan inom 

specialskolan för elever med hörselnedsättning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014).  

I kommunerna finns särskolor för barn med utvecklingsstörning och kommunikationsklasser 

där man använder tecken som stöd eller alternativa kommunikationsmetoder. I dessa klasser 

återfinns många elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning (www.dhb.se).  Vid 

dubbla funktionsnedsättningar bedömer man utifrån vilken funktionsnedsättning som 

påverkar individen mest, därför är nog mörkertalet stort. Andersson (2006) menar att om den 

kunskap som behövs saknas om dessa olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka 

varandra finns risken att elevens funktionsnedsättningar kan passera i tron att det är ett typiskt 

beteende kopplat till deras hörselnedsättning. Granlund (1999) menar att 

http://www.dhb.se/
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”funktionsnedsättningarna är inte problemet i sig utan kan hjälpa till att förklara 

vardagssvårigheterna”. (s. 491). Kunskapen om hur flera funktionshinder kan påverka 

varandra är viktigt att ha. (Andersson, 2006).  

När en person har flera funktionsnedsättningar påverkar de varandra negativt vilket gör att 

funktionsnedsättningarna blir större. Personen kan inte använda sina förmågor och 

intellektuella begåvning fullt ut. Kontakterna med omvärlden kan bli dubbelt så svår. Att 

tidigt börjar med teckenspråk och även pröva andra sätt att kommunicera blir viktigt för att 

eleverna ska kunna hänga med. 

Att vara döv eller hörselskadad i kombination med en utvecklingsstörning innebär att 

man har stora svårigheter att kommunicera. Därför är det viktigt att föräldrarna och 

barnet kan börja lära sig teckenspråk så fort man konstaterat hörselskadan. Tecken-

språk fungerar oftast bra eftersom det är ett språk som både syns och känns. Som alla 

andra barn blir döva/hörselskadade barn med utvecklingsstörning starka och trygga 

om de hittar gemenskap och känner identifikation med sin egen grupp. Det är viktigt 

för självförtroendet att inte alltid känna sig annorlunda och bli särbehandlad 

(www.dhb.se/?id=60).  

Barn med flera funktionsnedsättningar ger ofta otydliga eller små kommunikativa signaler 

som kan vara svåra att uppmärksamma. Vuxna i barnets närhet kan både överskatta och 

underskatta barnets förmågor (Roos & Fischbein 2006). I särskolan och specialskolan, som 

möter elevgruppen med kombinerade funktionshinder, behöver man utgå ifrån en 

tydliggörande pedagogik som innebär att eleven får svar på frågor om tid, rum innehåll och 

person. Eleverna behöver veta vad som ska hända, var, när och med vem. Visuellt tydliga 

hjälpmedel i form av bilder utöver kommunikation, tal eller tecken utifrån vad som passar 

eleven bäst bör användas. Bilderna kan hjälpa eleven att minnas vad som sagts och hjälpa 

eleven förmedla vad det är hen vill i olika situationer (Ardinge & Bergström 2014).  
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Styrdokument som reglerar undervisningen 

I Läroplan för specialskolan (Skolverket 2011a) kan man läsa om huvudregeln för vilka elever 

som ska följa vilken kursplan med utgångspunkt i 7 kap. 6 § och 12 kap. 4 och 8 § skollagen, 

SFS2010:800 samt Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:56 och SKOLFS 2011:66. 

I skollagen 3 kap 3§ framgår att: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som 

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som det är möjligt enligt utbildningens mål” 

(SFS 2010:800) vilket beskriver vad man i undervisningen ska ha som utgångspunkt i mötet 

med denna elevgrupp. Skolan ska hjälpa eleven att koppla ny kunskap till tidigare inlärda 

fakta, skapa förståelse och ge färdigheter.  

Skola för elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning: 

I den kommunala särskolan finns många elever med hörselnedsättning som kanske inte får 

samma möjlighet att hitta en egen språklig identitet som de elever som placeras i 

specialskolan. De har ofta tillgång till TSS (tecken som stöd till talet)/TAKK (tecken som 

alternativ kommunikationskanal) eller AKK (Alternativa kommunikationskanaler) i form av 

bilder beroende på utvecklingsnivå och bildar små kommunikationsklasser. (Andersson, 

1998).  Några av de största bidragande orsakerna till om en elev fungerar eller inte är 

klasslärarens grundsyn på elevens utvecklingsmöjligheter, kompetens och vilja att lära nytt 

(ibid).  Lärarna kan erbjudas stöd från SPSM:s stödteam med specialkompetens mot hörsel 

och döv. Idag är det många kommuner som inte känner till denna möjlighet till stöd vilket kan 

få konsekvenser för den enskilde eleven (Andersson, 1998).  

Elever med hörselnedsättning och lättare utvecklingsstörning hänvisas ibland till någon av de 

fem regionala och statliga specialskolor som finns i Sverige och har elever med hörsel- 

nedsättning som målgrupp. Specialskolan för döva och hörselskadade är en individuellt 

anpassad utbildning i Specialpedagogiska skolmyndighetens regi i en flexibel tvåspråkig 

miljö där man med utgångspunkt från elevernas behov erbjuder både undervisning på 

teckenspråk och talad svenska med teckenspråket som huvudspråk. (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2014).  Flera elever med liknande behov bildar en undervisningsgrupp och 

läser efter specialskolans eller grundsärskolans läroplan (www.spsm.se).  

En rikstäckande statlig specialskola tar emot enbart elever med hörselnedsättning i 

kombination med utvecklingsstörning. Skolan utgår från teckenspråket och den 

kommunikation som fungerar bäst för respektive elev oavsett om det är tal, tecken eller endast 
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bilder. Eleverna läser här efter grundsärskolans läroplan med vissa undantag. (ibid).  För 

elever med en hörsel- nedsättning finns det särskilda kursplaner i engelska, kommunikation, 

rörelse och drama, svenska och teckenspråk (Skolverket, 2011a; SKOLFS 2011:56; SKOLFS 

2011:66).  

 

Kommunikation – en möjlighet och utmaning 

Det behövs minst två individer för att kommunicera och utbyta information mellan 

människor. I kursplaner för den obligatoriska särskolan kan man läsa följande under 

ämnesområdet kommunikation för elever inom träningsskolan:  

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

Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar 

förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället”(Skolverket, 2011b).  

 Kommunikation kan bestå av allt ifrån omedvetna signaler som visar ens sinnesstämning 

eller känslor till att vara komplexa språkliga uttryck för abstrakta idéer och värderingar.  

(Heister Trygg & Andersson 2009).  Att kommunicera, i tal, tecken eller skriven form, är en 

grundläggande mänsklig rättighet för att kunna leva i ett modernt samhälle. Kommunikation 

människor emellan sker på många sätt: med tal, gester, miner, skratt, pauser, ljud eller annat. 

(www.spsm.se).  Hela kommunikationen påverkas vid till exempel motoriska, kognitiva, 

språkliga och sociala funktionsnedsättningar. Behoven av kommunikation hos personer med 

en funktionsnedsättning är densamma som hos alla andra, men de har inte alltid samma 

förutsättningar att få dem tillgodosedda. Att kommunicera är livsviktigt för alla människor. 

Att kunna uttrycka behov, känslor eller önskningar är viktigt för vårt välbefinnande (Heister 

Trygg & Andersson 2009). Att kunna kommunicera innebär att eleven får möjlighet att 

uttrycka sina känslor och sina behov, berätta vad man varit med om, göra olika val eller helt 

enkelt påkalla uppmärksamhet (www.spsm.se).  

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande på alla plan. För att elever med 

kommunikationssvårigheter ska kunna delta i undervisningen behövs: 

 En kommunikativ miljö där en fungerande kommunikation används  

 Omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven  

 Ett kommunikativt utvecklande arbetssätt (ibid).  



  

12 

 

Hos en del personer begränsas kommunikationssvårigheterna till att de har svårt uttrycka sig, 

men de flesta har därutöver även svårt att förstå vad som sägs eftersom alla kan inte tala eller 

teckna med sin omgivning när språket blir för abstrakt. Alla kan ändå kommunicera med sin 

omgivning på något sätt om de får fungerande alternativ till sin kommunikation (Heister 

Trygg & Andersson 2009; www.spsm.se). 

Teckenspråket (TSP) som kommunikationsmetod  

Dahl (2007) beskriver teckenspråket som det enda exemplet på ett mänskligt icke-talat språk 

som fungerar som modersmål, tillägnat på ett naturligt sätt i tidig ålder, och fungerar som ett 

huvudsakligt kommunikationsmedel för en grupp människor. Teckenspråket är inte 

internationellt utan varje land har ett eget teckenspråk som betraktas som ett fullvärdigt språk 

på de flesta platser. (ibid).  Teckenspråket har en egen grammatik och syntax och har en 

spatial organisation som skiljer sig från svenskan som är temporalt organiserat (Ahlgren & 

Bergman 2006; Roos & Fischbein, 2006).  Teckenspråket består av flera olika 

betydelsebärande delar, handens form, rörelser, placering (manuella komponenter), munnens 

rörelse och form (orala komponenter).  De tillsammans med kroppens position och rörelse har 

alla olika betydelsebärande grammatiska innehåll. Även handalfabetet (manuell bokstavering) 

som består av en handform per bokstav har en viktig del i språket (Roos & Fischbein, 2006).  

Några som ingående har förklarat detta är Ahlgren och Bergman (2006) i studien 

”Teckenspråk och teckenspråkiga”.  

Enligt Cramér-Wolrath (2006) är en av de största skillnaderna mellan talad svenska och 

teckenspråket att teckenspråket är ett gestuellt-visuellt språk som kräver att man tittar på den 

som tecknar. Det är svårt att göra saker samtidigt som man pratar/tecknar eftersom händerna 

är upptagna med att producera språket och du behöver ha full uppmärksamhet på alla de olika 

visuella komponenter som produceras för att förstå allt fullt ut. När det gäller elever med 

utvecklingsstörning och användandet av olika typer av tecken dröjer sig många fördomar kvar 

att teckenkommunikation ska vara för svårt för dem vilket främst grundar sig på brist i 

kunskap hos personernas omgivning (Andersson, 2002; Linikko, 2009).  

Teckenspråket är ett "muntligt" språk och har ingen skriftlig form utan teckenspråkiga i 

Sverige använder sitt andraspråk svenska när de skriver. (Språkrådet, 2010)   

Enligt Svartholm (1990) ligger skillnaden mellan skriven svenska och svenskt teckenspråk i 

hur språken är ordnade i tid och rum. För en teckenspråksanvändare är inte skriven svenskan 

tidsordnad utan det ser ut som en massa krumelurer och för att det ska bli begripligt måste 

man koppla ihop det med det språk de talar, det vill säga teckenspråket (Ahlgren 1984). 

http://www.spsm.se/
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Svårigheten som uppstår beror på att teckenspråkets teckenföljd är visuellt ”här och nu” 

medan svenskan i sin skrivna form är tidsordnad och följer en bestämd ordningsföljd 

(Lundström 2005; Svartholm 1984).   

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

AKK är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal och används då den 

vanliga kommunikationsförmågan inte räcker till. Personer i behov av AKK finns inom olika 

grupper med funktionsnedsättningar där behovet kan variera och förändras i ett livsperspektiv. 

Målgruppen kan delas in i tre funktionella huvudgrupper. 

 AKK enbart för att kunna uttrycka sig - när förutsättningar för ett konventionellt språk 

inte finns. 

 AKK som komplement - bygger och kompletterar språk. 

 AKK som alternativ - behov av AKK både för att förstå och att uttrycka sig.  

Omgivningen har ansvaret för att AKK-användaren ges möjlighet att utveckla hela sin 

kommunikativa kompetens. I det arbetet krävs kunskap, tid, och engagemang. AKK kan 

antingen vara manuellt och hjälpmedelsoberoende eller grafiskt och hjälpmedelsberoende 

(Heister Trygg & Andersson, 2009; www.papunet.net; www.spsm.se).  

Manuella AKK utgår från den egna kroppen och kommunicerar med omgivningen till 

exempel genom gester, signaler och teckenkommunikation. Gester och andra kroppssignaler 

är ett sätt att förmedla sig med omgivningen och kan bestå av pekningar, miner, ögonrörelser 

och huvudskakningar. Teckenkommunikation är ett samlingsnamn för olika sätt att använda 

sig av tecken ur teckenspråket, TSS eller TAKK, för personer med någorlunda god hörsel i 

kombination med utvecklingsstörning eller försenad språkutveckling av annan orsak (ibid). 

Det som är gemensamt för TSS och TAKK är att man lånar tecken från det svenska 

teckenspråket och använder enstaka eller flera tecken till de betydelsebärande ord som sägs i 

varje uttalad sats (Roos & Fischbein 2006). 

Grafiska AKK kan vara allt från enkla föremål, olika bilder, symboler presenterade på̊ 

exempelvis kommunikationskartor, till avancerad elektronisk utrustning.  

 Konkreta föremål som visar olika vardagsföremål och kopplar till aktivitet. 

 Fotografier kan istället för föremål visa välkända personer, föremål, aktiviteter och 

platser  

http://www.papunet.net/
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 PCS (Picture Communication Symbols) eller Pictogramssymboler kan ha en viss ökad 

abstraktionsgrad istället för rena fotografier som är en direkt avbildning av något. 

Avsikten är att fylla behovet av mer generella symboler än vad som kan uppnås med 

fotografier och bilder men ändå vara mindre svårinlärda och abstrakta än blissymboler  

 Ritade tecken som stöd i teckenkommunikationen är något som har kommit på senare 

år. SPSM är de som är ansvariga för produktionen av nya tecken. Bilderna följer det 

svenska teckenspråket men är inte fulltäckande och ska inte användas för att lära sig 

nya tecken utan fungera som ett stöd för den som använder teckenspråk.  

PCS    Pictogram    Ritade tecken Bliss  

Figur 3. Min jämförelse av etablerade tecken och bilder som beskriver hur begreppet mamma 

ser ut i fyra olika symboliska AKK. 

Vid själva kommunikationen så används de ovan beskrivna hjälpmedlen med hjälp av några 

olika metoder eller verktyg. Eleverna kan ha en färdig kommunikationskarta med de bilder de 

lärt sig att tyda och de är individuellt utformade. Några har kort med enstaka användbara 

bilder medan andra kan ha hela pärmar eller dataprogram de använder sig av när de vill 

förmedla sig (ibid).  Då eleverna har väldigt olika förutsättningar är det viktigt att ta hänsyn 

till grad av utvecklingsstörning, grad av hörselnedsättning, förekomst av andra 

perceptionsstörningar och sist men inte minst elevens kommunikativa förutsättningar. Att lära 

sig alternativa och kompletterande kommunikationer är en långvarig och komplex procedur 

och den involverar inte bara den enskilde utan också hela ens omgivning. Det är viktigt att 

man tar hänsyn till helheten runt individen när man väljer metod. Det är sällan fel att 

kombinera olika metoder för att få en mer optimal inlärning skriver Heister Trygg & 

Andersson (2009).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Jag vill undersöka, beskriva och analysera hur lärare som möter elever med hörselnedsättning 

i kombination med utvecklingsstörning löser de kommunikativa problem som uppstår i mötet 

med dessa elever. 

Min frågeställning var: 

1. Hur kommunicerar lärare med elever som har en kombination av hörselnedsättning 

och utvecklingsstörning i klassrummet? 

2. Vilka olika kommunikationskanaler/medel används för att kommunicera med denna 

elevgrupp?  

3. Hur anpassar läraren kommunikationen till den enskilde elevens förutsättningar och 

behov? 

Målsättningen med studien är att kunna bidra till att synliggöra och lyfta fram kunskap om 

undervisningssituationen för elever med hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning då det är ganska outforskat.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Sociokulturellt perspektiv 

Min tanke är att utgå från det sociokulturella perspektivet som teoretisk referensram och Lev 

Vygotskijs (1896-1934) tankar om utveckling och lärande. Hans grundteori bygger på att vi 

människor lär oss i samspel med andra människor och därför behöver verktyg för att utveckla 

tänkandets metoder. Vygotskij menar att ”kunskap uppstår i kommunikationen mellan 

människor” och det är vad hela vår historia bygger på, liksom all vår kultur (Vygotskij, 

2001).  Vygotskij lanserade uttrycket ”den proximala utvecklingszonen” där han försöker 

beskriva den utvecklingspotential han såg när barns spontana aktivitet och den vuxnes 

vetenskapliga kunskap möts. I detta möte är det ett samspel mellan barnet och den vuxne där 

barnets eget kunnande och det som han/hon behöver stöd från den vuxne med utvecklas och 

bli medveten om sin egen kunskap (Bråten, 1998).  ”Med andra ord är det så att det barnet idag 

kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij, s.333).  Även 

Bruner (1990) tar upp detta tankesätt när han pratar om scaffolding, även kallat ”stöttande 

lärande”. 

Både Bruner och Vygotskij ser på omgivningen som avgörande för en individs utveckling och 

prestationer. Det är väsentligt att ta hänsyn till den historia och den kultur som en person 

härrör från. Det är avgörande att vi vet så mycket som möjligt om barnets individuella historia 

och kultur alltså en sociokulturell historisk process (Bruner, 1990; Vygotskij, 2001).  Barnet 

lär sig bäst om man håller sig i närheten av dess egen utvecklingsnivå. Med utveckling menar 

Vygotskij såväl tankeförmåga och språk som mental och personlig utveckling. Genom att 

barnet får uppleva nya saker och få möjlighet att imitera det man ser sker en inre mognad. 

Utveckling stimuleras genom relationer framför allt till föräldrar och skolpersonal. Begrepps-

världen kan utvecklas och den kulturella förståelsen blir större från dag till dag då barnet 

upplever och prövar nya ord och utvecklar insikter. Det är viktigt att man orienterar sig och 

bestämmer sig för en lägsta och högsta tröskel för inlärningen hos barnet. Det är i sfären 

mellan dessa som den fruktbärande inlärningen sker enligt Vygotskij. ”Pedagogiken bör inte 

orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot morgondagen” (Vygotskij, 2001 s. 

334).  

Nationell och internationell forskning  

När det gäller området hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning har det inte 

bedrivits så mycket forskning. Befintlig forskning har haft sitt focus på kommunikation och 
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interaktion för elever med hörselnedsättning som har tillgång till teckenspråk och om barn 

som vuxit upp utan en fungerande kommunikation, till exempel teckenspråk.  

Nationell forskning 

I Sverige finns det mycket forskning om döva och hörselskadades socialisation, livssituation 

och kommunikation. Teckenspråksforskningen startade redan 1972 vid lingvistiska 

intuitionen på Stockholm Universitet. Brita Bergman blev den första professorn i teckenspråk 

1990, i hela världen. Hon har skrivit flera avhandlingar om teckenspråksanvändning och 

teckenspråkets komponenter både själv och med andra (Ahlgren & Bergman 2006; Bergman, 

1977, 1992; Bergman & Nilsson, 1999).   

På flera universitet i Sverige finns det personer som forskat runt teckenspråket, språkinlärning 

och vilka konsekvenser en hörselnedsättning kan få (Bagga-Gupta, 2002; Heiling, 1993; Roos 

& Fischbein 2006).  Teckenspråkets historia har Eriksson (1994) gjort den största 

sammanställningen av men även Lundström (2005) och Svartholm (1984) har bidragit till det 

området. I regeringens forskningsöversikt ”Teckenspråk och teckenspråkiga” (SOU 2006:29) 

kan man hitta några viktiga delar som belyser området elever med hörselnedsättning och 

teckenspråk. 

Hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning 

Andersson har gjort två studier av elever med hörselnedsättning i särskolan.  Den första som 

kom 1998, en uppsats, tar upp klasslärarens perspektiv på skolsituationen för elever med 

hörsel nedsättning. I hennes andra studie, en avhandling, från 2002 tar hon upp den 

interpersonella kommunikationen som sker i mötet mellan skolpersonalen och eleverna i 

särskolan. Det är ett stort ansvar som vilar på pedagogernas axlar där de ska kunna erbjuda 

förutsättningar och redskap för språklig utveckling i samvaro med andra (Andersson 2002).  

Linikko (2009) har skrivit en avhandling där han berör inkluderingsproblematiken som 

uppstår när elever med ytterligare funktionshinder inkluderas i den vanliga specialskolan för 

elever med hörselnedsättning. Arbetet har utgått från lärarens perspektiv på 

inkluderingsprocessen och vilka motsättningar som kan återfinnas att hantera i deras arbete i 

skolan. Linikko (2009) anser att man i specialskolan måste se eleven och dennes övergripande 

behov för att en inkludering ska fungera utan att man särskiljer individen från de övriga 

eleverna på skolan. 
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Internationell forskning 

På Gallaudet University private university for the education of the Deaf and hard of hearing i 

Washington, D.C. bedrivs mycket forskning. Forskningen omfattar hörselnedsättning, CI:s 

nytta för alla döva med eller utan ytterligare funktionshinder samt en hel del forskning där 

även kombinationen hörselnedsättning och andra funktionsnedsättningar förekommer.  

T. Jones, J. Jones och Ewing (2006) ger ett exempel på sådan forskning. De kom i sin 

undersökning fram till att många elever i skolan med flera funktionsnedsättningar är svåra att 

diagnostisera och att lärarna i många fall saknar nödvändig kunskap om hur de olika 

funktionsnedsättningarna tillsammans påverkar elevens möjligheter att lära. De ger flera 

exempel på hur man kan gå till väga för att förbättra elevernas möjligheter i skolan så som att 

skriva en individuell plan över elevens behov innan skolstart och att utbilda personerna som 

eleven kommer att möta. De ger förslag på hur man kan utforma undervisningen och vad man 

kan försöka att fokusera mera på i själva undervisningssituationen. Social träning, 

förstärkning av kommunikationen via bilder och läsinlärning som att fokusera främst på ord 

som eleven kan ha nytta av i framtiden är några exempel som tas upp utifrån vad forskningen 

visat på (ibid). 

Flera forskare har i artiklar tagit upp att elever med flera funktionshinder ofta får sin diagnos 

väldigt sent. Orsaken anges som att de språkliga problem som funnits har en koppling till den 

diagnostiserade hörselnedsättningen. Meinzen-Derr, Wiley, Grether& Choo (2011) tar i en 

studie upp problematiken runt barn med CI i kombination med utvecklingsstörning eller andra 

funktionsnedsättningar och deras språkutveckling. Jämförelser görs med en kontrollgrupp 

med barn med CI eller hörapparat men utan ytterligare funktionsnedsättningar. Resultatet 

visar att många faktorer påverkade och bidrog till att man inte fick så positiva resultat. Ofta 

opereras CI på barnet med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar upp till ett 

år senare än barnen utan ytterligare funktionsnedsättningar. En följd av detta blev att barnet 

med ytterligare funktionsnedsättningar fick större språkliga luckor än de utan ytterligare 

funktionsnedsättning. Man behöver tidigt stödja med kommunikationsmetoder i form av 

bilder om språket inte kommer vidare via enbart tal eller ASL (American Sign Language). 

Boulet (1999) studerade två döva elever med utvecklingsstörning för att undersöka om de 

kunde öka barnens ordförråd bara genom att de fick nya tecken via American Sign Language, 

ASL. Hon kom fram till att inlärandet av nya ord fungerade bäst om eleven fick ASL i 

kombination med stöd via ordbilder eller PCS bilder. Exakt hur man ska arbeta metodiskt 

behöver det forskas mera om menar författarna. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_university
http://en.wikipedia.org/wiki/Deaf_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_of_hearing
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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Användandet av olika alternativa kommunikationsmedel är något som varit i fokus för flera 

studier. Highnote Allgood, Wolff Heller, Easterbrooks och Fredrick (2009) har studerat om 

ungdomar med hörselnedsättning och lätt till måttlig utvecklingsstörning kan ha hjälp av 

enklare bildstöd när de ska ut på arbetsplatser. Ungdomarna rustades med en liten pärm 

innehållande de mest frekventa orden de kunde stöta på när de kom ut på en arbetsplats. Det 

för att skapa sig en skriven kommunikationsmetod. De här ungdomarna träffade i samhället 

på många okända som inte kunde teckenspråket och det blev svårt att kommunicera och 

förmedla vad man ville. De behövde lära sig ett alternativt kommunikationssätt att använda 

sig av när de befann sig bland människor som inte kunde teckenspråk. Med hjälp av en bok, 

med bilder med stödord under, försökte de lära ungdomarna stava. Syftet var att de skulle lära 

användbara ord för att kunna ha en grundläggande kommunikation och uttrycksmetod när de 

vill förmedla sig och fråga om olika saker. Forskarna ville även se om dessa bildkort kunde få 

eleverna att stava orden bättre och använda en mer riktig ordföljd som enligt det 

amerikanskan språket. ASL bygger ju liksom det svenska teckenspråket på en egen 

grammatik och eleverna i studien skrev ofta i samma följd som de tecknade. Flertalet av 

eleverna föredrog att använda ASL istället för de färdiga ordförslagen och det på grund av att 

de kände sig mest förtrogna med ASL. Resultatet av Highnote Allgoods et al. (2009) studie 

visar att elevernas stavning inte blev så mycket bättre med hjälp av bildkorten.  

Quinto-Pozos (2014) bok tar ett banbrytande steg mot att beskriva olika typer av avvikelser i 

språket hos individer med hörselnedsättning i kombination med rörelsehinder, neurologiska 

hinder, autism/ utvecklingsstörning, eller andra funktionsnedsättningar som orsakats av 

svårigheter i den visuella bearbetningen. Jämförelser görs mellan USA, Holland, 

Storbritannien och Tyskland. Olika författare beskriver kommunikations störningar som 

återfunnits hos medborgare i deras respektive land. De har sett olika faktorer man kan 

uppmärksamma för att rätt stöd kan sättas in tidigt då en elev med flera funktions-

nedsättningar har störningar i sin språkutveckling. Samstämmigt i artiklarna är att om barnen 

bara får tillgång till alternativa kommunikationssätt, teckenspråk och eller andra alternativ i 

form av bilder, har de betydligt större möjligheter att utvecklas trotts sitt funktionshinder och 

att kunna göra sin röst hörd på samma villkor som andra samhällsmedborgare. Tillåts eleverna 

bara använda det språk de lärts sig så går utvecklingen snabbt framåt. Viktigt är att om man 

uppmärksammar kombination av handikapp kan man även ge en riktig diagnos tidigare än det 

sker idag.  Motsvarande undersökningar i Sverige saknas, som anger tid för upptäckten och 

hur tidiga insatser påverkar barnets språkutveckling.  
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METOD 

Jag har fördjupat mig i problematiken som finns runt elever med en kombination av 

hörselnedsättning och utvecklingsstörning och vilka kommunikationsmetod som fungerar bäst 

för läraren att använda i klassrummet. För att komma fram till vilken metod som passar min 

studie bäst har jag utgått från mitt syfte och min problemformulering och kommit fram till att 

en kvalitativ metod med inspiration från hermeneutiken är det som passar bäst.   

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det finns två huvudsakliga uppdelningar i den 

vetenskapliga forskningen - den kvalitativa och den kvantitativa. Den kvantitativa forskningen 

består i att beskriva verkligheten genom insamling och analys av sifferdata och så komma 

fram till olika siffertabeller som stödjer ens påstående. I en kvalitativ studie handlar det 

istället om beskrivning och analys av data som händer eller sker i till exempel klassrummet. 

Data samlas in genom intervjuer, fältanteckningar eller observationer. En djupare förståelse 

och kunskap om hur pedagogernas erfarenheter, kunskap och användning av kunskapen ser ut 

kan man inte komma åt genom en kvantitativ studie (ibid).   

Hermeneutik syftar till att skapa förståelse och bygger på tolkningen av något fenomen. Fyra 

huvudmoment ingår; tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring (Ödman, 2000).  

 Tolkning innebär att jag som forskaren presenterar min förståelse inför mig själv och 

andra och gör en s.k. ”översättning” av det man hört och sett som bygger på vår egen 

föreställning av fenomenet/händelsen.  

 Förståelse handlar om att förstå det man möter. Det kan vara både en ytlig förståelse, 

man begriper eller fattar något, eller en djupare förståelse så att forskarens 

livsstil/existens berörs och förändras.  

 Förförståelsen är själva grundstommen till att vi överhuvudtaget kan förstå något. 

Förförståelsen bygger på tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor som 

aldrig är helt neutrala d.v.s. de kan vara både ett hinder och en tillgång vid 

forskningsarbetet. Vid tolkning aktualiseras förförståelsen som medverkar till hur vi 

uppfattar och kommer fram till vår tolkning.  

 Förklaring står nära begreppet förståelse. För att kunna förklara något måste vi ha 

förstått och omvänt om vi ska förstå något måste vi kunna förklara det. Tolkningen 

blir alltså den sammanhängande helheten mellan förklaring och förståelse där 

förförståelsen utgör grunden som hela den hermeneutiska processen vilar på (s.74-76).  
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När det gäller både observationerna och intervjuerna är de en del av processen att tolka som 

hjälpt mig att samla data och mitt arbetssätt har fått justeras utifrån vad som framkommit 

under datainsamlingen (Backman 2014).  Här lutar jag mig åt det hermeneutiska arbetssättet. 

Val av teknik för datainsamlingen  

Överväganden gjordes om vilken metod som skulle passa bäst att använda med utgångspunkt 

från min frågeställning. Jag kom fram till att både att observera och göra en fördjupad intervju 

med skolpersonal som fanns nära eleverna i deras vardag var det bästa. Genom att kombinera 

två metoder hoppades jag kunna väga för- och nackdelar som fanns mot varandra i respektive 

metod (Hammar Chirac & Einarsson, 2013). Det är viktigt att man tar med det i övervägandet 

mellan vilken metod som man upplever kan ge svar på ens frågor. Utgångspunkten blev att få 

fram ny kunskap som kunde leda till nya upptäckter. I studien utgick jag från den empiriska 

verkligheten och försökte genom insamlade data hitta ny, fördjupad eller reviderad kunskap 

om den verklighet man undersöker. Intervjuerna hjälpte till att bekräfta ny kunskap, 

iakttagelser och bidrog till resultatet (ibid).  Jag var inspirerad av Hammar Chirac & 

Einarsson (2013) tankar om en teorigenerande observationsstudie (ibid).  

Urval 

Elevgruppen på sju elever som undersöktes utgör en liten del av Sveriges population nämligen 

elever inom särskolan som har en hörselnedsättning kombinerat med utvecklingsstörning. Det 

bidrog till ett begränsat urval. För att få en relativt god bild av hur kommunikationen 

fungerade och vilka olika kommunikationsmetoder som användes gjordes två deltagande 

observationer på två specialskolor som har undervisningsgrupper för elever med 

hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Förutom observationer gjordes även fyra enskilda 

intervjuer med skolpersonal för att få ytterligare data. Målsättningen var att intervjua både 

klasslärare och elevassistenter utifrån vilka som arbetade i klassen. Det för att få så bred 

kunskap som möjligt om den kommunikation som användes i klassrummet. 

Förfrågan om medverkan i studien och önskan om att få besöka skolan sändes till sex skolor. 

Av dessa var fyra i Specialpedagogiska skolmyndighetens regi, en skola kommunal och en 

skola drivs av en stiftelse. Av de sex tillfrågade skolorna svarade fyra nej av följande orsaker: 

 En skola uppgav att de inte hade elever med kombinationen hörselnedsättning och 

utvecklingsstörning som använde sig av något ytterligare kommunikationssätt än rent 

teckenspråk och menade på att jag inte skulle få ut något av att besöka dem. 
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 En av skolorna hade inga elever med hörselnedsättningar vilket jag felaktigt blivit 

informerad om vid kontakt med en annan skola och de avsade sig därför deltagande i 

min undersökning.  

 En skola med stor kännedom om just mitt arbetsområde stod inför stora förändringar 

både inom organisationen och bemanning under våren och hade därför inte möjlighet 

att ta emot mig. De tipsade om användbar litteratur som beskrev deras arbetssätt och 

bemötande något som blev mycket användbart för det här arbetet. 

 En skola har inte svarat trots påstötning. 

De återstående två specialskolorna tog emot mig och datainsamlingen kunde genomföras.  

 

Genomförande och etiska ställningstaganden 

Under hösten 2014 satte jag mig in i studiens fokusområde genom att ta del av tidigare 

forskning, styrdokument och annan relevant litteratur. Det är något som Kvale & Brinkmann 

(2014) betonar: ”Man behöver vara bekant med temat för att kunna ställa relevanta frågor…”(s.122).  

I början på januari 2015 arbetades ett observationsschema se (bilaga 5) och en intervjuguide 

se (bilaga 6) med frågor till skolpersonalen fram. Samtidigt togs kontakt med rektorer på sex 

skolor. (bilaga 2). I mailet presenterades studiens syfte, upplägg och jag bad om namn på 

lärare med erfarenhet av att möta elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning, som 

jag kunde ta kontakt med på deras skolor. Vid den första kontakten med skolpersonalen 

(lärarna och assistenter) fick de information om studiens syfte och frågeställningar samt 

tillgång till studiens intervjufrågor (bilaga 3).  Ett informationsblad (bilaga 4) skickades hem 

till eleverna i de berörda klasserna via klassläraren. Det för att få föräldrarnas tillstånd till att 

följa undervisningen i klasserna och få godkännande till att deras barn kunde delta i studien. 

Alla informerades, både skolpersonal och föräldrar, om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i min studie oavsett orsak. Information gavs även om vem som har tillgång till 

mitt material och att anonymitet gäller för både eleverna och personalen på de berörda 

skolorna. Vid besöket i klasserna informerades eleverna muntligen om hur studien var 

upplagd samt att deras deltagande är på frivillig basis. De etiska principerna beaktades 

(Vetenskapsrådet, 2011). Observationer och efterföljande intervjuer påbörjades i slutet av 

februari och jag blev klar med dem under följande månad.  Som utgångspunkt i arbetet 

användes Creswell (2013), Kvale & Brinkmans (2014) samt Vetenskapsrådets rapport God 
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forskningssed (2011), rekommendationer om etiska principer och aspekter när uppsatsen 

planerades och genomfördes. 

Observationer genomfördes av lektioner genom att jag var en deltagare i rummet och som satt 

lite vid sidan om och gjorde anteckningar över hur kommunikationen skedde och vilka 

alternativa kommunikationsmetoder jag såg dem använda utöver teckenspråket. Jag 

fotograferade alternativa material som jag såg dem använda för att kunna redovisa i mitt 

slutliga arbete. Forskningen genomfördes som en direktobservation i en autentisk miljö 

(Hammar & Einarsson, 2013).   

Efter intervjuerna delgavs varje informant min skriftliga sammanfattning av dennes 

intervjusvar. Det gav dem möjlighet att komplettera och korrigera eventuella missförstånd 

innan jag använde datamaterialet (Creswell 2013). Inför detta var jag noga med att tänka över 

formuleringar i texten så att det inte kunde uppfattas som känsligt av informanterna (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Genom att jag skickade tillbaka materialet som en sammanfattning av 

intervjusvaren till informanterna försökte jag undvika detta dilemma. 

Studiens reliabilitet och validitet  

Studiens reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet.  Kommer 

då intervjupersonen att svara på annat sätt i min studie än den skulle ha gjorde vid ett annat 

tillfälle? (Kvale & Brinkman 2014).  Frågorna i studien kan användas av andra och själva 

kommunikationen kan ju se annorlunda ut utifrån den kompetens intervjuaren har. En fördel i 

det här fallet är att jag är väl förtrogen med kommunikation med tecken och kompletterande 

material i liknande miljöer som studien genomfördes. Jag kunde tolka kommunikationen 

direkt mellan lärare och elever. Vid observationer och intervjuer kan man lägga fokus på lite 

olika saker men sammantaget gav de två metoderna ett bra underlag för tolkning och det 

stärker studiens resultat. Intervjuerna kan granskas av andra i efterhand eftersom de spelades 

in. I intervjuerna kunde frågor om de nyss genomförda lektionerna ställas. Flera observationer 

av samma elevgrupp ger också en bättre bild av hur situationen ser ut för eleverna och hur 

olika lärare kommunicerar i mötet med en elevgrupp. Observationer vid olika tillfällen kan ge 

olika resultat.  

En intervjuguide har utformats med temaområden och följdfrågor för att försöka få svar på 

studiens frågeställning. Det bidrar till att en liknande intervju skulle kunna genomföras av 

andra vid ett senare tillfälle. Inför intervjuerna prövades frågorna på några av mina kollegor 

för att se om frågorna var tydliga och lättförståeliga eller behövde ändras. Jag har filmat och 
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sedan titta igenom inspelningarna och anser att jag genom detta förfaringssätt kvalitetssäkrat 

tillförlitligheten på min tolkning och analys av intervjusvaren. Skolpersonalen har fått 

möjligheten att ta del av mina observationer och verifiera sina intervjuer för att även där 

säkerhetsställa att jag uppfattat observationen och deras svar under intervjun på ett korrekt 

sätt. Genom valet att kombinera intervju och observationer kunde det som sades och det som 

gjordes i klassrummet jämföras för att utröna likheter och skillnader.  

Med reliabilitet menas hur studien är genomförd och om man använt sig av lämpliga metoder 

för att undersöka det som är tänkt att undersökas från början samt hur riktigt, pålitligt och 

sanningsenligt resultatet sedan blivit. Just kombinationen av två metoder stärker upp arbetet 

och möjligheten att studera kommunikationen och användandet av kommunikationsmedel i 

undervisningssituationen och ta vara på lärarnas uppfattningar om situationen i mötet med 

eleverna. I det här fallet passade observationer och intervjuer för det syftet bäst och ett val att 

använda enkäter hade inte fungerat lika bra. För observationerna hade ett underlag upprättats 

det hjälpte mig som observatör att beakta olika aspekter före, under och efter observationerna. 

Andra kan vara med och tolka resultatet av observationerna då de finns nedtecknade. 

Validiteten anger hur bra jag har lyckats beskriva det jag vill undersöka genom att ifrågasätta 

det jag har sett under mina observationer och försökt finna en sanning utifrån det inhämtade 

materialet och min egen förkunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har lagt upp och 

genomfört alla moment med noggrannhet och försökt att beakta validitet så att studien visar 

vad som gällde vid den här tidpunkten och under de här förhållandena. Reliabilitet då 

resultatet visar vad som mättes och hur arbetet har genomförts resultat är tillförlitlig och 

trovärdigt (Hammar Chirac och Einarsson (2013). Hade besöket gjorts en annan dag eller 

under kortare tid av skoldagen kunde resultatet sett annorlunda ut. 

Ödmans (2010) hermeneutiska spiral har jag använt som stöd när jag har tolkat och analyserat 

de resultat som framkommit. Den hermeneutiska spiralens arbete förklarar man enklast 

genom att man tänker sig en spiral där analysen hela tiden pendlar fram och tillbaka mellan 

delarna och helheten och en ökad förståelse växer fram hos forskaren. Uppmärksamhet har 

riktats på de olika delarna i analysarbetet och helhetsbilden för att få så hög validitet som 

möjligt. För att få en hög tillförlitlighet och noggrannhet i min studie, har jag valt att utgå från 

Kvale & Brinkmanns (2014) rekommendationer för studiens genomförande, utformning och 

innehåll. En slags formativ process där arbetet har justerats efterhand som nya frågor växt 

fram. Arbetet har fått ske med viss anpassning till rådande omständigheter och förutsättningar 

i just den situation som har studerats.
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RESULTAT:  

Uppsatsens syfte och frågeställningar ligger till grund för resultatdelen där jag tar upp hur 

lärare kommunicerar i klassrummet med sina elever som har en kombination av 

hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Jag har valt att kalla skolorna för skola A 

respektive skola B. Lärarna som jag intervjuats benämns L1, L2, L3 och L4. Först presenteras 

resultat från skola A och i nästa avsnitt resultat från skola B. 

L1 och L2 jobbar på skola A, båda är hörande och är mest trygga med talad svenska. Båda 

behärskar teckenspråket bra. L3 och L4 jobbar på skola B, båda är döva och kommunicerar på 

teckenspråk och skriven svenska. 

Jag har valt att beskriva och redovisa observationerna samt intervjuerna på respektive skola 

var för sig för att göra det tydligare. Nästa steg var att se likheter och skillnader i 

kommunikationen på de båda skolorna. Det för att försöka se vad som utspelade sig under 

kommunikationen i klassrummen. 

Jag kommer därefter in på analys och diskussion av det jag sett och gjort under studien. 

Avslutningsvis kommer reflektioner och förslag på vidare forskning. 

Bakgrund Skola A  

Skola A är statlig, med riksintag, en liten enhet med stor erfarenhet av att arbeta runt elever 

som har kombinationen hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Skolan flyttade sommaren 

2014 från en ort till en annan och den tidigare så rika erfarenheten av elevgruppen följde inte 

med vilket innebar en förlust av kompetens. All nuvarande personal är nyanställda på orten 

och ingen av de tidigare anställda pedagogerna eller elevassistenterna har följt med till den 

nya platsen. Mycket kunskap har därför gått förlorad. Endast ett fåtal av de tidigare eleverna 

återfinns på den nya skolan som förväntas ta över verksamheten och svara upp på dessa 

elevers behov. Skolan är inrymd i en större skola där elever med hörselnedsättning finns. 

Specialenheten förfogar över tre rum och har anpassade toaletter samt en egen ingång och 

hall. Lunchen äter de i en större gemensam matsal dit de elever som klarar förflyttar sig. 

Övriga elever äter i de egna lokalerna dit mat transporteras från matsalen.  

De båda skolorna som återfinns i byggnaden har inte gemensam skolledning utan skola A 

delar skolledning med skola C som har inriktning syn och dövblindhet. Skola C har sina 

lokaler i en annan del av staden och de träffas därmed inte så ofta. Skola A har efter flytten 

inget eget elevhälsoteam utan får vid behov hjälp från någon av de samverkande skolornas 
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resurser beroende på vilken av eleverna det gäller. Elevhälsoteamen på båda skolorna består 

av kurator, psykolog, specialpedagog och skolsköterska samt skolläkare och sjukgymnast kan 

anlitas efter behov. De har återkommande handledning runt sina dövblinda elever på skola C. 

Ingen kontinuerlig handledning kopplad till de övriga eleverna i gruppen med kombinationen 

hörselnedsättning och utvecklingsstörning förekommer. 

Det fanns två lärare i gruppen som fungerade som huvudlärare samt ett flertal elevassistenter. 

I de praktiska ämnena som bild, musik/drama, slöjd och idrott ansvarade lärare från den 

skolan de var inrymda i för undervisningen. 

Elevassistenterna följer eleverna både på skolan och före eller efter skolan. Några av dem i 

skolans lokaler och några av dem startar samt avslutar sin arbetsdag på elevernas elevhem. De 

anställda assistenterna har rika kunskaper på många olika områden som synnedsättning, 

hörselnedsättning och utvecklingsstörning och målet är att de ska dela med sig till varandra 

omkring den egna kunskapen. 

All kommunikation i gruppen sker på en blandning av teckenspråk och tal då eleverna har 

väldigt varierande hörselnedsättningar. Det finns både elever och personal med allt från full 

hörsel till grav hörselnedsättning i klassen. 

L1 har fritidspedagogutbildning samt F-3 lärare. Läraren läser nu till speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning, sista terminen. Hon har jobbat både inom den vanliga 

grundskolan och inom specialskolan för elever med hörselnedsättning respektive 

synnedsättning. 

 L2 är förskollärare med extra kurs för att kunna undervisa år1-3 samt specialpedagog 

inriktning hörselskada och dövhet. Läraren har jobbat inom specialskolan för elever med 

hörselnedsättning de senaste 35 åren på alla stadier från lågstadiet och ända upp på högstadiet.  

 

Genomförda observationer och intervjuer på skola A 

På skola A deltog jag i flera olika lektioner under en och en halv dag. Under den tidsperioden 

fanns det tre elever på plats av fem. Två av dem deltog i alla aktiviteter medan den tredje hade 

en mer anpassad skolgång och kom och gick under skoldagens gång beroende på dagsform. 

För att förstå svårigheten att kommunicera med klassens elever behövs en kort genomgång av 

deras funktionsnedsättningar och språkliga kompetens. Alla har en hörselnedsättning i 

kombination med utvecklingsstörning. 
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 Elev 1 (E1) har talet som sitt primära språk men kan bra teckenspråk, har nästan full 

hörsel och använder inga hörapparater. 

 Elev 2 har annat hemspråk, stora brister i sitt teckenspråk och osäker hörselstatus. 

Använder hörapparater men om de är till nytta är oklart. 

 Elev 3 har grav hörselnedsättning och även en synnedsättning som gör att hen alltid 

har en elevassistent bredvid som tecknar nära ögonen och upprepar vad som sägs och 

görs i rummet. Eleven blir lätt distraherad och trött så dagsformen styr hur mycket 

hen orkar koncentrera sig. 

Hemklassrummet är ett ganska stort rum där det dels finns en samlingstavla där dagens 

schema är uppsatt, dels en Smartboard efter samma vägg. Flera stora fönster finns efter den 

sida av rummet som vetter ut mot skolgården. Längs med nästa vägg finns en stor 

anslagstavla som är avskärmad med en vikskärm där en dator är placerad. I det bortre hörnet 

av rummet finns ett stort bord som de sitter vid då de pysslar eller målar. Höga skåp finns 

efter den vägg som är mot korridoren och möjlighet att använda vatten finns vid en diskbänk. 

I skåpen förvaras mycket av materialet. 

 

Observationsresultat skola A 

Materialet från observationerna på denna skola är ganska omfattande så jag har här valt att 

plocka ut bitar från den.  

De olika kommunikationsmedel som jag såg användas i undervisningen var: 

På samlingen:  

 Tal och teckenspråk används parallellt för att alla elever ska kunna uppfatta vad som 

sägs. 

 Text, fotografier eller ritade tecken används i kombination med pictogrambilder för 

att visa vad som skulle hända under dagen 

 Fotografier användes för att visa vilken elev och personal som skulle arbeta 

tillsammans den aktuella dagen. 

 Lärare och elev (E1) hjälper E2 med hur ett visst tecken ska utföras genom att visa 

på elevens händer och sina egna. 
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På musikstunden i klassrummet: 

 Tal och teckenspråk används parallellt för att alla elever ska kunna uppfatta vad som 

sägs. 

 Musikläraren förtydligar med hjälp av handdocka eller bild vilken sång de ska 

sjunga. 

 Lärare 1 hade förberett sång påsar med djur/saker i som symboliserade vad de 

skulle sjunga om.  

Vissa morgnar kommer musikläraren till dem och har en kort musiksamling och andra 

morgnar får eleverna gå upp till hen i en annan byggnad på skolgården. L1 har även en 

musiksamling en dag i veckan efter lunch. 

 

På musikstunden i dramasalen:  

 Tal och teckenspråk används parallellt för att alla elever ska 

kunna uppfatta vad som sägs. 

 Musikläraren använder bakgrundsljud samt imitation på trummorna för att öva 

taktkänsla. 

 Musikläraren använder bilder på känslor samt olika hattar för olika känslor. 

Rytmiksalen ligger i en byggnad bredvid skolhuset. Det är ett stort avlångt rum med ganska 

avskalade väggar. Det finns några stolar i ena hörnet och ett piano samt åtta rytmiklådor. Det 

finns gott om plats att röra sig runt i rummet vid de olika övningarna.    

På temasamlingen: 

 Tal och teckenspråk används parallellt för att alla elever ska kunna uppfatta vad som 

sägs. 

 Använder dator som kan kopplas till klassrummets Smartboard där lärarna kan visa 

bilder eller filmer från till exempel Google eller Youtube. 

 L2 använder sin egen kropp för att visa hur haren hoppar, spejar och lyssnar 

samt visar film på en hare som gör detsamma. 
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 Läraren använder kramdjur för att visa vad de olika delarna benämns och hur de 

tecknas. 

L2 hade en mjukishare med som hon visade på och sade samt tecknade vad de olika delarna 

benämns med.  Hon visade även med sin egen kropp hur haren hoppas, stannar och lyssnar, 

äter lite och hoppar vidare. Hon visade även en film på Smartboarden i klassrummet där en 

hare gör det hon just visade på sig själv. 

I bildsalen:  

Bildsalen finns en trappa upp i skolbyggnaden och eleverna får förflytta sig dit för att ha 

lektionen.  

 Bildläraren använder teckenspråk eller teckenspråk ihop med tal beroende på vem av 

eleverna han talar till. 

 Bildläraren hade en färdig mall med en ritad stjärna samt en färdig gipsfigur som 

hen visade eleverna hur de skulle göra och hur resultatet skulle bli. Bildläraren 

tecknar och visar på mallen hur de ska lägga ut metalltrådar som följer linjerna. 

Visar sedan hur de ska klicka på gipset så det blir formen av en stjärna.  

 Elevassistenterna som sitter på varsin sida om E3 pratar och använder TSS nära 

ögonen till hen och beskriver vad som sker i rummet då hen visar sig nyfiken på det. 

 

Sammanfattning utifrån intervjuer av lärare på skola A 

Kommunikation och Kommunikativ miljö 

I mötet med eleverna används det kommunikationsspråk som för stunden passar bäst säger 

båda. Det kan vara allt ifrån enbart teckenspråk, tecken ihop med tal till att de använder 

kroppsspråk ihop med gester för att göra sig förstådda. ”Det blir mycket tal i gruppen då det 

är så blandad hörsel hos eleverna” säger båda lärarna. Det primära är att teckenspråk ska 

finnas med hela tiden för att alla, både elever och personal, ska ha möjlighet att hänga med i 

de samtal som sker. Detta oavsett om eleven för stunden inte visar så stort intresse för 

samtalet så brukar de flesta snappa upp tecken i ögonvrån som de sedan använder när man 

minst anar det. I gruppen finns elever med brister i sitt språk som gör att all personal hela 

tiden måste uppmuntra eleverna till kommunikation med vuxna och med de andra eleverna i 

gruppen. ”Det är vi vuxna som aktivt måste jobba med tvåspråkigheten för att kunna vara bra 
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förebilder” säger båda. Det är ett stort språkligt plus att skolan delar lokaler, matsal och 

utemiljö med andra teckenspråkiga elever eftersom de hela tiden lär av varandra. 

Det som är svårast språkligt i gruppen är när en elev blir arg eller besviken över något tycker 

L1. Det är svårt för både eleven och personalen att nå fram till varandra då. Elevens språk 

räcker kanske inte till i den uppkomna situationen eller så är de så frustrerade att de inte orkar 

koncentrera sig på att berätta vad som är fel förrän man fått eleven lugn. I dessa situationer 

har elevassistenten ett stort ansvar genom att de oftast följer eleven under dagen och vet bäst 

vad som har hänt i den uppkomna situationen. Det är mycket gissningslek och de vuxna får 

ofta ta hjälp av varandra för att förstå vad som kan vara fel. Ibland kan det vara så att eleven 

försöker förmedla sig genom tal/tecken men då flera av eleverna inte har så bra tal/tecken kan 

det också påverka att det blir svårt att höra/förstå vad som sägs för personalen.  

Ingen av eleverna har något ytterligare kommunikationshjälpmedel i form av kartor eller 

kommunikationsdator, utan man använder de pictogrambilder som kombinerats med ritade 

tecken som finns i klassrummet samt jobbar mycket med konkreta saker som handdockor, 

figurer/leksaker och bilder/filmer för det dem pratar om. På sikt önskar de gå över till att 

använda Symwriterbilder (se bilaga 1) men har ännu inte fått tillräcklig kunskap om hur det 

programmet ska användas och utformas. E2 hade enbart Symwriter bilder tidigare berättar 

båda lärarna så vi vill ju komma igång med den typen av bilder som hen är van vid. 

Tecken och tal följs åt hela tiden under dagen och kompletteras med de konkreta saker som är 

aktuella.  När man bara använda rent tal är det mycket som går eleverna förbi om man inte gör 

språket mycket förenklat och bara pratar om det som är väsentligt för stunden. Eleverna har 

också lärt sig att växla mellan de olika kommunikationsmetoder de har. De vet själva vem 

man ska ha mest kroppskontakt och med vem man kan tala med rösten eller på teckenspråk. 

Vissa av de svagare eleverna chockar personalen då och då genom att ta kontakt på nya sätt 

och genom att plötsligt använda tecken de aldrig gjort tidigare. 

Eleverna har inte så mycket kommunikation sinsemellan. De vuxna i elevens närhet försöker 

hela tiden uppmuntra till samtal omkring det man gör både med de vuxna och genom att 

involvera en annan elev i samtalet. Vid kontakt eleverna emellan får de vuxna finnas med som 

ett hjälpjag och rycka in och förmedla samt locka eleverna till kommunikation. Man kanske 

startar att spela ett memoryspel och när man ser att flera elever vill delta och förstår vad de 

ska göra kan man backa och iaktta och uppmuntra dem till samarbete och kommunikation. 

Man dröjer sig sedan kvar i bakgrunden och kan rycka in när man ser att det blir problem.  I 

dagsläget finns det mycket vuxna runt barnen som hela tiden måste jobba med att hitta en 
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balans där de vuxna inte tar över eller kommunicerar åt eleven. På sikt är målet att minska 

antalet vuxna i gruppen runt barnen för att göra dem mera självständiga och undvika 

”assistentsjuka”, de menar att eleverna ges mer stöd än de kanske behöver.  

Den gemensamma målsättningen hos personalen är att det ska bli ett samspel mellan alla, 

både vuxna och elever. De vuxnas inställning har varit bidragande till att man på så kort tid 

sett resultat hos samtliga elever i gruppen. De vuxna måste många gånger ge samspelet tid, 

möjlighet och uppmuntra eleverna sinsemellan till att samarbeta och hjälpa varandra i olika 

situationer. T.ex. vid lek i dockvrån se till att inbjuda de andra som finns i rummet. Intresset 

måste växa fram hos eleven själv och inte vara den vuxne som hela tiden leder samverkan. Att 

samspela kan ju lika gärna vara att de iakttar varandra och till exempel i badhuset våga gå ner 

i vattnet för att man ser andra göra det. Och lära av varandra. Gruppen lär hela tiden av 

varandra på gott och ont då de ibland kan ta efter varandras sämre beteenden (L2).  

Arbetssätt och kartläggning 

För att kunna kartlägga och följa upp den kommunikativa utvecklingen filmar personalen 

eleverna återkommande för att kunna följa språkutvecklingen och detta följs upp av läraren i 

elevernas IUP där varje elev har egna individuella mål i bl. a kommunikation.  

När man tänker på skriva omdömen så fastnar jag ofta vid ordet delta säger L2. 

 – När deltar egentligen en elev i undervisningen? Deltar man om man finns med i 

rummet eller när man är med och gör de olika momenten som är planerade för 

lektionen? Tolkningsmöjligheterna är oändliga och ibland kan man faktiskt utifrån 

elevens individuella utveckling bedöma att hen deltar bara genom att finnas i rummet, 

stående i ett hörn och iaktta och känna dofter etc. beroende på vad man håller på med. 

En annan elev som bara glider runt i rummet kanske man inte bedömer att den deltar. 

Det är alltid viktigt att man motiverar och beskriver orsaken till varför man bedömt på 

det ena eller andra sättet för att andra ska kunna fortsätta det arbete man gjort när eleven 

eller en själv slutar i gruppen (L2).  

Alla eleverna i gruppen är på en låg utvecklingsnivå, jämfört med jämnåriga. Det gör att 

personalen måste vara väldigt flexibel och ofta utgå från att se till att de primära behoven är 

uppfyllda innan någon skolundervisning kan fungera. Har eleven fått sin sömn, sin mat och 

sin mage skött fungerar det mesta tillfredställande men är det något som krånglar så påverkar 

det oerhört mycket vad eleven klarar och orkar med just den dagen, enligt lärare 1. 

Vi jobbar mycket utanför klassrummet också genom att gå på upptäcktsfärd i närmiljön eller 

ut i naturen och uppleva nya saker på plats berättar båda lärarna. Betyg är inte det primära i 
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denna grupp utan möjligheten att uppleva olika saker och att jobba med den sociala träningen 

hur man är mot andra, hur man beter sig när man är ute i samhället och så vidare anses vara 

viktigare.  

– Ska man göra en aktivitet försöker man få med eleven i hela processen. Ska vi åka till 

badhuset så kollar man tillsammans att alla sakerna finns med i ryggsäcken/väskan och 

pratar/tecknar vad de olika sakerna är för något för att eleven ska känna sig delaktiga 

och samtidigt träna sitt språk. Det blir då ett välkänt förlopp för eleven som får möjlighet 

att hänga med i det som händer (L1).  

I klassrummet är det ett flexibelt tänkande som är rådande och den planering läraren gjort blir 

sällan så som den är tänkt men båda lärarna brukar ändå försöka att tänka sig alla moment 

som kan behövas vid ett genomförande och förbereder allt eventuellt material så att det finns 

på plats innan vi kör igång. Flera av eleverna har dåligt tålamod och klarar inte riktigt att bara 

lyssna på pedagogen utan vi försöker använda visuella hjälpmedel som en kort film, en 

handdocka eller figur/bild. 

Det som händer i vardagen och små konflikter är det som i första hand avhandlas innan eleven 

kan fokusera på något annat enligt L1.  Alla vardagshändelserna är ju ändå saker som ligger 

nära eleven och som de lär sig av och tar med sig i livet. Planeringen utgår oftast från sådant 

som läraren vet ska ske till exempel teatervisning eller en utflykt och sådant man kan spinna 

vidare på deras egen upplevelse ifrån Ofta kan vi visa på oss själva eller spela lite teater för att 

fånga elevens uppmärksamhet. Korta instruktioner är viktiga och inga långa berättelser med 

många moment efter varandra.  

Vi tränar mycket social träning för att förhoppningsvis lära dem hur man gör när man vill ha 

något, det passar ju inte att bara ta utan att fråga först. Det finns ju många små signaler man 

behöver medvetandegöra så att de blir bättre på att se vilken sinnesstämning kompisen är i 

och även se på vilket sätt det passar att ta kontakt. Det är även viktigt att få med att vissa ljud 

man gör kan vara störande för omgivningen. 

Något som har påverkat lärarna mycket är när man på organisationsnivå visat att de inte är så 

viktiga. Dåligt med tid har funnits för att förbereda innan eleverna kom hösten 2015 beskriver 

L2. Mycket lite tid har avsatts för att de ska få möjlighet att sitta ner tillsammans hela 

arbetslaget och diskutera bra och fungerande lösningar för hela gruppen. I och med att 

skolledningen är mest kunniga inom synområdet har de eleverna prioriterats högst och 

kunskap om elever med kombinationen hörselnedsättning och utvecklingsstörning verkar 

saknas enligt de två lärarna. På den tidigare skolan, som verksamheten flyttats från hade de en 
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helt egen skolledning som hade kunskap och intresse och kunde tillvarata deras ibland 

komplexa behov men efter flytten har den möjligheten försvunnit. Det syns som om 

skolledningen här inte hittat de rätta verktygen för att tillvara ta alla elevernas behov inom den 

egna nya organisationen, enligt L2.  

Bakgrund Skola B 

Skola B är en statlig och regional specialskola tar emot elever med hörselnedsättningar från 

både det egna och de angränsande länen. Huvudspråket på skolan är teckenspråk och all 

skolpersonal inkl. skolledning, kökspersonal, vaktmästare och städpersonal kan teckna mer 

eller mindre bra. Skolans policy är att alla grupper ska vara tvåspråkiga och att elever med 

varierande hörsel ska kunna gå tillsammans och möjlighet ska ges till att använda både tal och 

tecken i undervisningen. I många grupper har de löst det så att en lärare tecknar och en lärare 

pratar. Skolans övergripande mål är att alla ska teckna då en döv finns med. Skolan har en 

egen stor byggnad på två våningar, fristående matsal samt idrottshall. Några klasser har sina 

hemklassrum i en separat byggnad där även skolledning och den egna elevhälsan återfinns. I 

denna byggnad finns även en kommunal förskola med teckenspråkig grund. 

I klassen jag besökte fanns sex elever i årskurs tio, fyra elever läste efter grundsärskolans 

läroplan med undantag för språk och musik där de följer specialskolans läroplan. Två elever 

fanns i gruppen eftersom de behövde ett lite lugnare tempo och hade andra funktions-

nedsättningar som synnedsättning eller språkstörning utöver sin hörselnedsättning och läser 

helt efter specialskolans läroplan.  

Klassens två lärare undervisar eleverna i alla teoretiska ämnen, matte, svenska, NO, SO samt 

engelska. De båda lärarna hoppar ofta in och ansvarar för ämnena som bild, slöjd, teckenspråk 

och hemkunskap om den ordinarie läraren var ledig. Detta för att skapa en trygghet för 

eleverna. Båda lärarna har själva hörselnedsättning och lite olika lång erfarenhet av att jobba 

med särskoleelever. Undervisningsspråket var teckenspråk med stöd av bilder vid behov. 

L3 är utbildad 4-9  lärare med svenska och religion som sina ämnen. Saknar speciallärare- 

examen. Har jobbar 12 år inom verksamheter med döva elever både inom specialskolan och 

Riksgymnasiesärskolan. De senaste 8,5 åren har hon jobbat med elever i behov av extra stöd. 

Började arbeta på skola B hösten 2014. 

L4 är 1-7 lärare samt läst till specialpedagog med inriktning mot hörselskada och dövhet. 

Under utbildningen kunde de välja en ytterligare inriktning och då valde hon 5-poängskurs 

mot utvecklingsstörning. Hon startade sin specialpedagogkarriär med att jobba på en skola 
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med döva särskoleelever men kände att deras låga nivå inte var vad hon förväntat sig att 

arbeta med. De senaste 20 åren har hon arbetat i specialskolan för elever med 

hörselnedsättning. 

Genomförd observation och intervjuer på skola B 

Jag följde eleverna under en skoldag. I gruppen fanns sex elever som jag följde på flera olika 

lektioner den dagen. Alla elever i gruppen läser inte grundsärskolans kursplan. 

För att förstå svårigheten att kommunicera med klassens elever behövs en kort genomgång av 

deras funktionsnedsättningar och språkliga kompetens. E4,E5, E6 och E7 har en kombination 

av hörselnedsättning och utvecklingsstörning och läser efter grundsärskolans läroplan.  

Presentation av eleverna och deras bakgrund: 

 E4 är född i annat land. Föräldrarna satsade egna pengar och opererade CI utomlands 

innan flytten till Sverige. E4 har idag ingen större hjälp av sitt CI. Fick sin 

utvecklingsstörningsdiagnos sent, årskurs 8, eftersom föräldrarna haft svårt att 

acceptera att hen är annorlunda. Mamman tecknar idag men har varit motståndare till 

det tidigare. 

 E5 är född i annat land. Använder CI som hen har god hjälp av. Fick sin 

utvecklingsstörningsdiagnos relativt tidigt, årskurs 6, vilket accepterades snabbt av 

föräldrarna. Talar sitt hemspråk och talad svenska i hemmet, använder teckenspråk på 

skolan. Var nästan språklös då hen kom till gruppen men lärde sig snabbt teckenspråk.  

 E6 är född i annat land. Är helt döv och fick sin utvecklingsstörningsdiagnos nästan 

direkt när hen började inom specialskolan. Föräldrarna accepterade snabbt att hen 

hade flera funktionsnedsättningar. Föräldrarna försöker kommunicera via teckenspråk 

samt på hemspråket via hemmagjorda gester. E6 utvecklas inte mycket och är ofta 

försiktig och osäker. E6 har svårt att läsa texter och skriva orden rätt.  

 E7 är hörselskadad och använder enbart tal hemma. I skolan använder hen växelvis tal 

och tecken. Började på skola B under mellanstadiet efter att det inte fungerat att gå 

individualintegrerad i en hörande klass. E7 utvecklingsstörningsdiagnos accepterades 

sent av föräldrarna, årskurs 8. Tecknar bra med döva lärare och kamrater men väljer 

ofta att prata då hen har hörande lärare och tar därigenom ofta över lektionen. 

Använder hörapparater och har tidigare gått i vanlig klass och kom till gruppen vid 

start av högstadiet. Hen har svårt att hålla tråden då hen pratar snabbt och saknar 

naturliga pausar i sitt tal. Många hörande har svår att höra och hänga med i det E7 
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säger. När E7 använder teckenspråk istället har hen ett lugnare tempo i sitt samtal och 

klarar bättre att hålla sig till samtalsämnet och tar mer pausar. 

I klassen finns även två elever, E8 och E9, med hörselnedsättning som följer specialskolans 

läroplan med viss anpassning till deras behov. 

E8 är född i annat land. Kom till klassen hösten 2014. E8 är hörselskadad och pratar sitt 

hemspråk hemma. Hade stora språkliga brister vid skolstarten och man misstänker 

språkstörning. Lär sig teckenspråk snabbt men att skriva och läsa är svårt. E8 går årskurs 9 

och hinner förhoppningsvis förbättra sitt språk innan gymnasiet 2016. 

E9 har synnedsättning och är döv. E9 har en något långsammare inlärning som gjort att hen 

mått bra av att gå i denna grupp.  Hen kommer att få gå på vanliga riksgymnasiet för döva 

utan större anpassning hösten 2015 då E9 inte kvalificerat sig för särskolans något lugnare 

tempo och föräldrarna inte vill skriva in E9 i särskolan. 

Många av eleverna i gruppen är av utländsk härkomst och har ett annat hemspråk. Föräldrarna 

kan oftast inte heller så bra teckenspråk och det påverkar ju elevernas möjligheter att 

diskutera olika frågor i hemmet och få hjälp med läxor. Det är också vanligt att föräldrarna 

tror att med teckenspråk så löses elevernas övriga svårigheter och genom att få ett fungerande 

språk ska de bli mer normala, enligt L4. Många föräldrar har svårt att acceptera att deras 

son/dotter först har hörselnedsättning och sedan även ytterligare funktionsnedsättningar, 

speciellt hos de föräldrarna som kommer från ett annat land säger båda. 

Ofta tar utredningen lång tid och många föräldrar har tanken att eleven genom att skrivas in i 

särskolan ska kunna få bättre betyg. Många har blivit besvikna när de efteråt förstått att så inte 

blir fallet. Personal kan ofta se tidigt att eleven inte riktigt hänger med och oftast är problemet 

att föräldrarna inte vill lyssna på den uttryckta oron från lärarna och själva diagnosen 

försenas. Många tror att deras dotter/son bara är lite långsam och kommer att komma ikapp 

senare i livet och glömmer bort att det blir så mycket mera att ta igen ju äldre barnet blir. Det 

blir också svårt att göra tidiga insatser och ställa på diagnos på eleverna då de med lättare 

hörselnedsättningar ofta kommer till specialskolan först under mellanstadiet när de inte 

hänger med längre som individualintegrerad i en hörande klass.  
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Observationsresultat skola B 

De olika medel som jag såg användas i undervisningen var: 

I klassrummet: 

 Teckenspråk är det primära språket. 

  Skrivet ord eller ritad bild på då eleverna inte förstod teckenspråket. 

 En STIG mellan huset och dass. 

 Använder dator som kan kopplas till klassrummets Smartboard där de visar bilder 

från Google eller filmer från till exempel Youtube. 

I klassrummet använder alla elever teckenspråk och klarar sig med det om de bara pratar om 

välkända saker som utflykter de varit på gemensamt, säger båda lärarna. Så fort de kommer in 

på områden som är nya för någon i klassen så förstärker dem med bilder som visar vad man 

pratar om. Då blir diskussionen betydligt mera livlig för de kan koppla ämnet till saker de sett 

eller upplevt tidigare. Ett bra exempel är lektionen om återvinning jag deltog på under min 

observation där läraren pratade om kompost, flera elever såg frågande ut. Läraren visar en 

bild på Smartboarden med en brun påse i mitten och flera olika matrester runt omkring. En av 

de mer osäkra i klassen, E8, skiner direkt upp som en sol och berättade att hos honom var 

påsen i tunn grön plast istället. 

Teckenspråket kan inte alltid användas fullt ut för att undvika att avslöja svaret, säger L4. 

Man behöver hitta alternativa sätt som bokstavering, ritad bild etcetera för att komma fram till 

svaret. 

Med bild/filmstöd hade alla eleverna möjlighet att hänga med i samtalen och lektionsinnehåll 

oavsett vilken nivå de befann sig på. 

L4 berättar att alla elever i klass 5-10 lånar en laptop som de ansvarar under sin skoltid 

Till varje klass finns även några Ipad som är lättare att ta med då de lämnar skolan för utflykt 

och behöver dokumentera genom att fota eller filma fortsätter L4. I klassens två Ipad finns 

flera appar installerade som eleverna lånar under lektionstid och övar på olika moment. 
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På teckenspråkslektionen: 

 Teckenspråk är det primära språket 

 Använder dator kopplad till Smartboard där läraren visar vilket program de skulle 

jobba med den dagen. 

På teckenspråkslektionen används bara teckenspråk och inga bilder som stöd. Läraren skrev 

inga instruktioner i vilken ordning eleverna skulle jobba och vad Power Pointern skulle 

innehålla utan istället ges den informationen muntligen till var och en. Vissa av eleverna 

skulle ha haft stor nytta av skriftliga instruktioner för att komma vidare på egen hand istället 

för att behöva fråga läraren efter varje moment. 

Syslöjdslektionen: 

 Teckenspråk är det primära språket denna dag då de har en döv vikarie. 

De kommunicerade knappt under denna lektion utan var fullt fokuserade på sina olika alster 

alla utom en. E6 var klar med sin senaste uppgift, en kudde, och visste nu inte vad hen skulle 

göra. Går omkring planlöst i slöjdsalen och både vikarien och jag kommer med olika förslag 

men inget ville hen nappa på.  Till slut efter en massa bläddrande i böcker och pärmar 

beslutade hen sig för att göra en morgonrock.  

 

Sammanfattning utifrån intervjuer av lärare på skola B 

Kommunikation och kommunikativ miljö  

Båda lärarna behöver hela tiden kolla av med eleverna om de har förstått vad som tecknas 

berättar de. Flera av eleverna i gruppen har fått sitt teckenspråk sent och har varierande stora 

luckor i sitt språk. Lärarna märker ganska snabbt på den enskilda eleven om hen hänger med 

eller inte.  

Eleverna är väldigt olika inom gruppen och några är väl medvetna om sin 

funktionsnedsättning medan andra inte riktigt har förstått sina begränsningar berättar L4. 

Kunskapsmässigt befinner sig eleverna på väldigt olika nivåer vilket gör det svårt att 

undervisa hela gruppen gemensamt i alla ämnen. Eftersom de är två lärare är det enklarare att 

dela upp eleverna på lite olika kunskapsnivå och ge de ”duktigare” eleverna möjlighet till lite 

utmaningar är något som båda tar upp. Kunskaperna kan skilja sig mycket mellan olika ämnen 

och alla elever har något område som de är mera säkra på. Skillnaden mellan eleverna visar 
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sig oftast genom att en del inte vill svara fel medan andra gissa vilt utan att ha den blekaste 

aning om vad man pratar om. 

Bilderna ger språklig kreativitet och en möjlighet för alla att hänga med i samtalen, tycker 

båda. Teckenspråkskunskaperna hos den enskilde eleven styr ofta samspelet med andra 

tecknande elever och vuxna. När eleverna var nya på skolan kunde de bli utnyttjade och lite 

lurade av andra elever men numera är de en i gänget. E5, E6, E8 och E9 hänger med övriga 

elever när det diskuteras på en mer ytlig och välkänd nivå. Blir diskussionen för djup sitter de 

med ”mest som nickedockor men vill inte gärna gå därifrån”. De andra två särskoleeleverna, 

E4 och E7, har inte riktigt funnit sin sociala roll och är inte så intresserade. 

På lektionerna är en av eleverna mera aktiv än de andra och vill gärna svara på alla frågor. De 

övriga är mera försiktiga och osäkra. Lärarna måste ofta stoppa den pratsamma och locka 

fram svaren hos de mera försiktiga.  

En elev i klassen (E7) hör bättre än de övriga vilket gör att så fort gruppen har en lärare som 

hör ta den eleven över med sitt tal och de behöver använda tolk i klassrummet så alla elever 

kan tillgodogöra sig det som sägs. I hemklassrummet kan E7 inte göra detta utan använder 

enbart teckenspråk.  

Båda lärarna hoppas att alla lärare är medvetna om elevernas behov av ett lugnare tempo. 

Oftast kan båda lärarna få hoppa in om någon av de praktiska lärarna är sjuka, för att minska 

antalet nya ansikten runt eleverna. Tidigare har vissa elever i gruppen visat oro vid många 

vikarier så därför har de förhandlat fram denna lösning istället. Det som styr samspelet i 

gruppen, både mellan elever och elev - personal är språkkunskaperna. 

Arbetssätt och kartläggning 

Båda lärarna säger att IUP eller åtgärdsprogram inte förekommer hos eleverna eftersom 

eleverna redan läser en anpassad skolgång och kommer att få slutbetyg som baseras på det. 

Lärarna träffar eleverna varje dag och därför tycker inte L4 att hon behöver dokumentera 

deras språkliga framsteg hela tiden. L4 tycker att det är en annan sak för övriga lärare på 

skolan som ju oftast bara undervisar i ett specifikt ämne och därför bara träffar sina elever 

några lektioner i veckan. Vi kollar ändå alla elevernas kunskaper med jämna mellanrum 

genom att kolla deras språkliga nivå via olika tester som läs tester där de jobbar med både 

ordbilder och enkla meningar, fortsätter L4.  

När man planerar lektionerna måste man ha en beredskap för att saker händer runt eleverna 

som de sedan på lektionen behöver få prata om innan själva lektionen kan köra igång. Ibland 
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tar det fem minuter, ibland behövs stor del av lektionen till detta, säger båda. Under själva 

lektionen kommer eleven ofta med många bra och intressanta frågor så det är alltid bra att ha 

goda förkunskaper om det man behandlar. Eleverna är de som styr innehållet och språknivån i 

lektionerna så då och då delar de båda lärarna upp eleverna så att de duktigare bereds 

möjlighet att jobba på en mera avancerad nivå än de övriga i klassen. Alla elever behöver 

utmanas för att de ska lära sig nytt, enligt L4. Dagsform och hur de för dagen mår är det som 

styr hur hårt man kan utmana.  

Fördelen för lärarna i gruppen är att de har eleverna i alla de teoretiska ämnen som matte, SO, 

NO, svenska och engelska och kan då lättare göra ämnesöverskridande planeringar. De kan 

flytta runt lektionerna lite under dagen beroende på hur mycket tid man tror sig behöva till 

varje enskilt moment vilket är en stor fördel, framhåller båda lärarna. Eleverna blir trygga när 

de får ha samma lärare under i stort sett hela dagen, håller båda lärarna med om. 

Vi använder Symwriterbilder vid samlingen för att visa vilka lektioner de ska ha under dagen. 

De flesta i klassen tycker det är lite larvigt att använda dem men accepterar att det finns en 

klasskamrat som ännu inte fixar att läsa endast ordbilden, berättar L3. 

Eleverna i gruppen har jobbat mycket med social träning och påminner varandra om man 

skulle glömma. Det de döva eleverna främst jobbat med är hur man tar kontakt med varandra, 

inte avbryter samtal men även jobbat en hel del med att medvetengöra dem på att inte trycka 

besticken i tallriken för hårt för att det låter då, lyfter på fötterna när man går, då de oftast inte 

tänker på att det låter.  
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METODDISKUSSION  

Jag blev ganska begränsad i mitt urval av skolor. Jag visste sedan tidigare om några skolor 

som hade undervisningsgrupper för elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning 

genom att elever på min nuvarande arbetsplats kommit från just de skolorna. Valet blev då 

inriktat på att ställa förfrågan till några av dessa skolor. Här har jag haft nytta av min egen 

erfarenhet och kunnat göra bekvämlighetsurval men omfattningen av deltagande skolor blev 

betydligt mindre än jag önskat från början. I det här fallet var det flera faktorer som bidrog till 

att möjligheterna begränsades just under denna period då min datainsamling skulle ske, det 

fanns skolor som rekonstruerade sin verksamhet och det var inte möjligt att få deras 

medverkan. 

I kvalitativa studier med intervjuer tenderar man att använda sig av ett för stort antal 

intervjuer. Om ett för litet antal personer ingår gör det svårt att generalisera och få fram det 

man vill och ett för stort antal personer innebär ett digert arbete med att försöka tolka data. I 

det senare fallet blir det lätt att missa saker eftersom du har för mycket data (Kvale & 

Brinkmann 2009). Detta var något jag snabbt upptäckte. Jag valde att begränsa mig till det jag 

fått fram från lärarintervjuerna. Intervjuerna har filmats för att kunna göra en bra 

sammanställning av samtalen och svaren. Den egna hörselnedsättningen påverkade mitt val 

att filma vid intervjuerna. Att både anteckna och avläsa deras tal/teckenspråk såg jag som 

svårt att hantera. För att säkerhetsställa att inte missade bitar i teckenspråket, som kan vara 

rikt med mimik och andra visuella signaler som är betydelsebärande, valdes denna 

kombination av metod och materialet blev flerdimensionellt att tolka då både gester och 

tecken samt mimik skulle läsas av vid analysen. De begränsade antalet intervjuer valdes för 

att direkt kunna komplettera innehållet och tydliggöra innehållet i observationerna av 

lektionerna. Att det sedan bara blev lärare jag intervjuade beror på att jag ansåg det skulle bli 

obalans mellan redovisningarna från skolorna om andra yrkeskategorier tagits med. Skola A 

hade många elevassistenter och skola B saknade helt elevassistenter vilket även gjorde att jag 

tidigt uteslöt att intervjua elevassistenterna vilket först hade varit målet i min strävan att få en 

så bred helhetsbild som möjligt.  

Genom val av metod att spela in intervjuerna kunde kvaliteten i studien säkerställas. 

Innehållet kunde studeras om och om igen för att komma åt resonemang lärarnas 

beskrivningar av olika aspekteter i undervisningen. De båda metoderna bidrog till att belysa 

vilka strategier och redskap som lärarna använde i undervisningen och hur de såg på 
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användningen i kommunikationen, vad som var lätt och svårt i mötet med eleverna, det gick 

även att se vad som behövde utvecklas eller som saknades. 

Det blev tydligt i den jämförelse som, trots begränsning till två skolor, ändå kunde göras 

mellan skolorna att de hade olika förutsättningar och idéer om hur arbetet, undervisningen, 

kommunikationen och mötet med eleverna skulle hanteras och vilka motiv de angav för att 

klara det arbetet. De hade på båda skolorna elever med individuella förutsättningar att ta 

hänsyn till. Pedagogiken och val av strategier speglar detta i observationerna och genom en 

mix av observationer och intervjuer ger det en trovärdig bild av hur miljöer och yttre villkor 

och lärarnas kompetenser inom området kommunikation och alternativ kommunikation styr 

deras aktiviteter och vardag.  

Själva analysprocessen blev som Gustavsson (2003) beskriver den hermeneutiska spiralen. 

Vid den första bearbetningen såg jag många övergripande skillnader och likheter mellan 

skolorna. Vid den vidare analysen så framkom det hela tiden nya saker tills jag kände att jag 

nått en mättnad i mina resultat. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Skillnader mellan skolorna: 

Språkanvändning 

Lyxell (2014) skriver att 

När både tal och tecken används kan personalen inte vara säkra på hur mycket barnen 

uppfattar. Det ett barn hör kanske ett annat inte hör. Helt döva barn hamnar utanför 

språkgemenskapen när bara tal används, och har stora svårigheter att förstå när enstaka 

stödtecken används. När teckenstöd betraktas som ett acceptabelt kommunikationssätt 

finns det en risk att den språkliga kvaliteten försämras. (s.48)  

På skola A är båda lärarna hörande och har svenska som sitt förstaspråk och är dessutom 

självlärda i teckenspråk vilket inte alltid är optimalt. Ofta är det så ute på skolorna att den 

personal som har sämst teckenspråk många gånger placeras i de grupper som har flest elever 

på låg språknivå. Det borde vara tvärtom, att de möter personal med rika 

teckenspråkskunskaper som kan hjälpa dem att stärka och utveckla sitt språk, säger L2. 

På skola B används enbart teckenspråk i hemklassrummet vilket är det mest funktionella 

språket i den miljön. Det säkerhetsställer att alla eleverna i gruppen kan uppfatta det som sägs 
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på lektionerna oavsett vilken hörselstatus eleven har. På skola B såg man även tydligt vilka av 

eleverna som haft möjlighet att få teckenkommunikation under en längre period och vilka som 

nyligen fått tillgång till språket. Att få ett fungerande språk är ett lyft för de flesta eleverna 

och skapar en individuell trygghet och får dem att växa som individer. 

Det är en svår balansgång mellan de olika språkens användning när det handlar om elever 

med varierande hörselnedsättning i samma klassrum. Talet har en förmåga att ta över om det 

finns talspråkliga i gruppen.  

Användning av kompletterande metoder 

Skola A jobbar mer med att ge komplement av konkreta saker eller bilder i kombination med 

tecken som stöd i samtalet för att säkerhetsställa att eleverna förstår. Detta oavsett om den 

enskilda eleven skulle klara sig med bara tal eller teckenspråk. 

På skola B utgår de istället från de äldre barnens förvärvade erfarenheter av samhället och 

teckenspråkskunskaper. Lärarna känner att teckenspråk oftast är tillräckligt i samtalen under 

lektionerna. Samtalen kompletteras med bild om de märker att eleven inte förstår eller nya 

områden ska bearbetas. 

Dokumentation  

 På skola A framgår av intervjuer och observationer att det är viktigt att man dokumenterar 

elevernas kommunikation och att uppföljning sker kontinuerligt för att se att eleven utvecklas 

då det ofta handlar om så små steg säger båda lärarna. På skola B har de mer den åsikten att 

det räcker om de som nu arbetar och möter eleverna har kunskap om eleven och gör små 

uppföljningar genom olika tester, som L4 nämner under intervjun.  

Andersson (1998) skriver att en skriven och tydlig individuell plan eller åtgärdsprogram 

underlättar i strävan att det enskilda barnet ska få en så välfungerande kommunikation som 

möjligt där elevens hela situation finns med. Med tanke på att flera av eleverna på de båda 

skolorna kommer från hem där det talas ett annat modersmål är det för mig lite underligt att 

inte modersmålet tas med i helhetsbedömningen av eleven efter vad jag kommit fram till vid 

mina intervjuer. Lärarna dokumenterar på egen hand elevernas framsteg för att själv ha en bra 

överblick över deras kommunikation och kunskapsutveckling. Dessa anteckningar följer 

sällan med eleven då de flyttar över till gymnasiesärskolan vilket vore önskvärt. 
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Lektionsinnehåll 

Skola A jobbar mera med att se och uppleva med alla sinnen medan skola B lägger focus på 

att arbeta med teoretiska och språkliga kunskaperna, att kunna läsa och skriva de svenska 

orden begripligt för att ha kunskapen med sig efter avslutad skola.  

Kursplan- Omdöme/Betyg 

På skola A läser eleverna efter träningsskolans kursplan och får omdömen medan eleverna på 

skola B läser grundsärskolans kursplan och får betyg (Skolverket 2011b).  

Användning av läromedel 

Skola A bygger hela sin undervisning på att se och uppleva det som händer i närmiljön så 

konkret som möjligt. Det är ytterst sällan de arbetar i arbetsböcker eftersom de tycker att det 

inte finns så mycket att tillgå som uppfyller elevernas behov. De gör och förbereder sitt 

material på egen hand och det tar mycket av deras planeringstid, säger både lärarna. 

Skola B är mera teoretiskt inriktade där skriva och läsa är en röd tråd i undervisningen. Även 

här är det problem att hitta material som är på en nivå som passar eleverna. En hel del böcker 

som är avsedda för SFI, Svenska för invandrare, kan man använda då språket där är enklare 

och inte så larvigt utformat, enligt L4. 

Stöd från skolledningen och elevhälsoteam 

Skola A hade ingen egen skolledning eller elevhälsoteam utan när behov uppstod behövde de 

fundera på vilken av de samverkande skolorna de behövde kontakta beroende på vilken elev 

stödet behövdes till. Både L1 och L2 uttrycker en viss oro då de känner att deras verksamhet 

inte har så hög prioritet. Oklarhet råder i många situationer gällande vilken av skolorna de ska 

kontakta för råd och stöd, På skola B finns det tydliga riktlinjer och de har återkommande 

kontakter med elevhälsan och skolledningen allt eftersom behoven uppstår. 

Assistenter i klassrummet 

På skola A har man många assistenter till eleverna då flera av eleverna har speciella behov 

som gör att de inte alltid kan delta i den ordinarie undervisningen. Det är mediciner som ska 

ges, regelbunden sondmatning, sjukgymnastik, hjälp vid förflyttningar, syntolkning under 

lektioner och andra individanpassningar efter dagsform vilket gör att assistenter behövs.  
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På skola B fanns inga elevassistenter kopplade till klassen då de inte har några elever med de 

behoven.  

Enligt Bagga-Gupta (2002) kan elevassistenten vara ett hinder i elevens självständighets 

utveckling genom att de finns där och ger för mycket stöd. Att hitta en lagom balans mellan 

att vara stöd och att backa kan vara svårt och det krävs att regelbunden tid avsätts så att 

klassläraren och elevassistenterna kan sätta sig ner och prata omkring eleven och elevens 

behov. Elevens stödbehov måste ständigt utvärderas så att eleven erhåller just så mycket stöd 

som är nödvändigt för uppgiften för att så småningom bemästra uppgiften helt självständigt. 

Skolorna behöver se över hur de organiserar tiden för sina elevassistenter så att det finns tid 

för en gemensam planering (ibid). 

Gemensamt på båda skolorna: 

Teckenspråkig grund  

Att ha en teckenspråkig grund är viktigt och är specialskolans grundpelare vilket samtliga 

lärare tar upp under intervjun. Social interaktion handlar till stor del om att samtala med 

andra, söka kontakt som sedan leder till samspel. Får ett barn använda sig av sitt språk i 

samspråk med andra personer och i olika sammanhang så uppmuntrar man lärandet hos barnet 

(Heister Trygg & Andersson, 2009).  

Lugnare tempo 

Undervisningen sker i ett lugnare tempo där alla elevers rätt att bli hörda uppmärksammas. 

Granlund & Göransson (2011) menar på att personer med utvecklingsstörning är mottagliga 

för ny information och kunskap förutsatt att det som ska läras in upprepas kontinuerligt och i 

ett lagom tempo. I och med att lärarna följer eleven stor del av dagen har de större möjligheter 

att avsätta den tid som behövs och flytta det tänkta lektionsinnehållet till ett senare tillfälle då 

en diskussion tagit mer tid än beräknat på båda skolorna. 

Bildstöd 

Att använda visuella komplement i kommunikationen till eleverna som inte hör är självklart. 

Hela undervisningen bygger på visuella intryck och man använder sig av bilder och filmer 

men de undervisande lärarna tar även hjälp av föremål som symboliserar det som man pratar 

om, speciellt på skola A. På skola B har man mer fokus på bilder och film då de flesta 

eleverna har ganska rika upplevelser och inre bilder med sig som de kan relatera till i 

kommunikationen. Med hjälp av bilder i undervisningen utöver att du talar eller tecknar till 
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eleven med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning kan du som pedagog 

erbjuda eleven en möjlighet att skapa mening och sammanhang, underlätta förståelsen och 

öka självständigheten hos eleven helt enligt Vygotskijs tankar om utveckling (Bråten, 1998; 

Vygotskij, 2001).  

Social kompetens 

Social träning eller medvetandegörande är en röd tråd genom undervisningen och en stor del i 

elevernas sociala kompetens. Det eleverna inte kan höra behöver omgivningen hjälpa dem att 

förstå och det är ganska unikt för arbetet med elever som har en hörselnedsättning. 

Pedagogerna som finns i elevens omgivning behöver beskriva och visa på att det till exempel 

inte låter så bra då de släpar skorna i marken eller när de trycker besticken hårt mot tallriken. 

Att göra olika ljud kan för omgivningen vara väldigt störande och många gånger är ju eleven 

inte medveten om att den kanske gnisslar tänderna eller gör olika ljud när man till exempel 

sörplar i sig soppan. Många av dessa saker är sådant som hörande barn tar till sig genom att 

lyssna på tillrättavisningar som sker i omgivningen. Heiling (1993) skriver att detta är något 

som inte blir naturligt för eleverna med hörselnedsättning då de många gånger missar just de 

sociala oskrivna regler som finns. Omgivningen använder ofta inte det språk som fungerar 

bäst för personen med hörselnedsättning att uppfatta. I samtalet mellan vuxna, på tv/radio 

eller i telefonen pratar man och då missas mycket av den naturliga information som ett barn 

med full hörsel får möjlighet att snappa upp och lära sig av. 

Kommunikativ kompetens 

Samtliga lärare eftersträvar att eleverna ska få en så fungerande kommunikation som möjligt 

och som den sedan kommer att ha användning för i framtiden. Genom att se till att alla hänger 

med i undervisningen, visar hänsyn till de olika funktionsnedsättningarna och försöker se hela 

individen uppnås en kommunikativ kompetens hos lärarna. Det är så som Light (1989) 

beskriver det när han skriver att den kommunikativa kompetensen hänger samman med en 

individs hela situation, förmågor, begränsningar, miljö, motivation, behov, känslor och 

innebär att individen på ett funktionellt sätt ska kunna kommunicera i vardagen och på ett 

adekvat sätt möta kommunikativa behov. Det krävs både förmåga och färdigheter hos båda 

personerna som ska kommunicera och goda förutsättningar i miljön, för att kommunikationen 

ska fungera och utvecklas (ibid).  

 

 



  

46 

 

Samspel med andra elever 

På båda skolorna betonas att det är positivt att elever med hörselnedsättning, både med och 

utan ytterligare funktionsnedsättning ges möjlighet att samspela på samma arena. Genom att 

ha en gemensam skolgård, gemensamma aktiviteter i form av olika uppträdanden och så 

vidare skapas en bra grundsyn hos eleverna för att människor kan vara olika men ändå 

använda samma språk. Anderson (2002) menar på att det är bra att lägga stor vikt vid att 

utveckla den sociala kompetensen och då särskilt i förhållande till kamrater. I samspel med 

andra barn får barn direkt återkoppling och de utvecklar erfarenheter som de inte har 

möjlighet till i samspel med vuxna i sin omgivning. Samspelet med andra ser givetvis olika ut 

på de båda skolorna. På skola A handlar det mest om att iaktta och imitera det som de 

”vanliga” eleverna gör eller tecknar. I matsalen glömmer E2 att äta om hen sitter vänd mot de 

övriga eleverna eftersom hen tycker det är så spännande med teckenspråk. Ute på skolgården 

försöker E1 och E2 leka med de andra eleverna och imitera deras lek men lyckas inte alltid då 

de befinner sig på en lägre utvecklingsnivå. 

På skola B försöker de flesta eleverna hänga med i kompissnacket på rasterna och vara en i 

gänget eftersom de befinner sig på en högre utvecklingsnivå. Några väljer att dra sig undan då 

de tycker att språket blir för svårt eller abstrakt vilket kan vara förståeligt med tanke på att 

teckenspråket är ganska avancerat och abstrakt för den som inte kan språket så bra. 

Elever med annan kulturell och språklig bakgrund än svensk  

Elever med annan kulturell och språklig bakgrund än svensk fanns på både skola A och B. 

Samtliga lärare tar upp i intervjuerna att det är ett område de känner att de har brister i. Att 

komma till ett nytt land är alltid jobbigt för föräldrarna och har dessutom deras barn flera 

funktionsnedsättningar kan det bli ganska tungt enligt Strömberg (2014).  Ofta är barnen äldre 

än sina kamrater i klassen och flera av dem kan ha kommunikationsförseningar på grund av 

det i deras hemland saknats språklig kunskap och stimulans. Det är inte heller helt ovanligt att 

det finns en annan grundsyn på funktionshindren, teckenspråksanvändning samt tillgång och 

användandet av hjälpmedel. Kulturen föräldrarna har med sig från hemlandet gör att de tänker 

och handlar på ett annorlunda sätt och gör att den undervisande läraren behöver ha kunskap 

om även kulturmöten (ibid).  
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SLUTDISKUSSION 

Utifrån syftet anser jag att jag har fått svar på mina frågeställningar om hur läraren 

kommunicerar, använder kompletterande kommunikationsmetoder och hur dessa används i 

arbetet med elever som har en kombination av hörselnedsättning och utvecklingsstörning. 

Det syns tydligt att teckenspråket är den grund man ska bygga den fungerande 

kommunikationen på i klassrummet och med hjälp av bilder eller föremål förstärka det man 

talar om. Alternativa kommunikationssätt kommer alltid att behövas till denna elevgrupp då 

jag tydligt sett att endast teckenspråk inte alltid räcker till vilket blir tydligt under mina 

observationer. 

Det har också varit härligt att se att man på båda skolorna verkligen försöker ha ett 

elevcentrerat perspektiv där eleven står i centrum då det i den lästa litteraturen omnämns att 

arbetet med dessa elever ofta har ett vuxencentrerat perspektiv (Andersson, 2002).  

Hur man möter eleven i deras kommunikation i klassrummet är komplext och helt beroende 

av många faktorer som den undervisande läraren behöver känna till för att kunna möta eleven 

på ett tillfredställande sätt. Några av dessa är:  

 Vilken utvecklingsnivå befinner sig eleven på? 

 Hur påverkar elevens olika funktionsnedsättningar elevens möjligheter att ta till sig 

undervisningen? 

 Vilka olika hjälpmedel har eleven och hur fungerar de? 

 Var kan jag få stöd och råd omkring elevens olika funktionsnedsättningar? 

 Vilket språk fungerar bäst för eleven i olika situationer? Är det samma språk i alla 

situationer eller olika? 

 Vad har eleven för tidigare erfarenheter som jag kan bygga vidare på?  

Att ha en skolledning som tillvaratar både personalens och elevernas behov av en fungerande 

kommunikation är väldigt viktigt. Har man som personal inte med sig skolledningen i 

planering och behovet av fortbildning i de olika kommunikationsmetoderna är det oerhört 

svårt att göra ett tillfredställande arbete med eleverna. Eleverna är de som får lida av dessa 

brister i slutändan. 
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Några reflektioner som Heister Trygg (2009) inspirerat mig till och skulle kunna bidra till en 

bättre kommunikation i undervisningssituationen är: 

 Möt eleven på ett strukturerat sätt, ge visuellt stöd genom att använda tecken, 

teckenspråk, schema och bilder helt beroende på vad de är vana att använda. 

 Möt eleven genom att använda ett konkret språk som den förstår och är van att 

använda. Vissa elever klarar sig bra på bara tal eller teckenspråk medan andra behöver 

hjälp av bilder, fotografier eller genom att du ritar.  

 Ge eleven förståelse för det som är undervisningens mål och syfte genom att visuellt 

visa på ett strukturerat sätt med hjälp av bilder, fotografier eller genom att rita. 

 Se till att eleven har förförståelse och är förberedd på kommande aktiviteter som sker i 

och omkring undervisningssituationen. 

 Se till att den auditiva miljön är så bra som möjligt och ge eleven stöd att använda sina 

hörseltekniska hjälpmedel.  

 Ge eleven variationer och pauser i aktiviteterna då funktionsnedsättningarna har 

betydelse för koncentrationen. 

 Ge eleven tid och möjlighet till reflektion över det du sagt eller det ni nyss gjort. 

En sådan undervisning kan stärka förutsättningarna att möta elever med hörselnedsättning i 

kombination med utvecklingsstörning så att eleverna kan känna trygghet i ert dagliga arbete i 

klassrummet. 

Ett talat språk är som ett virus som finns inuti alla människor och bryter förr eller senare ut 

om personen kan höra det talade språket som finns överallt i vår omgivning. För en person 

med hörselnedsättning och som är i behov av teckenspråk är det inte lika enkelt att 

tillgodogöra sig ett språk. Teckenspråket kan liknas vid en växt eller blomma, ger man vatten, 

näring och omvårdnad blommar det. Glömmer man bort detta tynar språket förr eller senare 

bort och möjligheten att känna sig delaktig i samhället försvinner. Det behöver beaktas i tider 

när olika metoder och undervisningskulturer ställs mot varandra. Den här elevgruppen är svag 

och vi pedagoger med fördjupningskunskaper behöver stöd och bli tagna på allvar Det är 

viktigt att pedagogerna runt eleverna med hörselnedsättning ser till att ett fungerande språk 

alltid finns tillgängligt oavsett om det gäller talat språk, teckenspråk eller bilder. 
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Förkortningar och Begreppsförklaringar   Bilaga 1 

AKK – Förkortning för Alternativa kommunikationskanaler, en samlingsterm för insatser 

som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. 

ASL – Förkortning för American Sign Language, Amerikanskt teckenspråk, Ett amerikanskt 

språk som har en visuell utformning och skiljer sig från talad svenska. Språket har en egen 

grammatik och ett eget lexikon på liknande sätt som svenskt teckenspråk. 

CI – Förkortning för Cochlea Implantat. Ett hjälpmedel som opereras in i öronsnäckan 

genom ett kirurgiskt ingrepp och fungerar som en avancerad hörapparat. Se bild nedan (Figur 

4).  

             

 

Figur 4            Figur 5 

Hörapparat - En hörapparat är en ljudanläggning i miniatyr som förstärker ljud så att en 

person med hörselnedsättning kan höra lite bättre. Hörapparaten kan se olika ut beroende 

vilket behov användaren har. (Figur 5).  

Individualintegrerad – En elev som obehindrat kan följa undervisningen i en vanlig klass 

med hjälp av sin hörapparat kan ofta gå i sin hemskola. En förutsättning är förstås att den 

sociala inkluderingen där fungerar. En integrerad elev kan vid behov få stöd av kommunens 

hörsellärare/speciallärare. I vissa kommuner kan flera elever gå inkluderade i samma klass, 

s.k. gruppintegrering. I den vanliga klassen använder läraren vid behov mikrofon. När 

hörapparaten är i tele läge hör eleven läraren bra men har svårt att uppfatta kamraternas röster 

och sin egen röst. Många elever väljer därför att använda teleslingans goda ljudkvalitet endast 

när det är särskilt viktigt att uppfatta alla ljud, t.ex. i språkundervisning. Klassrummet är 

akustikbehandlat, men antalet elever i klassen är sällan reducerat med hänsyn till att det finns 

en elev med hörselnedsättning i gruppen. Många kommuner har särskilda hörselpedagoger 

anställda. Dessa reser runt till de inkluderade eleverna inom kommunen och stöder dem och 

deras lärare i arbetet.  

Scaffolding - Scaffolding handlar om alla de åtgärder som en lärare kan vidta för att stötta en 

elevs lärande. Allmänt sett kan man tillämpa scaffolding i alla delar av lärandet: Du kan stötta 

lärandet genom att välja problem och uppgifter som är intressanta. Du kan stötta genom att 

tydliggöra lärandemål. Du kan stötta genom att strukturera uppgiften. Du kan stötta genom att 

följa upp och intressera dig för elevens arbete, problem och resultat och så vidare. 
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TAKK- Förkortningen står för tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, ett kommunikationssätt som används med hörande barn som har olika 

former av språkstörningar. Talad svenska används tillsammans med tecken från det svenska 

teckenspråket. 

Teckenspråkig - En person vars språkliga identitet bygger på att ha det svenska 

teckenspråket som förstaspråk eller andraspråk och använder det i sitt dagliga liv. Det kan 

vara en döv person, en hörselskadad person, barn till döva eller hörselskadade föräldrar eller 

någon som lever eller jobbar i en teckenspråkig miljö där du använder teckenspråk hela 

dagarna. 

TSP – En förkortning för Svenskt teckenspråk. Ett svenskt språk som har en visuell 

utformning och skiljer sig från talad svenska. Språket har en egen grammatik och ett eget 

lexikon. 

TSS- En förkortning för tecken som stöd för talet. Ett kommunikationssätt som bygger på 

talad svenska med inslag av tecken som lånats från det svenska teckenspråket. Används 

företrädesvis av personer som förlorat hörseln i vuxen ålder. 

Sensorineural - Sensorineural hörselnedsättning innebär att sinnesceller och nervtrådar i 

innerörat inte fungerar eller saknas, vilket leder till att ljuden försvagas eller förvrängs. Det är 

den vanligaste formen av hörselnedsättning. 

 

Smartboard - Interaktiv skrivtavla eller interaktiv White board och är 

som en stor skärm belyst av en datavideoprojektor och ansluten till 

en dator. Den används ofta istället för whiteboardtavla eller svarta tavlan. 

Figur 6.  

 

Specialskolan – Det finns åtta specialskolor i SPSM:s regi. De fem regionala specialskolorna 

vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. De tre nationella 

specialskolor vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination 

med utvecklingsstörning, elever med grav språkstörning, elever med medfödd eller tidigt 

förvärvad dövblindhet samt elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning 

som inte kan få sin undervisning i den regionala specialskolan. 

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten. De ger specialpedagogiskt stöd i frågor som 

rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar samt stöd i form av 

specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk utredningar, information och utbildning. 
 

Symwriter - Widgitsymboler används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och 

skrivande. Widgitsymbolerna har en logisk uppbyggnad för att beskriva språkets olika delar. 

Symbolbasen innehåller idag ca 13 000 symboler och utökas kontinuerligt med fler symboler 

och inom nya ämnesområden. Är licenserad och köps från Hargdata. 

  Figur 7. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Whiteboardtavla
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_tavlan
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Dov-eller-nedsatt-horsel/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Utvecklingsstorning/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Sprakstorning/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Syn-och-horselnedsattning-eller-dovblindhet/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Synnedsattning/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Specialpedagogiskt-stod/Specialpedagogisk-radgivning/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Specialpedagogiskt-stod/Specialpedagogisk-utredning/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Kurser-och-konferenser/For-verksamma-inom-skola/
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Brev till rektor     Bilaga 2 

Hej …! 

Jag heter Veronika Högnelid och läser min sista termin på Speciallärarutbildningen med 

inriktning mot utvecklingsstörning på Mälardalens högskola. Som avslutande arbete ska jag 

skriva en D-uppsats. Jag vill undersöka vilken kommunikationsmetod som fungerar och 

används till elever med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och gärna 

även autism. 

Jag behöver därför komma i kontakt med en klass på … som har elever med den 

kombinationen av funktionsnedsättningar.  

Jag har tänkt att följa en klass 1-2 dagar och observera hur elever och personal i klassen 

kommunicerar med varandra och vilka olika alternativa kommunikationssätt som används. 

Observationerna kompletteras med en lite djupare intervju omkring elevernas kommunikation 

och vad som personalen känner fungerar bäst för den specifika elevgruppen. Jag önskar göra 

intervjuer med personalen i klassen i samband med observationen, två – tre per klass beroende 

på hur många som finns i den klass jag besöker. Observationer och intervjuerna beräknas 

genomföras under vecka 7-11 beroende på när det passar er bäst att ta emot mig. 

Datamaterialet kommer att avkodas och namn inte att framgå i resultatredovisningen. Du 

kommer att kunna ta del av resultatet.  

Ansvarig lärare kan kontakta mig på mail nedan. Här finns även kontaktuppgifter till min 

handledare.   

Med vänlig hälsning 

 

Veronika Högnelid                                       

Mail: veronika.hognelid@gmail.com                    

Mobil: 073-5161 636 sms                                        

 

Handledare, Gun-Marie Wetso 

fil. dr i Specialpedagogik, lektor i pedagogik 

Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola 

Mail: gwt@du.se, 

tel. 073- 5511 636 

 

 

mailto:veronika.hognelid@gmail.com
mailto:gwt@du.se
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Brev till skolpersonal     Bilaga 3 

Hej…! 

Jag heter Veronika Högnelid och läser min sista termin på Speciallärarutbildningen på 

Mälardalens högskola. Som avslutande arbete ska jag skriva en D-uppsats. Jag vill undersöka 

vilken kommunikationsmetod som fungerar och används till elever med hörselnedsättning i 

kombination med utvecklingsstörning och gärna även autism. 

Jag undrar nu om Du vill ställa upp på en intervju och ha mig med i ditt klassrum som 

observatör under 1-2 dagar och därmed bidra till att utveckla kunskaperna inom området. 

Jag har tänkt att följa en klass 1-2 dagar och observera hur elever och personal i klassen 

kommunicerar med varandra och vilka olika alternativa kommunikationssätt som används. 

Observationerna kompletteras med en lite djupare intervju omkring elevernas kommunikation 

och vad som personalen känner fungerar bäst för den specifika elevgruppen. Jag önskar även 

göra intervjuer med personalen i klassen i samband med observationen, två – tre per klass 

beroende på hur många som finns i den klass jag besöker. Observationer och intervjuerna 

beräknas genomföras under vecka 7-11 beroende på när det passar er bäst att ta emot mig. 

Intervjuerna sker individuellt och jag kommer att spelas in med en filmkamera/Ipad för att jag 

ska kunna fokusera på intervjun utan att missa någonting viktigt. Deltagandet är helt frivilligt 

och du kan avbryta ditt deltagande om du så vill. 

 Jag kommer att behandla Dig och övriga berörda konfidentiellt, ingenting som pekar ut er 

eller skolan kommer att nämnas i uppsatsen. Det är heller inte någon annan än jag som 

kommer att ta del av de fullständiga intervjuerna. 

Föräldrar till personer som kommer att omnämnas i intervjuerna kommer att informeras och 

få möjlighet att ha åsikter om det indirekta deltagandet. 

Datamaterialet kommer att avkodas och namn inte att framgå i resultatredovisningen. Du 

kommer att kunna ta del av resultatet.  

Veronika Högnelid   Handledare: Gun-Marie Wetso 

Mail: veronika.hognelid@gmail.com  fil. dr i Specialpedagogik, lektor i 

pedagogik 

Mobil: 073-5161 636 sms                                        Högskolan Dalarna och Mälardalens 

Högskola 

                                                                                  Mail: gwt@du.se, Mobil: 073- 5511 636 

mailto:veronika.hognelid@gmail.com
mailto:gwt@du.se
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Brev till förälder      Bilaga 4 

 

Hej! 

Jag heter Veronika Högnelid och läser min sista termin på Speciallärarutbildningen på 

Mälardalens högskola. Som avslutande arbete ska jag skriva en D-uppsats. Jag vill undersöka 

vilken kommunikationsmetod som fungerar och används till elever med hörselnedsättning i 

kombination med utvecklingsstörning och gärna även autism. 

För att få material till undersökningen kommer jag att vara med i ditt barns klass och 

observerat hur de kommunicerar och vilka olika alternativa kommunikationssätt som 

förekommer i klassen. Jag kommer även att intervjua personal i klassen för att få deras syn på 

vad som används. 

Du är förälder till en av eleverna som finns i den klass jag kommer att observera och därför 

indirekt blivit delaktig i undersökningen. Därför vill jag informera Dig om min undersökning 

och ge Dig möjligheten att ha åsikter kring detta. 

I uppsatsen kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt. Varken personliga namn eller 

(… skolans namn…) kommer att omnämnas. Däremot kommer viss beskrivning av 

funktionshinder att krävas, men det kommer att göras så att så lite som möjligt avslöjas. Det 

är enbart jag som kommer att ta del av de fullständiga intervjuerna och de kommer inte att 

användas i något annat sammanhang. 

Uppsatsen beräknas vara färdig till sommaren 2015 

Om du har några invändningar mot detta ber jag Dig att höra av Dig till mig senast 1 april.  

Om jag inte hör någonting ifrån Dig så tar jag det som att Du samtycker. Du får gärna 

kontakta mig om Du har några frågor om undersökningen. 

Vänliga hälsningar 

Veronika Högnelid 

 

Mail: veronika.hognelid@gmail.com 
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Observationsschema     Bilaga 5 



  

60 

 

Intervjuguide      Bilaga 6 

Bakgrundsfrågor: 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Utbildning?  

4. Vad är din bakgrund inom området döva med utvecklingsstörning? 

5. Hur länge har du jobbat med de här eleverna? 

6. Hur många elever i gruppen? 

7. Vad har eleverna för funktionshinder? 

8. Vilken ålder har eleverna? 

Kommunikation och Kommunikativ miljö  

9. Hur kommunicerar personalen?  

10. Hur kommunicerar eleverna? 

Finns det skillnad mellan vilka de kommunicerar med? Vuxen–elev, elev- elev 

11. På vilken nivå kommunicerar eleverna? 

12. Är det inom några speciella områden eleverna har svårt att uttrycka sig? 

13. Använder eleverna några andra kommunikationshjälpmedel förutom teckenspråk? 

14. Vad har de olika kommunikationsmetoderna för betydelse för eleverna? 

15. Upplever du att elevernas kommunikationsförmåga har förändrats då du använder 

alternativa metoder? Hur har den i så fall förändrats och i vilka sammanhang har 

kommunikationsförmågan förändrats? 

16. Vad styr och påverkar samspelet mellan eleverna?  

17. Vad styr och påverkar samspelet mellan elev och personal?  

 

Arbetssätt och kartläggning  

 

18. Vilka möjligheter finns att skapa en gynnsam kommunikativ miljö utifrån elevernas 

förutsättningar och behov?  

19. Hur arbetar ni praktiskt kring kommunikation i vardagen?  

20. Hur kartläggs elevernas språkliga och kommunikativa förmåga?  

21. Hur går ni tillväga när ni sätter upp individuella mål kring kommunikation?  

22. Vilka övergripande mål kring ämnesområdet kommunikation finns på skolan?  

23. Blir planeringen som du har tänkt dig? Om inte vad tror du påverkar att det blir som det 

blir? Är det lättare eller svårare utifrån planeringen? 

 

 


