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Syftet med studien var att undersöka och analysera på vilket sätt lärarna gör den 

pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för elever med lätta eller medelsvåra 

syn- eller hörselnedsättningar i grundsärskolan. Det var betydelsefullt att undersöka dels 

utifrån att det går många elever med flera funktionsnedsättningar, varav syn- och 

hörselnedsättningar är vanliga, i grundsärskolan men det finns det lite forskat runt de här 

elevgrupperna. Dels var det också betydelsefullt att undersöka närmare utifrån att tidigare 

undersökningar har visat på att skolan glömmer bort att tillrättalägga miljö och metodik 

för de här elevgrupperna, trots att syn- eller hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning kan ge stora konsekvenser.  

 

Den här studien är kvalitativ och de metoder som genomförts i studien för att på bästa sätt 

generera data är observationer och intervjuer. Det har genomförts tio observationer i 

klassrumsmiljö samt tio intervjuer med lärare som arbetar i grundsärskolan.  

 

Resultatet i studien visar på att det finns en viss osäkerhet hos lärarna över vilka av 

eleverna som har en syn- eller hörselnedsättning i klassen. Resultatet visar också på att 

lärarna gör vissa anpassningar för att den pedagogiska, fysiska och sociala miljön ska bli 

mer tillgänglig för de här elevgrupperna men att de till största delen gör det utifrån att 

eleverna har andra funktionsnedsättningar.  Det fanns inte någon signifikant skillnad i 

undervisning eller miljö om det gick elever med syn - eller hörselnedsättning i klassen 

eller inte.  

 

 

Nyckelord: grundsärskola, hörselnedsättning, synnedsättning, tillgänglig miljö, 

utvecklingsstörning. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av 

diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att 

öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på 

likvärdiga villkor.  

 

Det är också en demokratisk rättighet att elever får en likvärdig utbildning; 

 

”…..barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjlighet i fråga 

om personlighet, anlag, fysisk och psykisk förmåga.” (FN-konventionen om 

barns rättighet, artikel 29, s. 28) 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv i relation till styrdokument kan man tydligt läsa i läroplanen 

(Lgr11); 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper.” (s.8). 

 

 

Alla barn behöver ha en individuellt anpassad lärmiljö, för att nå kunskapsmålen. Alla barn 

och elever ska; 

 

”..kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna 

förutsättningar ställer betydande krav på personal, lärverktyg, utformning av 

undervisning och lärmiljö.” (Tufvesson, 2014, s. 6). 

 

 

För tjugofem år sedan gjordes ett regionalt projekt ”Elever med flerhandikapp i särskolan” 

(Rapport 1990:8) där de undersökte skolsituationen i grundsärskolan för elever med syn- 

respektive hörselnedsättning. De kom fram till att skolor inte använde tillrättalagd metodik för 

de här eleverna. År 2002 skrev Ribba och Strid att skolan glömmer bort att göra anpassningar 

för de här elevgrupperna. Hur ser det ut för elever med syn- eller hörselnedsättning, i 

grundsärskolan idag, år 2015? 

 

Granlund och Wilder (2011) definierar flerfunktionshinder utifrån att personer har en 

kombination av flera funktionsnedsättningar. Ett flerfunktionshinder är enligt Granlund och 

Wilder (2011) en kombination av flera diagnoser. Enligt Andersson (1998) blir 

konsekvenserna av flera funktionsnedsättningar i kombination mer genomgripande och större 

än summan av varje enskilt funktionshinder. En stor andel av eleverna i grundsärskolan har 

flera funktionsnedsättningar, syn- eller hörselnedsättningar är mycket vanligt. Grunewald 

(1993) uppskattar att av personer med utvecklingsstörning har ungefär 10 % 

synnedsättning och 8 % har hörselnedsättning. 
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Utifrån ett forskningsperspektiv kan den här studien bidra då det finns förhållandevis lite 

forskat om lätta till medelsvåra syn- eller hörselnedsättningar, speciellt i kombination med 

utvecklingsstörning som denna studie undersöker. En omfattande del av forskningen gäller 

personer med grava syn- eller hörselnedsättning, samt dövblinda.  

 

Enligt Andersson (1998) som har forskat om elever med hörselnedsättning i särskolan finns 

det ett behov av att uppmärksamma den här elevgruppen, det vill säga elever med 

kombinationen hörselnedsättning och utvecklingsstörning. Det måste enligt Andersson (1998) 

tillföras kunskap om såväl hörselnedsättning och dess konsekvenser. 

 

Att tillrättalägga miljön och göra den tillgänglig för elever med syn- eller hörselnedsättning är 

också viktigt utifrån att forskning har visat på en ökad risk för koncentrationssvårigheter, 

somatiska problem och/eller beteendeproblematik (Alimovic, 2013, Hrf 2012, Most och 

Michaelis, 2012). Enligt Granlund och Wilder (2011) påverkas också kommunikation och 

samspel när man har flera funktionsnedsättningar. De betonar också att flera 

funktionsnedsättningar, påverkar varandra, speciellt synnedsättning i kombination med andra 

funktionsnedsättningar påverkar mycket eftersom synen är det sinne vi använder mest för att 

ta in information från vår omgivning. Enligt Granlund och Wilder (2011) är synen också 

viktig för att kompensera svårigheter med att använda hörseln. 

 

För att minska eller eliminera funktionshinder behöver enligt Hjelmqvist (1995) 

kompenserande åtgärder ske både hos individen och i miljön, man måste finna vägar att 

kompensera funktionsnedsättningar och att undanröja hinder i miljön som bidrar till ett 

funktionshinder.  

 

Denna studie undersöker hur lärarna arbetar för att göra den pedagogiska, fysiska och sociala 

miljön tillgänglig för elever med lätta till medelsvåra syn- eller hörselnedsättning i 

grundsärskolan. Mitt intresse för att undersöka och ta reda på mer grundar sig till stor del på 

att jag arbetat som klasslärare i grundsärskolan under många år och arbetar nu i 

grundsärskolans stödteam som specialpedagog. Det innebär att jag har en specialpedagogisk 

förkunskap och stor erfarenhet av att arbeta med elever med flera funktionsnedsättningar i 

grundsärskolan.   
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2.  Syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Studiens syfte 

Det övergripande syftet i den här studien är att undersöka och analysera lärares perspektiv på 

att arbeta med att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för elever med 

lätta till medelsvåra syn- eller hörselnedsättningar.  

 

 

 

2.2  Studiens frågeställningar  

 

 Hur arbetar lärare för att göra den fysiska, pedagogiska och sociala miljön tillgänglig 

för elever med syn- eller hörselnedsättning? 

 

 Hur beskriver lärare sitt arbete med att göra miljön tillgänglig för elever med syn- eller 

hörselnedsättning? 

 

 

 

3.   Definition av relevanta begrepp i uppsatsen. 

3.1 Tillgänglighet 

I den här studien handlar pedagogisk, fysisk och social tillgänglighet om; 

 

Pedagogisk tillgänglighet handlar om pedagogiska strategier, läromedel samt lärverktyg. 

 

Fysisk tillgänglighet handlar om klassrum, auditiv- och visuell miljö. 

 

Social tillgänglighet handlar om kommunikation och samspel. 

 

De här begreppen kommer att utvecklas mer under rubriken teoretisk referensram. 

 

3.2   AKK 

AKK används för personer som behöver Alternativa och Kompletterande 

Kommunikationsvägar utifrån att de har svårigheter med att själva kommunicera eller förstå 

tal. Vanligt är att de använder saker, tecken och/eller bilder som kommunikationsmedel.  

 

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande kommunikation. 

 

GAKK - Grafisk (bilder) som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

 

De här begreppen kommer att utvecklas mer under kapitlet ”tidigare forskning”, under 

rubriken ”kommunikation och samspel i relation till syn- eller hörselnedsättning”.  
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4.  Uppsatsens uppläggning och struktur. 
 

Denna studie inledde med en bakgrund där det bland annat beskrevs varför det finns ett behov 

av att undersöka hur miljön blir tillgänglig för elever med syn- eller hörselnedsättning i 

grundsärskolan. Studiens syfte och frågeställningar presenterades och de två relevanta 

begreppen ”tillgänglighet” och ”AKK” definierades lite kort.  

 

Under huvudrubriken ”tidigare forskning” kommer nu forskning som är relevant för studien 

att belysas under ett flertal underrubriker. Målgruppen i studien är lärare som arbetar med 

elever i grundsärskolan. För att gå i grundsärskolan krävs diagnosen utvecklingsstörning, det 

är därför viktigt att få en kunskap om vad skolformen grundsärskola innebär och vad det kan 

innebära för en person att ha en utvecklingsstörning. Det kommer att belysas under rubriken 

”grundsärskola och utvecklingsstörning”.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärarna arbetar för att göra miljön tillgänglig för elever 

med syn- eller hörselnedsättning vilket gör att det är relevant att titta närmare på den 

forskning som finns runt synnedsättning och den visuella miljön samt hörselnedsättning och 

den auditiva miljön, vilket kommer att belysas under underrubrikerna ”att ha en 

synnedsättning och betydelsen av den visuella miljön” samt ”att ha en hörselnedsättning och 

betydelsen av den auditiva miljön” 

 

När en person har en syn- eller hörselnedsättning är en bra ljudmiljö av stor betydelse vilket 

kommer beskrivas under rubriken ”en bra ljudmiljö”. 

 

Efter forskningskapitlet beskrivs studiens teoretiska referensram som i den här studien har 

utgått från de tre olika synsätten; rationellt -, kategoriskt- och sociokulturellt synsätt i relation 

till syn- eller hörselnedsättning. Studien undersöker hur lärarna gör miljön tillgänglig för 

elever med flera funktionsnedsättningar men vad innebär begreppet tillgänglighet? Begreppen 

tillgänglighet i relation till delaktighet kommer att belysas under rubriken ”vad innebär 

begreppet tillgänglighet?”.  

 

Upplägget är sedan att under rubriken ”Metoder” finns det flera underrubriker där det beskrivs 

vilket urval som har gjorts för att få svar på forskningsfrågorna, hur studien har genomförts 

och varför just observationer och intervjuer användes för att samla in data. En annan viktig 

del som beskrivs under den här rubriken är hur studiens resultat har analyserats, vilka etiska 

aspekter som har beaktats samt hur studien har genomförts för att få ett tillförlitligt och giltigt 

resultat. Studiens metoder kommer också att diskuteras under rubriken ”metoddiskussion”. 

 

Det studien kommit fram till utifrån analysarbetet kommer att lyftas fram under 

huvudrubriken ”resultat”, som sedan är uppdelad i flera olika teman med olika 

underrubriker. Resultatet kommer sedan att diskuteras och ställas i förhållande till vad 

tidigare forskning visat på, under rubriken ”resultatdiskussion”. 

 

Avslutningsvis i studien kommer en sammanfattning över reflektioner och slutsatser som 

studien har lett fram till samt förslag på vidare forskning.  
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5. Tidigare forskning  

Efter litteratursökning i olika databaser kunde det konstanteras att en omfattande del av 

forskningen är runt grav syn- eller hörselnedsättning, dövblindhet eller elever med många och 

grava flerfunktionsnedsättningar. Det finns lite forskning runt lätta till medelsvåra syn- eller 

hörselnedsättningar, speciellt i kombination med utvecklingsstörning. 

 

Utifrån att det finns lite forskning runt elever med lätta syn- eller hörselnedsättningar har även 

vissa elektroniska källor  använts som ger information som bygger på forskning och 

erfarenheter. Studien har använt ”befria samtalet” från Hörselskadades riksförbund (hrf) och 

ett informationsmaterial/ barnhäfte från Synskadades riksförbund (srf) . 
 

Utifrån att studien undersöker miljöer i grundsärskolan kommer första kapitlet 

”Grundsärskola och utvecklingsstörning” ta upp skolformen grundsärskola samt vad 

begreppen utvecklingsstörning kan innebära. 

 

Studien handlar om elever med flera funktionsnedsättningar, syn- eller hörselnedsättning i 

kombination med utvecklingsstörning. Konsekvenser av synnedsättning och betydelsen av 

den visuella miljön tas upp under rubriken ”Att ha en synnedsättning och den visuell miljö” 

samt konsekvenser av hörselnedsättning och den auditiva miljön tas upp under rubriken ”Att 

ha en hörselnedsättning och betydelsen av den auditiva miljön”.   

 

Utifrån att det inte finns så mycket forskat runt elever med lätta till medelsvåra syn- eller 

hörselnedsättningar och inte heller så mycket information att hämta, refererar studien en hel 

del till Tufvesson (SPSM, 2014), som tillsammans med en arbetsgrupp utarbetat 

stödmaterialet ”värderingsverktyg för tillgänglig utbildning”, som utgår från forskning, 

beprövad erfarenhet samt lagar och riktlinjer.  

 

Ljudmiljöns betydelse för elever med syn- eller hörselnedsättning kommer att tas upp under 

rubriken ”ljudmiljöns betydelse”.  

  

Hur en syn- eller hörselnedsättning påverkar kommunikation och samspel kommer beskrivas 

under rubriken ”Kommunikation och samspel”.   

 

Forskning visar på att syn- eller hörselnedsättning även kan ge ytterligare konsekvenser, 

vilket avslutningsvis kommer att presenteras under rubriken ”uppmärksamhetsstörning i 

relation till syn- hörselnedsättning”. 

 

 

 

 

5.1 Grundsärskola och utvecklingsstörning.  

Enligt skolverket (2014) är grundsärskolan ett alternativ till grundskolan för elever som inte 

bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

Utbildningen består av nio årskurser och ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.  

 

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination 

av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.  
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Enligt skolverket (2013) ska utbildningen ge kunskap och värden, bidra till en personlig 

utveckling och en god grund för aktivt deltagande i samhället. Att arbeta för ett aktivt 

deltagande i samhället stämmer väl överrens med nya diskrimineringslagen från januari 2015, 

som ska öka tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättningar.  

 

År 2011 kom en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr 11. Första delen i de samlade läroplanerna är lika för dessa utbildningar och 

innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål med riktlinjer för 

utbildningen samt kursplaner med tillhörande kunskapskrav (skolverket, 2013).  

 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är 

avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden: 

 estetisk verksamhet 

 kommunikation 

 motorik 

 vardagsaktiviteter 

 verklighetsuppfattning 

För att få diagnos utvecklingsstörning krävs en psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social 

utredning(skolverket, 2013). Det utförs intelligenstester för att bedöma utvecklingsstörning, 

nyligen har den femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-5) där olika diagnoskoder fastställs kommit. Några skillnader är att vissa begrepp har 

ändrats. Begreppet utvecklingsstörning har ändrats till intellektuell funktionsnedsättning och 

begreppen grav, måttlig, lindrig utvecklingsstörning har ändrats till mycket svår, svår, 

medelsvår och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Man lägger även större tyngd på de 

adaptiva förmågorna, det vill säga hur bra man klarar av att utföra vardagliga moment. 

 

Begreppet utvecklingsstörning har utvecklats genom åren och det finns olika definieringar, 

men enligt Granlund och Göransson (2011) kan man definiera begreppet som individernas 

svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap. Enligt 

skolverket (2013) definieras utvecklingsstörning som en nedsättning i intelligensförmåga som 

är konstaterad under uppväxten (före 18 års ålder) och en samtidig nedsättning i adaptiv 

förmåga eller beteende. Dessa två kriterier för att definiera utvecklingsstörning, 

intelligensförmåga och adaptiv förmåga, återfinns i flera diagnostiska klassifikationssystem. 

Enligt Schalock, R (2011) används begreppet utvecklingsstörning internationellt och innebär 

begränsningar i intellektet och i adaptivt beteende. Enligt Schalock (2011) pratar man nu mer 

om och betonar personligt inflytande och självbestämmande, personliga rättigheter, vilket 

stämmer väl överrens med nya DSM-5.  Det genomgående för personer med 

utvecklingsstörning är enligt Kylen (1985) att de uppfattar verkligheten konkretare.  

   

Hur en person med utvecklingsstörning fungerar beror på många olika faktorer, bland annat 

beror det på interaktionen mellan personen och dess miljö och individuellt stöd (Schalock, 

2011).  Detta kommer belysas ytterligare senare i studien utifrån ett relationellt synsätt under 

rubriken ”teoretisk referensram”.  

 

Kylén (1985)  är en svensk psykolog som införde en indelning av begåvningen i tre olika 

nivåer; A-nivån, B-nivån och C-nivån.  Kyléns (1985)  stadieindelning har tidigare använts i 

olika sammanhang för att identifiera vilket behov av stöd en person med en 

utvecklingsstörning kan ha och för att få en uppfattning om en persons förmåga. Man kan 
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säga att personer på A-nivå har en grav utvecklingsstörning, personer på B-nivå har en måttlig 

utvecklingsstörning och på C-nivå en lindrig utvecklingsstörning.  

 

Enligt Kylén (1985) har begåvningen tre viktiga funktioner. För det första ordnar den 

sinnesupplevelser till en verklighetsuppfattning, för det andra vägleder den tankar och 

handlingar mot ett mål och för det tredje förstår man symboler, man utvecklar ett språk. Man 

lär sig verkligheten genom sinnesupplevelser, som han delar in i fem olika uppfattningar; 

rumsuppfattning, tidsuppfattning, kvalitetsuppfattning, kvantitetsuppfattning och 

orsaksuppfattning.  Vad innebär det då om en person med utvecklingsstörning också har 

ytterligare funktionsnedsättningar? Enligt Granlund och Wilder (2011) påverkar nedsättningar 

i sina sinnen, t ex syn- eller hörsel, hur man lär sig verkligheten. Det går många elever med 

utvecklingsstörning i grundsärskolan och många har ytterligare funktionsnedsättningar. Enligt 

Andersson (1998) blir konsekvenserna mer omfattande om man har flera 

funktionsnedsättningar och enligt Ribba och Strid (2002) mångdubblas svårigheterna för 

inlärning och utveckling för elever med flera funktionsnedsättningar. Enligt Andersson (1998) 

kan ett funktionshinder kompenseras genom träning av andra sinnen men denna möjlighet 

minskar betydligt om personen har en utvecklingsstörning i kombination. 

 

I grundsärskolan, främst inom inriktning träningsskolan, går många elever med diagnosen 

Downs syndrom och enligt Yam, W et al. (2008) som har gjort en medicinsk studie runt barn 

med Down syndrom i Hong Kong har så många som 48 % synnedsättning och 34 % 

hörselnedsättning, vilket innebär att en stor andel elever har ytterligare 

funktionsnedsättningar.  Många med Downs syndrom har också enligt Kalande och Törneland 

(2008)  trånga hörselgångar, vilket ger en ökad risk för vaxpropp och öroninflammationer, 

vilket kan medföra temporära hörselnedsättningar. Det kan alltså finnas ett stort mörkertal. 

 

 

5.2 Synnedsättning och den visuella miljön. 

Enligt WHO:s klassifikation har en person en synnedsättning om personen ser sämre än 0.7 

(1.0 är full synskärpa). Om personen kan korrigeras och får synskärpa över 0.7 har 

personen inte en synnedsättning. En lätt synnedsättning innebär att en person har en 

synskärpa mellan 0.3 – 0.7 , en måttlig synnedsättning innebär 0.1 – 0.3 samt en uttalad 

synsvaghet 0.05 – 0.01. Den här studien tar alltså upp de elever som har en synskärpa ungefär 

mellan 0.1 – 0.7.  

 

Synen har en central roll i barnens allmänna utveckling och fungerar enligt Synskadades 

Riksförbund (srf) som en ”motor” i utvecklingen. Enligt srf påverkar synsinnet följande 

områden; begreppsbildning och förmåga att skaffa sig information, kommunikation och 

samspel samt grov- och finmotorik.   Områden som kan påverkas av synnedsättning kan delas 

in i följande områden; att skaffa sig information eftersom en bristfällig syn fungerar dåligt 

som informationskälla, kommunikation och samspel och motorisk utveckling (srf). 

 

Många elever med utvecklingsstörning har synnedsättning (Grunewald, 1993) och flera av 

dem kan inte korrigeras med glasögon. Finns också elever som inte använder sina glasögon 

hela tiden, vilket innebär att de i vissa situationerna har en synnedsättning.   

 



8 
 

Det är extra viktigt tillrättalägga miljön för elever med synnedsättning då synen enligt 

Granlund och Wilder (2011) är det sinne som vi använder mest för att få information om 

omvärlden. Granlund och Wilder (2011) betonar att påverkan blir större vid flera 

funktionsnedsättningar, speciellt med synnedsättning i kombination med andra 

funktionsnedsättningar. Det beror på att synen samordnar information om omgivningen i 

miljön. 

 

Det är också viktigt att göra miljön tillgänglig i skolan för att barn med synnedsättning ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kan behövas extra stöd, både pedagogiskt i form 

av personal med kunskaper om funktionsnedsättningen och tekniskt i form av hjälpmedel av 

olika slag och ibland också anpassning av lokaler. I en skola behövs allmänbelysning, 

punktbelysning samt dagsljus. Dagsljus påverkar elevens vakenhet och 

koncentrationsförmåga. Man bör också undvika motljus och bländning (Tufvesson, 2014). 

 

Den visuella miljön är också viktig för elever med synnedsättning. Enligt Tufvesson (2014) 

bör den visuella stimulansen och intrycken bidra till lärande och kunskapsutveckling. Det 

innebär att den visuella miljön ska innehålla så få störande stimuli som möjligt så att den 

information som ska kommuniceras framgår med tydlighet. Arbetsnivån och beteende 

påverkas på ett negativt sätt hos de elever som är extra känsliga för intensiva färger och röriga 

mönster på möbler, textilier, anslagstavlor och dekorationer.  

 

Möjligheten till koncentration påverkas negativt av ett rörigt klassrum med plottrig inredning 

och många och starka färger. En god visuell miljö inbjuda till lätt överblickbarhet och 

orienteringsmöjlighet. Det förutsätter samordning mellan rummets form, materialval, 

färgsättning och belysning. Detta bör vara i relation till hur teknisk utrustning som datorer och 

interaktiva tavlor ska användas (Tufvesson, 2014).     

 

5.3 Hörselnedsättning och den auditiva miljön. 

Hörselnedsättning innebär att en person har svårigheter att uppfatta alla ljud och att urskilja 

det viktiga i en bullrig miljö (Gustavsson 2009). 

 

Det vanligaste sättet att mäta graden av hörselnedsättning är tonaudiometri och ett värde upp 

till 20dB brukar anses som normal hörsel (Snellman och Lindberg, 2007). Vid en lindrig 

hörselskada (20 – 40dB) kan personen ha svårt att höra tal om det förekommer mycket 

bakgrundsljud. Vid en medelsvår hörselskada (40-70 dB), behöver personen hörapparat och 

kan få svårt vid gruppdiskussioner och vid en svår hörselnedsättning (70-95 dB) behövs 

hörapparat och teckenspråk(Snellman och Lindberg, 2007). Den här studien tar upp om elever 

med lätt till medelsvår hörselnedsättning, vilket alltså innebär att eleverna har en nedsättning 

från 20 dB till 70 dB. 

 

Enligt Andersson (2013) kan det vara svårt att hörseltesta små barn, speciellt om de också har 

en utvecklingsstörning, vilket kan innebära att det finns ett mörkertal. Barn med 

utvecklingsstörning ska kontinuerligt hörseltestas men konsensus om lämplig testmetod 

saknas (Andersson, 2013).  Också Herer (2012)  anser att det finns ett mörkertal, han anser att 

så många som 24 % av personer med utvecklingsstörning har en hörselnedsättning som inte är 

upptäckt. Enligt Herer (2012) kan oupptäckta eller obehandlade hörselnedsättningar störa 

kognitiv utveckling, kommunikativa och sociala interaktioner. 
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En person med kombinerad utvecklingsstörning och hörselnedsättning har enligt Tufvesson 

(2014) svårt att kompensera för sin hörselnedsättning, till exempel genom att läsa 

läpprörelser, talat språk, utnyttja andra språkliga signaler, tyda ansiktsuttryck eller utifrån 

sammanhanget gissa det man inte hört. En person med hörselnedsättning använder sig mycket 

av sin visuella förmåga för att skapa en överblick av omgivningen (Tufvesson, 2014). Det 

innebär att den visuella miljön, som studien beskrivit tidigare, också är viktig för elever med 

hörselnedsättning.  

 

Det är viktigt att anpassa den auditiva miljön för att få bort så mycket bakgrundsljud som 

möjligt. Enligt Murdochs (1994) forskning ”han hör när han vill” blir vi tidigt i livet skickliga 

på att använda hörseln, skilja relevanta ljud från bakgrundsljud, men personer med 

hörselnedsättning måste utnyttja sin hörsel optimalt. Att uppfatta och lära sig ljud är svårt, 

speciellt utan visuell förstärkning (Murdoch, 1994). Personer som inte utvecklat bra 

hörselförmåga kan kanske höra bättre i vissa miljöer än i andra, vilket innebär att olika 

faktorer, positiva och negativa, påverkar hur personen kan använda sin hörsel (Murdoch, 

1994). Det är som SPSM (2015) skriver, det är inte alltid så lätt att veta vad i beteendet som 

beror på utvecklingsstörningen eller vad som beror på hörselnedsättningen eftersom 

kombinationen av funktionsnedsättningar är unik för varje person. 

 

Hörselnedsättning kan påverka kognitivt och ge stor trötthet. I en avhandling från Linköpings 

universitet har audiologen Sushmit Mishra (2014) hittat en metod, ett test, som kan mäta den 

kognitiva reservkapaciteten, Cognitive spare capacity test, CSCT. Resultatet i avhandlingen 

visar på att trötthet är ett stort problem hos många personer med hörselskada. Ju mer mental 

kapacitet som går åt för att höra vad som sägs, desto mindre kognitiv reservkapacitet finns 

kvar för att förstå och tolka innehållet. För personer med en hörselskada är det ansträngande 

att följa med i ett samtal även om de använder hörapparat.  

 

Att möta elever med utvecklingsstörning i kombination med hörselnedsättning eller andra 

funktionsnedsättningar kan enligt Tufvesson (2014) innebära en extra utmaning för 

skolpersonal. En anpassad lärmiljö är viktig, då svårigheter kan uppstå till exempel i 

bemötande, förståelse, kommunikation och inlärning. Ibland finns kanske kunskap om 

utvecklingsstörning eller om hörselnedsättning, men inte i kombination av båda 

funktionsnedsättningarna. Skolan måste anpassa miljön för att möta den enskilda elevens 

behov. Exempel på anpassad miljö är att eleven får visuellt stöd genom tecken, förberedelser 

för kommande aktiviteter samt att eleven förstår undervisningens mål och syfte. Finns också 

ett behov av variation och paus i arbetet då funktionsnedsättningarna har betydelse för 

koncentrationen. Den auditiva miljön behöver tillrättaläggas och eleven behöver stöd i att 

använda tekniska hjälpmedel (Tufvesson, 2014). 

 

 

 

5.4 Ljudmiljöns betydelse för elever med syn- eller hörselnedsättning.  

Buller är ett oönskat ljud oavsett ljudstyrka. Allt ljud som upplevs som obehagligt och 

störande kan kallas buller, även om det inte är skadligt för hörseln. Våra egna förutsättningar, 

exponeringstid, efterklangstid, frekvens samt typ av ljud påverkar hur vi upplever ljudmiljön 

(Gustavsson, 2009).  

 

Det finns olika buller som kan uppfattas olika mycket störande och enligt HRF, befria 

samtalet (2014) är prat i bakgrunden mycket störande, vilket beror på att tal är en typ av ljud 
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som våra hjärnor mer eller mindre automatiskt uppfattar som viktigt vilket gör att det är 

svårare att ”filtrera bort” tal än till exempel ett jämnt bakgrundsbrus. 

 

Sushmit Mishrs (2014) avhandling visar på att ju stökigare en ljudmiljö är, desto mer 

hjärnkapacitet krävs för att höra någon säga något och desto mindre finns kvar för att förstå, 

tolka och planera ett svar. Även Most och Michaelis (2011)  har sett ett samband mellan 

kognition och att lyssna i miljöer med bakgrundsljud. Det ställer alltså kognitiva krav att 

lyssna, speciellt i miljöer med mkt bakgrundsljud.  

 

För elever med utvecklingsstörning och normal hörsel eller lättare hörselnedsättning är 

ljudmiljön extremt viktig enligt Gustavsson (2009). Enligt Gustavsson (2009) försämrar 

bakgrundsbuller och dålig rumsakustik elevers möjlighet att uppfatta tal.  

Personer med hörselskada störs mer av bakgrundsljud än personer som hör bra. Att vistas i 

störande ljud kan ge upphov till stress, trötthet, huvudvärk och andra hälsoproblem (HRF, 

befria samtalet, 2014).  

 

Gustavsson (2009) tar som sagt upp att ljudmiljön är viktig för personer med 

hörselnedsättning men ljudmiljön är också viktig för elever med synnedsättning, då ljud är 

viktig resurs enligt Backström, Lindberg(2014). Ljud är en viktig informationskälla och 

stimulanskälla för personer med synnedsättning i vardagens alla situationer (Backström, 

Lindberg, 2014).  Enligt Snellman och Lindberg (2007) finns det mycket man kan göra för att 

förbättra akustiken i klassrummet. Långa gardiner, mattor och draperier dämpar ekoeffekten 

och mjuka möbeltassar eller tennisbollar under stolarna tar bort skrapljud. De tar också upp att 

det är viktigt att ha dörrar och fönster stängda och att titta över att det är bra belysning så att 

eleverna ser och kan avläsa bra. Eleven ska också ha enplacering i klassrummet med bra 

överblick, gärna i u-form. 

 

 

 

5.5   Kommunikation och samspel i relation till syn - eller hörselnedsättning 

Många forskare ser kommunikation som ett möte mellan minst två människor som pågår i 

ständig förändring och påverkan (Andersson, 2002, Olsson, 2006, Wilder, 2008 & 2014). Om 

något av våra sinnen saknas leder det till konsekvenser för kommunikation och samspel 

(Andersson, 2002).  Anderssons (1998) tar upp i sin studie att en stor andel av lärarna uppger 

att de i liten utsträckning förstår vad eleverna förmedlar samt att eleverna sällan inleder 

kommunikation med kamrater.  

 

Att kunna kommunicera är enligt Tufvesson (2014) en förutsättning för inlärning, många 

elever med utvecklingsstörning har kommunikationssvårigheter. I grundsärskolan går också 

många elever med Downs syndrom och så många som 50-90 % av dem har 

kommunikationssvårigheter enligt Jackson, Cavenagh och Clibbens (2014).  

 

Att alla har rätt till en god kommunikation tar också Heister Trygg (2014) upp; rätten att; 

fråga, välja, säga nej, ropa på och inleda samspel, veta vad som händer, insatser för att 

utveckla kommunikation, bekräftelse och svar, andra kommunikationsvägar än tal, god 

kommunikativ miljö, tilltalas värdigt, ta del av samtal och föra meningsfulla samtal.  

 

För att elever med olika kommunikationsformer ska kunna delta i undervisningen och få 

förutsättningar att nå skolans mål, behövs en kommunikativ miljö med tillgång till varierande 



11 
 

sätt att kommunicera. Som Tufvesson (2014) skriver behöver instruktioner och 

kommunikation i undervisningen göras tillgängliga utifrån elevernas behov. För att ett skapa 

en gynnsam kommunikations- och språkutveckling fordras en aktiv, lyhörd och kompetent 

omgivning enligt Andersson (2002).  Även Olsson (2006) poängterar miljöns betydelse för att 

gynna barn med flera funktionsnedsättningars kommunikation.  

 

Sandgren(2013) valde i sin studie att studera elever med lätta till måttliga hörselnedsättningar 

och kom fram till att elever med hörselnedsättning behöver språkligt stöd då de ofta har 

problem med språkutvecklingen och kommer efter.  

 

Enligt Wilder (2008) utvecklar elever med flera funktionsnedsättningar sin kommunikativa 

kompetens tillsammans med personer i sin omgivning till vilka man har en nära relation. 

Kommunikationen är ofta svårtolkad, därför behövs välkända personer för att tolka och 

beskriva vad som sker för eleven. Det leder till att skapa trygghet och öka självkänslan i nya 

situationer (Wilder, 2008, 2014).  

Wilder och Granlund (2003) genomförde en studie där de tittade på interaktionsmönster hos 

barn med flera funktionshinder. De kom bland annat fram till att personer som känner barnet 

integrerar till stor del med hjälp av sina kunskaper runt barnets vanliga sätt att interagera, 

barnens funktionella förmågor och förutsättningar samt situation för tillfället.   

Många elever behöver enligt Heister Trygg (2014) alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK). AKK omfattas av en inbjudande kommunikativ miljö och att 

omgivningen är ansvarig för hur språk och kommunikation utvecklas. Elevens förutsättningar 

i förhållande till de behov som finns måste klargöras och anpassas för en optimal 

kommunikativ utveckling. AKK används när kommunikationen inte fungerar. AKK på 

symbolnivå kan till exempel vara saker, bilder och tecken. Wilder (2014) beskriver att vi 

använder multimodal kommunikation när vi kommunicerar med elever med flera 

funktionsnedsättningar, vilket innebär att vi använder alla uttryckssätt och sinnen som vi kan 

på samma gång för att kommunicera.  

 

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används av personer med 

hörselnedsättningar eller personer som är hörande, med eller utan utvecklingsstörning, som 

inte talar eller har ett bristfälligt tal. Enligt Heister Trygg (2014) är det bra att använda TAKK 

bland annat för att tecken kräver mindre finmotorik, man använder fler sinnen, är mer konkret 

och tydlig än tal samt ger redskap för att samspela. Om man använder GAKK (Grafisk AKK), 

så används till exempel saker, bilder och ordbilder/skriftspråk. Det är också vanligt att elever 

med kommunikationssvårigheter använder olika varianter av AKK. (Heister Trygg, 2014) 

 

 

Enligt en av Mitchells (2008) undervisningsstrategier (23) ”augmentative and alternative 

communication” har utvecklingen av alternativa kommunikationssätt utvecklats och blivit en 

viktig väg för att hjälpa personer som har svårt med sin kommunikation. Light och 

McNaughton (2012) ser också stora fördelar med att använda ACC (AKK) för barn med 

kommunikationsproblem när de har autism, Cerebral pares, Downs syndrom eller andra 

funktionsnedsättningar. De anser dock att man måste utveckla och förbättra teknik för att 

bättre kunna möta den här gruppens behov.  
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5.6 Uppmärksamhetsstörning i relation till syn- eller hörselnedsättning. 

Forskning visar på att syn- eller hörselnedsättning kan ge beteendeproblem eller 

uppmärksamhetsstörning.  Som exempel har Alimovic (2013) kommit fram till att barn med 

flera funktionsnedsättningar har mer komplexa problem än de med bara en 

funktionsnedsättning. Alimovics (2013) slutsats i sin studie var att barn med 

utvecklingsstörning och synnedsättning hade mer emotionella beteendeproblem än övriga 

barn med typisk utveckling. Vidare menar Alimovic (2013) att barn med synnedsättning, med 

eller utan utvecklingsstörning har mer somatiska problem än barn med normal syn.  

 

Most och Michaelis (2012) undersökte om hörselnedsättning påverkar hur personen uppfattar 

känslor. En skådespelare uttryckte olika känslor som lycka, ilska, sorg och rädsla och barnen 

fick uttrycka vad de trodde. De kom fram till att det var svårare för barn med 

hörselnedsättningar att identifiera olika känslor, vilket påverkar samspel. Det gällde oavsett 

om de hade lindriga eller grava hörselnedsättningar. 

 

En vanlig orsak till ”fel” beteende kan också bero på för höga eller otydliga krav enligt 

Hejlskov (2009) . En person kan uppleva stress på grund av svårigheter med till exempel 

kommunikation, perception, ljudkänslighet osv.  

 

När eleven har syn-eller hörselnedsättning påverkas kommunikationen (Andersson, 2002) och 

ljudkänslighet hänger ofta ihop med hörselnedsättning och innebär att du upplever 

vardagsljud som obehagligt starka (Gustavsson, 2009), vilket kan innebära att eleven upplever 

situationen som stressig, Stress kan i sin tur utlösa ett problemskapande beteende enligt 

Hejlskov (2009). 

 

Viktigt att ge rätt förutsättningar, en tillrättalagd miljö för elever med syn- eller 

hörselnedsättningar då dessa nedsättningar kan ge stora konsekvenser. Studien har tagit upp, 

att trötthet är ett stort problem för personer med hörselnedsättning enligt Sushmit Mishra 

(2014) samt att personer med hörselnedsättning som vistas i störande ljud kan uppleva stress, 

trötthet, huvudvärk och andra hälsoproblem (HRF, befria samtalet, 2014). 

 

 

5.7 Sammanfattning och implikationer för studien  

Denna studie vill framhålla hur viktigt det är att personal i grundsärskolan har kunskap om 

vad det kan innebära att ha en utvecklingsstörning, men att de också måste ha kunskap om 

vad det kan innebära att ha flera funktionsnedsättningar.   

 

I rapporten (1990:8) som skrevs för tjugofem år sedan kom de fram till att skolor inte använde 

tillrättalagd metodik för elever med syn- eller hörselnedsättning, två funktionsnedsättningar 

som ger stora konsekvenser speciellt i kombination med utvecklingsstörning. Utifrån att det 

går många elever med syn- eller hörselnedsättning i grundsärskolan är det av stor vikt att 

personalen har kunskap om vilka konsekvenser de funktionsnedsättningarna kan ge för att 

göra miljön tillgänglig för de här elevgrupperna.    

 

Denna studie vill också framhålla hur viktig den auditiva- och visuella miljön är för elever 

med syn- eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt betydelsen av 

att hitta olika kommunikationssätt för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen och 

uppleva delaktighet.   
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Studien vill också visa på att det finns en ökad risk för att elever med syn- eller 

hörselnedsättning får kommunikationsproblem, somatiska problem samt upplever trötthet och 

stress, vilket i sin tur kan utlösa problemskapande beteenden. Det innebär att det är av stor 

betydelse att de som arbetar med de här elevgrupperna har kunskap om 

funktionsnedsättningarna för att kunna tillrättalägga miljön och ge extra stöd. 

 

 

6. Teoretisk referensram   
 

I studiens teoretiska referensram ingår tre olika synsätt; kategoriskt-, relationellt- och 

sociokulturellt synsätt. Skolan bör enligt Persson (1998) tillåta båda perspektiven, relationellt 

och kategoriskt perspektiv verka parallellt i växelverkan med varandra. Vad de olika synsätten 

innebär och har för betydelse i denna studie kommer lite kort kommer att beskrivas nedan.  

Denna studie har valt att använda begreppen pedagogisk, fysisk och social tillgänglighet. 

Traditionellt sätt har ofta begreppet tillgänglighet begränsats till den fysiska miljöns 

utformning men har utvecklats till att innebära så mycket mer. Bland annat har Tufvesson 

(2014)  utarbetat en tillgänglighetsmodell som studien till viss del använt sig av. Under 

rubriken ”vad innebär begreppet tillgänglighet?” beskrivs begreppet och modellen närmare.  

 

6.1 Kategoriskt synsätt 

Studiens syfte är ta reda på hur lärarna arbetar utifrån att eleverna har olika biologiska 

diagnoser som utvecklingsstörning, syn- eller hörselnedsättning. Det kategoriska perspektivet 

är enligt Haug (1998) individinriktat och svårigheterna tillskrivs eleven, svårigheter benämnts 

och bestämts med hjälp av diagnoser. Eleven beskrivs enligt Haug (1998) ofta som en elev 

med svårigheter.  

Det är enligt Haug (1998) lättare att identifiera orsakerna till problem som biologiska än som 

sociologiska. Han anser vidare att det biologiska perspektivet i många fall är mer accepterat 

än det sociala.  Haug (1998) menar också att det kan vara strategiskt att undvika sociala 

förklaringar till problem utifrån att man därigenom fritar både föräldrar, skola och politiker 

från att ha bidragit till svårigheterna.  

 

 

6.2 Relationellt synsätt   

Lärande sker i en relationell process där samspel mellan den sociala, pedagogiska och fysiska 

miljö ger förutsättningar för en tillgänglig miljö. 

 

Om till exempel en elev har en syn-eller hörselnedsättning och man utgår ifrån ett relationellt 

synsätt utgår man ifrån att samhället kan skapa hinder och då behövs det enligt Hjelmqvist 

(1995)  ske kompenserande åtgärder både hos individen och i miljön för att minska eller 

eliminera funktionshinder. Det gäller att finna vägar att kompensera funktionsnedsättningar 

och att undanröja hinder i miljön som bidrar till ett funktionshinder.    
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Även enligt Emanuelsson m.fl. (2001) behöver man titta på vad som sker i förhållandet och 

interaktionen mellan olika aktörer, betrakta svårigheterna ur ett socialt och miljörelaterat 

perspektiv där inte den enskilde individens uppträdande eller beteende står i fokus.  Utifrån ett 

relationellt perspektiv behöver hela undervisningsmiljön studeras, titta på bristande resurser 

och bemötande som kan skapa skapar hinder och därmed också handikapp (Emanuelsson 

m.fl, 2001).   

 

 

 

6.3 Sociokulturellt synsätt 

Studien undersöker hur lärarna gör den sociala miljön tillgänglig utifrån att kommunikation 

och samspel alltid påverkas när elever har utvecklingsstörning i kombination med syn- eller 

hörselnedsättning.   

Enligt Säljö (2000) handlar ett sociokulturellt synsätt om att människan lär i samspel med 

andra, där kommunikation och språket är betydelsefulla funktioner. Enligt Vygotskij (2005) är 

språket det allra viktigaste instrumentet för tänkande och kommunikation, och att det är 

genom det vi skapar oss en uppfattning om vår omgivning (Vygotskij, 2005).  

Utifrån Vygotskijs (2005) teorier sker barns utveckling i samspel med deras omgivning i 

högre grad än att det är en oberoende individuell process. Särskilt intresserade han sig för 

skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. 

Denna nivåskillnad kallas för "den proximala utvecklingszonen”. Beroende på vilken hjälp de 

får kan barn antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå där de lär sig av egen kraft 

eller i sin potentiella nivå när de blir stimulerade av någon annan. 

Göransson och Nilholm (2011) argumenterar för att en gemenskap förutsätter arbetsformer 

där elever involveras med varandra. Det kan handla om helklass då alla involveras eller i 

mindre grupper där det gemensamma resultatet är beroende av alla gruppmedlemmars bidrag. 

 

 

 

6.4 Vad innebär begreppet tillgänglighet? 

 

En av de personer som har vidgat begreppet tillgänglighet till att även handla om mer än 

fysisk tillgänglighet är Jansson (2004). Enligt honom handlar tillgänglighet också om 

lärverktyg, anpassat läromedel och socio-kommunikativ och symbolisk tillgänglighet. Socio-

kommunikativ tillgänglighet handlar om att få tillgång till tillgänglig information vid 

exempelvis instruktioner och symbolisk tillgänglighet handlar om att förstå varandras uttryck 

i det sociala spelet (Jansson, 2004). 

 

Studien utgår ifrån att, som Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) skriver, att en hög grad av 

tillgänglighet leder till delaktighet. Det skulle innebära att om miljön för elever med syn- eller 

hörselnedsättning i grundskolan är tillgänglig så ökar deras delaktighet.  

 

För att uppleva delaktighet krävs det också enligt Jansson (2004) att deltagarna får tillgång till 

nödvändig information genom att man kommunicerar med gemensamma benämningar och 

begrepp för att få en gemensam förståelse och enligt Mitchells (2010) som i sin studie 

undersökte vilka faktorer som påverkade delaktighet för elever med funktionsnedsättningar, 
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kom fram till var att elever upplevde en hög grad av delaktighet när de hade bra interaktion 

med kamrater och lärare. Begreppet delaktighet definieras av Mitchell(2001) som 

engagemang och motivation vilket stämmer bra överrens med ICF (International 

Classification of Functionering) som beskriver deltagande som ”engagemang i en 

livssituation”.  

 

Enligt SPSM, Tufvesson (2014) är tillgänglighet ett begrepp som beskriver hur väl en 

verksamhet fungerar för personer med funktionsnedsättning. De menar att tillgänglighet är en 

förutsättning för full delaktighet, inkluderingen och en förutsättning för lärande och 

kunskapsutveckling.  

 
 

Samspelet i tillgänglighetsmodellen (SPSM, Tufvesson 2014) 

 

SPSM, Tufvesson (2014)  har utvecklat en tillgänglighetsmodell som består av de områden 

som samspelar och behövs för att nålen i utbildningen ska uppnås. Den bygger på beprövande 

erfarenheten runt elever med funktionsnedsättning som finns inom SPSM, samt nationella 

riktlinjer, lagar och funktionshinderspolitiska mål. Tillgänglighetsmodellen består av tre 

hörnstenar, pedagogisk, fysisk och social miljö som utgår ifrån förutsättningar för lärande och 

som tillsammans bildar modellens fyra områden. De områdena bör samspela för att barnet och 

eleven ska ges goda möjligheter till lärande. 

För att alla barn och elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen bör skolan enligt SPSM 

Tufvesson (2014)  vara utformad så att alla barn ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 

(pedagogisk miljö), skapa anpassade rum för lärande (fysisk miljö) och arbeta ett socialt 

deltagande (social miljö) mellan barn och barn och barn och vuxna.  
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7.    Metod  

7.1 Metodval 

Den här studien är kvalitativ, utifrån att en kvalitativ studie enligt Ahrne och Svensson (2011) 

innebär att beskriva, förklara och tolka. Det innebär också en flexibilitet i forskningsprocessen 

som Ahrne och Svensson(2011) beskriver, genom att varva med att vara ute på fältet, 

intervjua, läsa texter och analysera, vilket den här studien bygger på.  

 

De metoder som valts i studien för att på bästa sätt generera data är observationer och 

intervjuer, vilket också är två metoder som enligt Thornberg och Frejes (2015) passar bra i en 

kvalitativ studie.  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) gör intervjuer och observationer att man kommer nära 

miljöer och människor som forskningen handlar om, vilket är viktigt för få svar på studiens 

forskarfrågor. I denna studie var det av största vikt att komma nära lärarna för att kunna ha 

givande intervjutillfällen och få vara med och observera när de undervisade.    

 

I en intervju utbyts också åsikter vilket enligt Gustavsson (2003) ger en större och djupare 

förståelse av området. Det är viktigt då det i andra studier visat sig att man inte har 

uppmärksammat elever med syn- eller hörselnedsättning. 

 

 

7.2 Urval  

Denna studies urval består av lärare, specialpedagoger/lärare, som arbetar som klasslärare i 

grundsärskolan. Det utfördes tio observationstillfällen där lärarna undervisade och tio 

intervjuer. Sammanlagt hade lärarna 62 elever och enligt lärarna hade 29 elever 

synnedsättning och 6 elever hörselnedsättning 

 

I studien ingår tio lärare, åtta lärare hade troligtvis elever med synnedsättning i klassen och 

två lärare hade inte någon elev med synnedsättning. Fem lärare hade troligtvis elever med 

hörselnedsättning i klassen och fem lärare hade det inte. Att det skrivs troligtvis beror på att 

antalet elever i klassen med syn- eller hörselnedsättning baseras på lärarnas information.  När 

lärarna fick frågan om att delta i studien fick de berätta om de hade elever med syn- eller 

hörselnedsättning i klassen, det visade sig sedan vid intervjuerna att antalet eller vilka elever 

som hade syn- eller hörselnedsättning troligtvis inte stämde helt i sju av tio klasser. Att det 

ingår lärare i studien som inte har elever med syn- eller hörselnedsättning visade sig vara bra 

för studien.  Att det blev fler klasser som inte hade elever med hörselnedsättning beror 

troligtvis på att det finns fler elever med synnedsättning än hörselnedsättning i 

grundsärskolan.  

 

Studie baseras också utifrån följande aspekter; urvalets storlek, experturval och 

bekvämlighetsurval. Aspekter som är viktiga att tänka på enligt Gustavsson (2003) för att få 

för att få in tillräckligt med information och för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. 

 

Urvalets storlek i den här studien är tio specialpedagoger/lärare. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) brukar antalet deltagare i studier ligga mellan 5 – 25 personer, vilket är ett riktvärde.  

I denna studie har det ingått tio personer.  
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Ett experturval är personer som enligt Gustavsson (2003) vet mycket om det studerade 

fenomenet.  I den här studien tillfrågades elva utbildade specialpedagogerer/lärare att delta i 

studien. Tio lärare svarade att de ville delta. 

 

Lärarna arbetar alla som klasslärare i sex olika grundsärskolor och valdes utifrån att de har det 

pedagogiska ansvaret för eleverna och erfarenheter av elever med utvecklingsstörning och 

ytterligare funktionsnedsättningar. Urvalets grundas också på att lärarna troligtvis har stor 

kunskap och mycket att berätta om det område den här studien handlar om.  

 

Lärarna arbetade i tio olika klasser. Tre av lärarna arbetade i klass med elever som läser 

utifrån inriktning träningsskola. En av lärarna arbetade i en klass där alla läser utifrån 

inriktning grundsär, lärarna i de övriga sex klasserna hade elever i klassen som läser utifrån 

båda inriktningarna grundsär- och träning. 

 

Utifrån ett bekvämlighetsurval utfördes den här studien på skolor i ett och samma län för att 

undvika restid och på så vis snabbt få in mycket data.  

 

 

7.3 Genomförande  

 

Denna studie inleddes med att missivbrev delades ut till elva lärare. Lärarna fick genom 

missivbrev (se bilaga 1), samt muntlig information veta att observation och intervju skulle 

handla om anpassningar i undervisning och miljö för elever med syn-eller hörselnedsättning. 

Lärarna fick berätta om de hade elever med syn- eller hörselnedsättning i klassen.  

 

En observationsmall (Bilaga 2) och en intervjuguide (bilaga 3) utarbetades. Efter att tio lärare 

gett informerat samtycke genomfördes en pilotstudie, något som Kvale och Brinkmann (2009) 

rekommenderar för att kontrollera om observations- och intervjuguide ger tillräckligt med 

information. Observerade och intervjuade en lärare, efter pilotstudien ändrades ingenting i 

guiderna, så både observation och intervjun ingår i studien. 

 

Efter pilotstudien bokades det in tio observationer och tio intervjuer. Målet var att observation 

av lärare och intervju skulle ligga på samma dag för att läraren skulle ha lektionen i färskt 

minne vid intervjun. Det genomfördes i nio av fallen, en lärare intervjuades dagen efter 

observation. 

 

Lärarna instruerades att välja en lektion då de undervisade i klassrummet. Lektionerna pågick 

mellan 40 och 70 minuter, observationsmall användes. Deltagande observationer 

genomfördes, vilket enligt Gustavsson (2003) innebär att man själv även deltar till viss del.   

 

Efter observationstillfället genomfördes en halvinstrukturerad intervju, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) bygger på att förstå teman utifrån undersökningspersonens eget perspektiv, 

något som stämmer väl överens med syftet med studien.  

 

Varje lärare intervjuades enskilt och pågick mellan 30 – 70 minuter, digital inspelning gjordes 

vid samtliga tillfällen. 

 

Intervjuguiden innehöll halvstrukturella och tematiska frågor, vilket enligt Dahlgren och 

Johansson (2015) innebär att intervjuguiden innehåller ett antal mindre antal frågor som 

ordnats utifrån teman. Dialogen utvecklas då i hög grad beroende på de svar som ges.  
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7.4 Tillförlitlighet och Giltighet. 

 

En aspekt att ta hänsyn till för att säkerställa resultatet i studien enligt Thornberg och Frejes 

(2015) och Ahrne och Svensson (2011) är tillgång till informanter och att de är representativa. 

Att få tillgång till fältet beror till stor del på enligt Ahrne och Svensson (2011) hur aktörerna 

tolkar forskarens intuitioner. I den här studien fanns det många dörröppnare som gjorde att 

intervjuer och observationer kunde genomföras. Lärarna känner mig mer eller mindre utifrån 

att jag arbetar i ett resursteam, vilket troligtvis gjorde att jag fick snabbt tillträde till skolorna. 

Att jag har en relation till lärarana kan jag se som en tillgång utifrån att jag upplevde att de var 

trygga med mig vilket gjorde att jag kunde ha bra och djupa intervjuer vilket ökade 

giltigheten.  

I studien observerades och intervjuades tio representativa lärare, utbildade 

specialpedagoger/lärare, som möter de elever som den här studien handlar om, alltså elever 

med lätte till medelsvåra syn- eller hörselnedsättningar, vilket ökar tillförlitligheten i studien. 

En pilotstudie genomfördes för att öka tillförlitligheten och giltigheten i studien, något som 

Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar. Det utfördes en observation och intervju med 

en lärare för att kontrollera att observations- och intervjuguide gav den information som 

behövdes. Inga ändringar gjordes utan guiderna gav den data som behövs få in för att kunna 

besvara frågeställningarna i studien, vilket visade på hög giltighet. 

För att en studie ska bli tillförlitlig bör enligt Ahrne och Svenson (2011) en intervju 

kompletteras av en annan metod. Valde därför att även observera intervjupersonen och 

tillgängligheten i miljön för att på så sätt göra studien mer tillförlitlig. 

 

Planerade att utföra en direkt observation, vilket enligt Gummesson (2003) innebär att man 

observerar och registrerar vad som sker. Tanken var att sitta med observationsmallen en bit 

bort i klassrummet, men det blev delaktiga observationer vilket innebär enligt Gummesson 

(2011) att man även deltar. Observationsmallen användes under observationstillfället och 

fylldes i mer noggrant direkt efter observationen för att göra studien tillförlitlig.  

 

Varje observation och intervju har kontinuerligt analyserat direkt efter varje intervju- och 

observationstillfälle. Att analysera inkomna data på ett systematiskt sätt kan enligt Kvale och 

Brinkman (2009),öka tillförlitligheten i studien.  

 

För att göra intervjuerna mer tillförlitliga och ge en mer fullständig återgivning av intervjun 

spelade jag in intervjuerna för att sedan transkribera materialet, vilket innebär att man 

översätter och gestaltar det talade språket till en skriftlig form. Alla lärarna fick information 

om att intervjun spelade in, samtliga tio samtyckte. För att lärarna inte skulle påverkas av 

varandras svar utfördes individuella intervjuer med samtliga lärare.  

 

Alla intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun genomfördes, för att intervjuerna 

skulle vara i färskt minne. Vid varje intervjuer har jag försökt vara lyhörd och ställa 

följdfrågor, allt för att tillförlitlighet och giltighet skulle bli hög.  
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7.5 Etiska aspekter   

För att följa god forskningsetik i denna vetenskapliga studie har jag noga följt 

Vetenskapsrådets etiska principer.  

Lärarna fick både muntlig information och missivbrev (se bilaga 3) gavs. Lärarna fick 

tillräckligt med information om studiens syfte för att därefter kunna göra ett välgrundat 

ställningstagande till huruvida de ville ge sitt samtycke till att delta i studien. Inhämtade 

informerat samtycke från de berörda lärarna.  Detta tillvägagångsätt för att inhämta informerat 

samtycke stöds även av Kvale och Brinkmann (2009).  

Lärarna fick genom missivbrevet och muntligt information, veta att deltagandet i studie sker 

helt på frivillig basis och att de när som helst kan avbryta, även mitt under pågående 

undersökning, utan att några speciella skäl krävs. De blev också informerade om att de valde 

att avstå från eller avbryta sin medverkan skulle det inte medföra några negativa följder för 

dem.  

Lärarna informerades om att det i den slutliga rapporten inte kommer att gå att identifiera 

vilken lärare som sagt vad, samt att alla svar de ger och även ljudinspelningen kommer att 

behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att ingen annan än jag kommer att ha 

tillgång till materialet. Den information som insamlats i samband med studien kommer att 

avrapporteras på sådant vis att personer som tar del av studien inte heller kommer att kunna 

identifiera vilka personer som deltagit i studien. 

Det inhämtade materialet har lagrats på ett sådant sätt att utomstående inte i något avseende 

kunde få tillgång till det. Att obehöriga inte kan få tillgång till det insamlade materialet, samt 

att i den färdiga rapporten säkerställa så att det inte går att se/förstå vem deltagaren bakom 

svaren är stämmer även väl överens med vad Kvale & Brinkmann (2009) anför när det gäller 

hänsyn till deltagarnas konfidentialitet. 

Informerade lärarna att det insamlade materialet endast kommer att användas inom ramen för 

detta examensarbete, i form av en forskningsrapport och att den färdiga rapporten kommer att 

publiceras i databasen DIVA som är tillgänglig via internet. 

 

 

7.6 Analys av data  

Analysen i studien har gjorts utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Betydande mönster har 

identifierats genom ett aktivt arbete med insamlad data från alla observationer och intervjuer. 

Har försökt skilja på det betydelsefulla och det inte så betydelsefulla. Har begripliggjort 

materialet, ordnat och sorterat för att utföra analysen, något som stämmer väl överrens med 

hur Thornberg och Fejes (2015) beskriver en kvalitativ analys.  

Analysen har skett i olika steg. Efter varje observationstillfälle analyserades de anteckningar 

som gjorts under observationen, försökte hitta teman, likheter och skillnader. Efter varje 

intervju transkriberades innehållet samma dag som intervjun genomförts. Att transkribera 

rådata för att sedan kategorisera och koda stämmer väl överrens med vad Kvale och 

Brinkmann (2009) anser som ett lämpligt tillvägagångsätt när man analyserar kvalitativa 

forskningsintervjuer. Efter att några intervjuer genomförts började innehållet kategoriseras.  
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Efter att alla observationer och intervjuer analyserats var för sig, jämfördes materialet från 

både observationer och intervjuer med varandra för att hitta teman och göra en djupare analys.  

 

Efter att allt materialet analyserats var för sig och jämförts med varandra har det även tolkats 

utifrån de tre hörnstenarna, pedagogisk-. fysisk- och social miljö, i SPSM:s (2014) 

tillgänglighetsmodell.  

 

Till sist har det även tolkats utifrån de tre olika synsätten; relationellt, kategoriskt och 

sociokulturellt synsätt, vilket kan läsas mer om under punkt 6.4 i resultatdelen.  

 

 

 

8. Resultat    
 

Denna studie kommer att visa på resultatet utifrån analysen under tre huvudrubriker. 

 

Den första huvudrubriken heter ”vem av eleverna har en syn- eller hörselnedsättning? Den 

rubriken är vald utifrån att resultatet visar på att det finns en viss osäkerhet hos lärarna över 

vilka av eleverna i klassen som har en syn- eller hörselnedsättning. Här visar resultatet på att 

det kan vara svårt som lärare att veta vilka elever i klassen som har en uttalad syn- eller 

hörselnedsättning.  

 

Den andra huvudrubriken heter ”tillgänglig miljö”. Under denna huvudrubrik finns det tre 

underrubriker; ”pedagogisk tillgänglighet”, ”fysisk tillgänglighet” och ”social tillgänglighet”.   

Under dessa underrubriken kommer det resultat presenteras som visar på att lärarna gör vissa 

anpassningar i dessa tre miljöer, men att det inte är någon signifikant skillnad om läraren har 

elever med syn - eller hörselnedsättning i klassen eller inte. Det var svårt att se några större 

skillnader under observationerna.  

 

Den tredje huvudrubriken heter” tillgänglig miljö utifrån andra funktionsnedsättningar”. Den 

här rubriken är vald utifrån att resultatet i denna studie visar på att lärarna inte gör de flesta 

anpassningar för att eleverna har syn- eller hörselnedsättning utan gör miljön tillgänglig 

utifrån andra funktionsnedsättningar.  Det kommer att presenteras under den här rubriken. 

 

Under punkt 6.4 presenteras den tolkning som gjorts av studiens resultat i relation till de tre 

synsätten; kategoriskt, relationellt och sociokulturellt.  

 

Under punkt 6.5 kommer en kort sammanfattning av resultatet att presenteras.  

 

 

 

 

 

8.1 Vem av eleverna har en syn- eller hörselnedsättning? 

 

Resultatet i studien visar på att det finns en osäkerhet hos lärarna över vilka elever som har 

en syn-eller hörselnedsättning i klassen. Lärarna förmedlade hur många elever de hade med 

syn- eller hörselnedsättning men ändrade sedan antalet elever under intervjun. Det berodde på 

att lärarna som exempel började med att räkna upp vilka elever de hade med glasögon, 

vilket inte behöver innebära att eleven har synnedsättning. Framkom också under intervjun 
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att elever hade glasögon men inte använde dem, vilket då innebär att de då har en 

synnedsättning.  

 

När lärarna blev tillfrågade om att delta i studien, uttrycktes det ibland att de för tillfället 

inte hade någon elev med syn- eller hörselnedsättning, vilket det visade sig under intervjun 

att dem hade.  En lärare hade två elever som inte använde sina glasögon men läraren ansåg 

ändå inte att de har synnedsättning, uttryckte det så här; 

 

”….nej, tror inte de har någon synnedsättning, de använder inte sina glasögon,, 

men de är så vana, jag menar de eleverna är så vana vid att se som de gör” 

 

Flera lärare hade också svårt att avgöra vilka elever som hade en hörselnedsättning, ett par 

citat som exemplifierar osäkerheten hos lärare; 

 

” han går till hörcentralen och har rör men om han hör dåligt vet jag inte”  

 

”han hör när han vill, enligt mamman har han en hörselnedsättning, men jag 

vet inte om han har det egentligen”.  

 

Osäkerheten hos läraren, om hen hade någon elev med syn-eller hörselnedsättning kunde 

som exempel uttryckas på följande sätt;  

 

”tror inte jag har det, nej åh hoppas jag inte säger fel nu, nej jag tror inte jag 

har det”.  

  

 

 

8.2 Tillgänglig miljö. 

Resultatet i studien visar på att lärarna gör anpassningar för att den pedagogiska, sociala och 

fysiska miljön ska bli tillgänglig för elever med syn-eller hörselnedsättning. Det kommer att 

redovisas under underrubrikerna ”pedagogisk tillgänglighet”, ”fysisk tillgänglighet” och 

”social tillgänglighet”. 

 

Under observationerna uppmärksammades anpassningar som ökar tillgängligheten för elever 

med syn- eller hörselnedsättning men som lärarna inte tog upp under intervjuerna.  Exempel 

på sådana anpassningar är att det fanns skärmar i klassrummet, att de använde konkret 

material, att lärarna upprepade vad eleven sa, att eleverna gick ut från klassrummet några i 

taget och att eleverna erbjöds pauser i sitt arbete.  

 

När de anpassningarna togs upp under intervjun hade inte lärarna gjort dem utifrån att de hade 

elever med syn- eller hörselnedsättning i klassen. 

 

Utifrån det, två exemplifierade citat som lärarna sa vid intervjun; 

 

”…tänk att jag gör så här många anpassningar, för elever med syn-eller 

hörselnedsättning, bra att bli mer medvetna om dem” 
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”…det är så bra att sitta så här och tänka över vilka anpassningar jag faktiskt gör 

för de här eleverna, brukar inte tänka på det…” 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk tillgänglighet. 
 

Lektionerna var övervägande i grupp, alla eleverna hade en gemensam gruppaktivitet, vilket 

är vanligast enligt lärarna. En lärare uttryckte det så här; 

 

”..jag arbetar väldigt mycket med dem i grupp, tror det är roligare för dem och 

för mig. Jag vet att dem lär sig mkt av varandra genom att imitera och sporra 

varandra, har också sett att de hjälper varandra väldigt mycket. Det är roligt att 

få hjälp av en kompis och hjälpa någon annan. Jag ser att ibland när de hjälper 

ngn annan kommer de på ja just det, det är ju så här jag gör, de får själva syn på 

vad de kan.” 

 

Ett par andra skäl som också togs upp till varför lärarna valde gruppaktiviteter var att det är 

för lite personal för att arbeta individuellt samt att de inte har något extra rum att gå ifrån till.  

 

Personal och elever satt vid samtliga gruppaktiviteter nära varandra, antingen vid bänkar eller 

runt ett bord. Några exempel på gruppaktiviteter var arbete vid den interaktiva tavlan, 

ljudlotto, klippa och läsa om djur.  

 

Samtliga lärare berättade att de använder konkret material i undervisningen utifrån att 

eleverna förstår bättre, undervisningen blir tydligare, det blir roligare och eleverna arbetar 

bättre. Ingen av lärarna nämnde att de använde konkret material för att de hade elever med 

syn- eller hörselnedsättning.  

 

Alla lärarna utom en använde interaktiv tavla i undervisningen. Några av lärarna tog upp den 

som en bra anpassning för elever med synnedsättning eftersom den förstorar text och bilder. 

Vid intervjuerna framkom det att lärarna använde den utifrån att den är bra för alla eleverna i 

grundsärskolan, inte utifrån att de hade elever med synnedsättning.  

 

Majoriteten av lärare använde gruppschema med bild och text, endast en lärare hade ett 

schema med bara text. Ett par lärarna använde individuellt schema till sina elever för att de 

hade elever med synnedsättning eller inom autismspektrum.  Ingen av eleverna med 

hörselnedsättning hade individuellt schema. 

 

En uppfattning som ofta återkom hos lärarna var att de anpassade storleken på 

material/bokstäver för elever med synnedsättning, men samtidigt framkom det att de hade 

samma material till de övriga eleverna. En lärare som inte hade någon elev med 

synnedsättning nämnde att dator hade talsyntes vilket är bra för elever med synnedsättning, 

men att hon använder den för att lära in bokstavsljud.  
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Samtliga lärare använde någon form av lärverktyg, som läroböcker, laborativt material, 

timstock, dator, mobil, kamera, i- Pad, men ingen av lärarna använde dem eller hade gjort 

några speciella anpassningar för att de hade någon elev med syn- eller hörselnedsättning.  

 

 

 

Fysisk tillgänglighet 

 

Lärarna tog upp att de gör den fysiska miljön tillgänglig för elever med synnedsättning genom 

att som exempel tänka på bra belysning, möblering i klassrummet, hur de placerar eleverna 

samt att inte ha en för rörig miljö. Lärare som inte hade elever med synnedsättning i sin klass 

använde sig av samma strategier för att göra miljön tillgänglig för alla elever i klassen. 

 

De lärare som hade elever med hörselnedsättning tog som exempel upp att de gör den fysiska 

miljön tillgänglig genom att använda ljuddämpande möbler, material och tänka på hur de 

placerar eleverna. Lärare som inte hade elever med hörselnedsättning i klassen använde 

samma strategier för att göra miljön tillgänglig för alla elever i klassen.  

 

Samtliga lärare nämnde att ljudmiljön är en viktig anpassning för elever med 

hörselnedsättning, men de lärare som hade elever med hörselnedsättning hade inte gjort andra 

anpassningar än de lärare som inte hade elever med hörselnedsättning. Viss bullerdämpning 

har vidtagits, som exempel möbeltassar, möbler, gardiner, skärmar osv  

 

 

Social tillgänglighet 

 

Samtliga lärare nämnde under intervjuerna att det är viktigt med en tydlig och anpassad 

kommunikation. De nämnde som exempel att anpassningar som TAKK är bra för elever med 

hörselnedsättning, men att de använde det för alla för att utveckla kommunikationen eller som 

en lärare uttryckte det; 

        

 ”..tecken ingår i särskolans pedagogik när man arbetar på träning” 

 

Ett par av lärarna som hade elever med hörselnedsättning använde inte TAKK, vilket enligt 

dem berodde på att de eleverna inte hade några kommunikationssvårigheter. De lärare som 

inte använde tecken hade elever som gick inriktning grundsär.  

 

Ingen av eleverna hade några speciella syn-eller hörseltekniska hjälpmedel, förutom glasögon 

eller hörapparat. Samtliga lärare sa att de skulle använda hjälpmedlen om det behövdes, att 

det är viktigt.  

 

Bland lärarna uttrycktes det att det kunde vara svårt att få vissa elever att använda sina 

glasögon. Troliga orsaker enligt lärarna till att eleven använder sina glasögon är om eleven 

upplever att hen ser bättre med dem samt lärarens förhållningssätt. Ett exemplifierande citat; 

 

”Vi lämnar dem positivt, varje morgon säger vi, varsågod och sätt på dig dina 

glasögon alltid positivt, aldrig sätt på dig glasögonen, utan positivt varsågod. 

Ibland kan vi räkna hur många som har glasögon vi pratar om glasögon som ngt 

bra”   
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8.3 Tillgänglig miljö utifrån andra funktionsnedsättningar. 

Resultatet i studien visar på att lärarna gör den pedagogiska, fysiska och sociala miljön 

tillgänglig främst utifrån att eleverna har en utvecklingsstörning eller 

uppmärksamhetsstörning, inte utifrån att de har elever med syn- eller hörselnedsättning.  

 

Resultatet vid observationerna pekar på att det inte finns större skillnad i om det går elever 

med syn- eller hörselnedsättning i klassen eller inte. 

 

Samtliga lärare uttryckte att grundsärskolans anpassningar och pedagogik passar för elever 

med syn- och hörselnedsättningar. Som exempel ansåg de det utifrån att det är små klasser, 

hög personaltäthet samt att de använder tydlig kommunikation med tydligt kroppsspråk och 

AKK.  

 

Ett bärande citat från en lärare; 

    

 ”det är grundsärskolans pedagogik, vi behöver vara nära och kunna ge stöd”. 

 

 

Lärarna tog upp att de gjorde anpassningar utifrån att de har eleverna med utvecklingsstörning 

eller någon diagnos inom autismspektrum, anpassningar som också är bra för elever med syn- 

eller hörselnedsättning.  

 

Några exempel på anpassningar som lärarna tog upp att de gjorde för de elevgrupperna är att 

de använder tydlig och strukturerad pedagogik, är fysiskt nära eleverna, har mycket 

ögonkontakt, tydlig kommunikation/kroppsspråk, använder AKK, använder schema samt 

tänker på den visuella- och auditiva miljön.  

 

En av lärarna såg en koppling mellan synnedsättning och beteendeproblematik, hen uttryckte 

det så här;   

 

”…en av mina elever hade under en lång period inte glasögon, de var sönder 

och det var ju katastrof….. han var så orolig”. 

 

 

 

 

8.4 Tolkande analys utifrån olika synsätt.   

I denna studie har tre synsätt; kategoriskt, relationellt och sociokulturellt synsätt ingått. 

Synsätten, som tidigare har beskrivits under rubriken ”referensram” punkt 4, har tolkats i 

förhållande till resultatet, vilket kommer att beskrivas under den här rubriken. 

 

 

Kategoriskt synsätt 

 

I denna studie ingår ett kategoriskt synsätt utifrån grundtanken att miljön ska anpassas utifrån 

att eleverna har diagnoser, syn- eller hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning. Forskningen i studien har också visat på betydelsen av en anpassad miljö 
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för just elever med syn- eller hörselnedsättning.  Studien utgår också ifrån att konsekvenserna 

av flera funktionsnedsättningar i kombination blir mer genomgripande och större än summan 

av varje enskilt funktionshinder, vilket innebär att anpassningar av miljön är viktigt. 

 

Resultatet i förhållande till ett kategoriskt förhållningssätt visar på att lärarna är osäkra på 

vilka elever som har diagnoserna syn- eller hörselnedsättning, vilket kan innebära att det är 

svårt att göra anpassningar för de här elevgrupperna och att det finns en risk som tidigare 

undersökningar tidigare visat på att de här elevgrupperna glöms bort. Studien visar på att det 

är viktigt att anpassa miljön för elever med syn- eller hörselnedsättning utifrån en ökad risk 

för att de här två elevgrupperna kan få koncentrations- och kommunikationssvårigheter samt 

somatiska problem.  

 

Resultatetet visar också på att lärarna gör anpassningar utifrån diagnoser, till viss del för att 

eleverna har diagnosen syn- eller hörselnedsättning men främst görs anpassningar i miljön 

utifrån att eleven går i grundsärskolan och har diagnosen utvecklingsstörning. Många 

anpassningar görs också utifrån andra diagnoser inom autismspektrum. 

 

Relationellt synsätt  
 

I studien ingår ett relationellt synsätt utifrån att det var viktigt att undersöka hur lärarna gör 

alla tre miljöer tillgängliga för elever med syn- eller hörselnedsättning utifrån att lärande sker 

i en relationell process där samspelet mellan den sociala, pedagogiska och fysiska miljön ger 

förutsättningar för en tillgänglig miljö.  

 

Responsen från de tio lärarna och de tio observationerna visar på att lärarna i grundsärskolan 

gör anpassningar för att den pedagogiska, fysiska och sociala miljön ska bli mer tillgänglig för 

elever med syn- eller hörselnedsättning men att de framför allt gör det för att de har elever 

med en utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar i klassen.  

 

Studien visar också på att lärarna gjorde kompensatoriska åtgärder, anpassningar i miljön för 

att minska eller eliminera funktionshinder trots att de inte alltid var medvetna om att just de 

anpassningarna var bra för elever med syn- eller hörselnedsättning. 

 

 

 

Sociokulturellt synsätt 

 

I studien ingår också ett sociokulturellt synsätt utifrån att denna studie undersökt hur lärarna 

gör den sociala miljön tillgänglig utifrån att kommunikation och samspel alltid påverkas när 

elever har syn- eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.   

 

Samtliga lärare i studien tar upp att kommunikation är viktigt och att de använder mycket 

ögonkontakt, är nära eleven, använder AKK och ofta upprepar vad eleven sa.  

 

Övervägande undervisning vid observationstillfällena var gruppundervisning utifrån att 

majoriteten av lärarna ansåg att det är lärorikt för eleverna, att de lär av varandra och tycker 

att det är roligt.  
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8.5 Sammanfattning av resultatet 

 

Resultatet i studien visar på att det finns en viss osäkerhet hos lärarna över vilka av eleverna 

som har en syn- eller hörselnedsättning i klassen.  

 

Resultatet visar också på att lärarna gör vissa anpassningar för att den pedagogiska, fysiska 

och sociala miljön ska bli mer tillgänglig för de här elevgrupperna men att de till största delen 

gör det utifrån att eleverna har andra funktionsnedsättningar.   

 

Resultatet visar också på att det inte finns någon signifikant skillnad i undervisning eller miljö 

om det gick elever med syn - eller hörselnedsättning i klassen eller inte.  

 

 
 

 

 

9.  Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

I studien har observationer och intervjuer genomförts, två bra metoder i en kvalitativ studie 

enligt Thornberg och Fejes (2015) . Anser att det var två bra metoder utifrån studiens resultat 

samt att de gav möjlighet att komma nära lärarna, som varit viktiga i studien för att få svar på 

studiens forskarfrågor. Att observera först och sedan intervjua fungerade bra, kunde ha bra 

och djupa diskussioner med lärarna, vilket var mycket givande. Att genomföra observation 

och intervju samma dag, nio av tio av gångerna, var av stor betydelse utifrån att vi båda hade 

lektionen i färskt minne.  

 

Hade kunnat använda enkäter, hade då nått fler lärare och på det viset fått ett större urval, men 

hade å andra sidan missat chansen till att ställa alla följdfrågor och få det djup som 

intervjuerna gav.  

 

Anser att urvalet var bra, tio lärare/klassrum observerades och tio lärare intervjuades i studien. 

Valet att observera och intervjua utbildade specialpedagoger/lärare kändes självklart med 

tanke på att de har det pedagogiska ansvaret för elevernas utbildning. Valde att observera en 

lektion i klassrumet, något som gav mycket och tillräckligt för studiens syfte. Anser inte att 

det hade behövts fler tillfället eftersom intervju med läraren genomfördes efteråt där 

möjligheten till följdfrågor fanns. Hade också möjlighet att gå tillbaka till klassrummet och 

komplettera i mallen vid behov. Tanken från början var att genomföra direkt observation, sitta 

med observationsmallen en bit bort i klassrummet, men det blev deltagande observation 

utifrån att eleverna tog mycket kontakt.  Majoriteten av lärare uttryckte att det var bra att det 

blev deltagande observation, att det störde mindre. Flera lärare uttryckte också att det var kul 

för eleverna med observationstillfället. Kan inte se att det har påverkat studiens resultat. 

 

När observationerna genomfördes var det läraren som observerades men med tanke på att 

studien tittade på den sociala miljön där kommunikation och samspel ingår hade det varit 

intressant att observera elevernas kommunikation med varandra. I denna studie var det inte 

etiskt riktigt eftersom elevernas föräldrar inte var tillfrågade om deras barn fick ingå i studien. 

Med tanke på det observerades endast läraren och miljön i klassrummet.  
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Observationer och intervjuer genomfördes med lärare som troligtvis hade elever med hörsel- 

och synnedsättning och lärare som inte hade det. Det visade sig under intervjuerna att lärarna 

var osäkra på vilka elever som hade syn- eller hörselnedsättning, vilket är något som jag inte 

kan kontrollera. Om tid hade funnits hade det varit intressant att intervjua föräldrarna för 

eventuellt säkrare resultat.   

 

I denna studie fanns det många dörröppnare som gjorde att intervjuer och observationer kunde 

genomföras. Lärarna kände mig, mer eller mindre, utifrån att jag arbetar i ett resursteam, 

vilket troligtvis gjorde att jag snabbt fick tillträde till skolorna. Att jag hade en relation till 

lärarana kan jag se som en tillgång utifrån att jag upplevde att de var trygga med mig vilket 

gjorde att jag kunde ha bra och djupa intervjuer.  

 

Alla intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna genomfördes, vilket troligtvis 

är ett bra tillvägagångssätt, då allt känns färskt och analysen kunde snabbt komma igång.  

 

Utifrån ett bekvämlighetsurval utfördes den här studien på skolor i ett och samma län för att 

undvika restid och på så vis snabbt få in mycket data.  Visst finns det ett intresse i att jämföra 

hur det ser ut i andra län också, men i den här studien var syftet att titta på hur miljön görs 

tillgänglig i tio klassrum och utifrån tio olika lärares perspektiv. 
 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Utifrån studiens frågeställningar presenteras resultatdiskussionen på följande sätt; 

 

Diskussionen om hur lärarna arbetar för att göra miljön tillgänglig samt skillnader i om 

lärarna hade elever med syn-eller hörselnedsättning i klassen eller inte kommer att diskuteras 

under rubriken ”Tillgänglig pedagogisk, fysisk och social miljö”. 

 

Diskussionen om lärarnas osäkerhet över vilka elever som har syn- eller hörselnedsättning 

kommer att diskuteras under rubriken ”Osäkerhet om nedsättningarna syn- eller 

hörselnedsättning”. 

 

Diskussionen om vilka möjliga konsekvenser lärarens arbete kan få kommer att diskuteras 

under rubriken ”Tillgänglighet utifrån andra diagnoser”. 

 

 

 

9.2.1 Tillgänglig pedagogisk, fysisk och social miljö. 

För tjugofem år sedan genomfördes ett regionalt projekt ”Elever med flerhandikapp i 

särskolan” (Rapport 1990:8) där de undersökte skolsituationen i grundsärskolan för elever 

med syn- respektive hörselnedsättning.  De kom då fram till att man inte använde tillrättalagd 

metodik för de här eleverna. År 2002 skrev också Ribba och Strid att skolan glömmer bort att 

göra anpassningar för de här elevgrupperna, elever med lätt till medelsvår syn- eller 

hörselnedsättning. Det finns också ytterst lite forskat om elever med lätt till medelsvår syn- 

eller hörselnedsättning, speciellt i kombination med utvecklingsstörning.  Denna studie visar 

också på att lärarna inte gör anpassningar just för de här elevgrupperna. De gör många 

anpassningar, men gör dem till största delen utifrån andra funktionsnedsättningar.  
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Samtidigt kan vi konstatera att många av de anpassningar som lärarna gör utifrån andra 

funktionsnedsättningar också är bra för elever med syn- eller hörselnedsättning. 

Vid observationerna kunde jag inte se någon större skillnad i den pedagogiska, fysiska eller 

sociala miljön om det gick elever med syn- eller hörselnedsättning i klassen eller inte, vilket 

kan innebära att lärarna egentligen inte gör några speciella anpassningar utöver de 

anpassningar som de gör för att eleverna har en utvecklingsstörning och går i grundsärskolan.  

 

Hur personen med utvecklingsstörning fungerar beror på många olika faktorer och enligt 

Andersson (1998) blir också konsekvenserna mer omfattande om man har flera 

funktionsnedsättningar.  Hur en person med utvecklingsstörning fungerar beror enligt 

Schalock (2011) bland annat på interaktionen mellan personen och dess miljö och individuellt 

stöd. Det borde innebära att anpassningar för att göra den pedagogiska, fysiska och sociala 

miljön tillgänglig för elever med syn- och hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning som mycket viktigt. 

 

Vad beror det då på att skolan/lärarna inte uppmärksammar de här elevgrupperna? Beror det 

på att det är som lärarna uttryckte det, att grundsärskolans anpassningar och pedagogik passar 

elever med syn- och hörselnedsättningar utifrån att det är små klasser, hög personaltäthet samt 

att de använder tydlig kommunikation och AKK, så att de anser att miljön redan är anpassad 

och inte behöver tänka speciellt på de här elevgrupperna?  

 

Eller beror det på att det är vanligast med syn- och hörselnedsättning i träningsskolan och att 

de eleverna enligt Andersson (1998) har kommunikationssvårigheter.  En stor andel av lärarna 

i Anderssons (1998) studie uppger att de i liten utsträckning förstår vad eleverna förmedlar. 

Finns det en ökad risk att lärarna glömmer bort vilka elever som har syn- eller 

hörselnedsättning utifrån att de inte blir påminda av eleverna själva? Det vi måste ta hänsyn 

till är att majoriteten av eleverna har svårt att uttrycka om de inte ser eller hör. Innebär det i så 

fall att det finns elever i grundsärskolan som missar inlärning utifrån att de inte ser till 

exempel bilder som visas eller uppfattar tal från personal och klasskamrater? 

 

Det är kanske också lättare att missa de här eleverna som har lätta till medelsvåra syn- eller 

hörselnedsättning om eleverna inte använder olika hjälpmedel. I den här studien hade inga 

elever speciella tekniska hjälpmedel, vilket kanske kan påverka att lärarna inte blir påminda 

om att eleven har syn- eller hörselnedsättning. 

 

Alla elever behöver enligt Tufvesson (2014) ha en individuellt anpassad lärmiljö, för att nå 

kunskapsmålen.  Studien visade på att lärarna gjorde miljön tillgänglig, medvetet eller 

omedvetet, genom att bland använda skärmar i klassrummet, tänka på placeringen av eleverna 

genom att de satt nära varandra, använda konkret material, tänka på belysning m.m.  De 

använde också pedagogiska strategier som att upprepa vad eleven sa, tydlig kommunikation 

med ögonkontakt, elever gick ut från klassrummet några i taget och de fick korta pauser i 

arbetet. Det var strategier som var likadana oavsett om lärarna hade elever med syn- eller 

hörselnedsättning i klassen. Kanske är det så som majoriteten av lärarna uttryckte det, att 

grundsärskolans pedagogik passar elever med syn- eller hörselnedsättning?  

 

 

Den här studien visade på att gruppundervisning är vanligare än individuellt arbete. Två av 

lärarna arbetade övervägande individuellt med eleverna då de ansåg att det var viktigt. De 

lärarna arbetade till största delen med elever som går inriktning grundsär. Är det så att det är 
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vanligare med individuellt arbete om man övervägande arbetar med elever som läser 

inriktning grundsär?  

 

Enligt lärarna hade de gruppundervisning för att det är viktigt att eleverna får en vi-känsla och 

lär tillsammans. De ansåg också att det var roligare för eleverna och att det är bra med olika 

nivåer på eleverna Det gäller då att elever med syn- eller hörselnedsättning också hänger med, 

då vi vet att kommunikation och samspel påverkas. Göransson och Nilholm (2011) 

argumenterar för att en gemenskap förutsätter arbetsformer där elever involveras med 

varandra. Det kan handla om helklass då alla involveras eller i mindre grupper där det 

gemensamma resultatet är beroende av alla gruppmedlemmars bidrag. Det skulle innebära att 

elever med syn- eller hörselnedsättning också ska bidra i gruppdiskussioner för att känna 

gemenskap.  

 

Enligt Vygotskij (2005) kan samarbete med en vuxen eller kamrat vara en pedagogisk strategi 

för att eleven ska få möjlighet att utveckla och nå sin nästa utvecklingsnivå, den proximala 

utvecklingszoonen. Kan se en koppling mellan Vygotskijs (2005) teorier och lärarnas 

arbetssätt men också att det en risk med allt för mkt gruppaktiviteter för elever med syn- eller 

hörselnedsättning. Denna studie visade att det till största delen bedrivs gruppdiskussioner 

vilket kan medföra att det finns elever som inte hänger med utifrån att de inte ser eller hör. 

 

 Enligt Tufvesson (2014) så kan det vara viktigt för elever med syn-eller hörselnedsättning att 

arbeta individuellt ibland då det kräver mycket att samspela och lyssna. Tänker också utifrån 

att enligt Andersson (2002) blir konsekvenser för kommunikation och samspel om något 

sinne saknas. Om alltför mycket av undervisningen sker utifrån kommunikation och samspel 

med andra kanske just de här elevgrupperna skulle behöva mer individuellt arbete. 

 

 

9.2.2 Osäkerhet om elevers funktionsnedsättningar. 

Denna studie har visat på att det finns en osäkerhet hos lärarna över vilka elever de har som 

har en syn- eller hörselnedsättning. 

 

Många elever i grundsärskolan har en synnedsättning, minst 10 % enligt Grunewald (1993). 

Det råder dock som denna studie tidigare visat på en osäkerhet hos lärare om vilka elever som 

har en synnedsättning. Utifrån WHO´s klassifikation finns det tydliga gränser för benämning 

av synnedsättning och gränserna för synskärpa vilket vid första anblicken ser enkelt ut men 

samtidigt har intervjuerna visade på att det är svårt för lärarna att veta om elever har 

synnedsättning.  Lärarna räknade som exempel upp vilka elever som har glasögon, vilket inte 

behöver innebära att de har synnedsättning. Lärarna glömde bort att räkna med de elever som 

inte har glasögon men ändå har en synnedsättning och elever som är i behov av glasögon men 

som inte använder dem.      

 

Lärarna var också osäkra på vilka elever som har en hörselnedsättning. Kanske utifrån att 

många elever i grundsärskolan får osäkra resultat vid hörselkontroller då det saknas bra 

testmetoder för barn med utvecklingsstörning. (Andersson, 2013, Herer, 2012). Det innebär 

att också föräldrar kan vara osäkra om deras barn har hörselnedsättning. Många med Downs 

syndrom har också enligt Kalande och Törneland (2008)  trånga hörselgångar, vilket ger en 

ökad risk för vaxpropp och öroninflammationer, vilket kan medföra temporära 

hörselnedsättningar.    
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Utifrån att elever med utvecklingsstörning kan vara svårtestade och att de ibland har en 

synnedsättning om de till exempel inte använder sina glasögon eller kan ha tillfälliga 

hörselnedsättningar är kanske inte studiens resultat att det finns en osäkerhet hos lärarna över 

vilka elever som har en syn- eller hörselnedsättning så konstigt. 

 

Resultatet i den här studien bygger på att lärarna sa hur många elever de hade i klassen med 

syn- eller hörselnedsättning, men om vi tänker att de är osäkra över vilka som har en syn- 

eller hörselnedsättning kan resultatet betraktas som osäkert. 

  

 

Enligt Wilder och Granlund (2003) kompenserar synen svårigheter med att höra och utifrån 

att det finns en osäkerhet hos lärarna om hur eleverna hör och ser är det ännu mer viktigt att 

tillrättalägga miljön så att det är en bra visuell- och auditiv miljö för eleverna.  

 

 

9.2.3 Tillgänglighet utifrån andra funktionsnedsättningar. 

 

Resultatet visar på att lärarna gör anpassningar för elever med syn- eller hörselnedsättning, 

medvetna eller omedvetna, men att de gör det utifrån andra funktionsnedsättningar.  

Studien visar också på att lärarnas arbete med att göra den pedagogiska, fysiska och sociala 

miljön tillgänglig för elever med syn- eller hörselnedsättning ger konsekvenser som ni kan 

läsa om under den här rubriken.  

 

Ett exempel på anpassning som lärarna tog upp vid intervjuerna var att de använde TAKK. 

TAKK användes i åtta av tio klasser, även i de klasser där inga elever med hörselnedsättning 

gick. Inte så konstigt utifrån att TAKK används för elever med utvecklingsstörning som har 

kommunikationssvårigheter. Enligt Mitchell (2008) har utvecklingen av alternativa 

kommunikationssätt utvecklats och blivit en viktig väg för att hjälpa personer som har svårt 

med sin kommunikation.  

 

TAKK användes framför allt för eleverna som gick i inriktning träningsskola vilket innebär 

att de elever som hade en hörselnedsättning och gick inriktning grundsär fick inte TAKK. Det 

innebär att lärarna inte använde TAKK för att de hade elever med hörselnedsättning utan för 

att de hade elever med utvecklingsstörning och kommunikationssvårigheter.   

 

Lärarna tog upp att de hade elever inom autismspektrum och att de hade många elever med 

koncentrationsproblem. Lärarna ansåg utifrån det att de måste ha en tydlig pedagogik, vara 

fysiskt nära eleverna, ha mycket ögonkontakt, använda en tydlig kommunikation/kroppsspråk, 

AKK, schema, skärmar, tänka på den visuella- och auditiva miljön.  Det är dock anpassningar 

som också är bra för elever med syn- eller hörselnedsättning.  

 

Otydlig information kan ge beteendeproblematik enligt Hejlskov (2009) och enligt Ribba och 

Strid (2002) finns en risk att barn börjar strula när eleverna inte förstår. Det är dock svårt att 

veta om elevens beteende beror på att de har svårt att se eller höra eller om det beror på att 

eleven har en utvecklings- eller uppmärksamhetsstörning.  

Om eleven inte ser eller hör kan det innebära att eleven får uppmärksamhetsstörningar. Enligt 

Alimovic (2013) har barn med utvecklingsstörning och synnedsättning mer emotionell 

beteendeproblematik och Mast och Michaelis (2012) tar upp att hörselnedsättning påverkar 
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hur personer uppfattar olika känslor. Den här studien har visat på några tydliga kopplingar 

mellan hörselnedsättning och uppmärksamhetsstörningsdiagnoser.  

En lärare såg ett samband mellan uppmärksamhetsstörning och synnedsättning, hen beskrev 

sin erfarenhet av hur orolig eleven blev när hens glasögon var sönder. Inga andra lärare gjorde 

någon koppling mellan syn- hörselnedsättning och koncentrationssvårigheter. 

 

Utifrån ”Han hör när han vill” av Murdoch (1994) finns det många olika faktorer som 

påverkar om barnet hör. Att ett barn inte hör kan också tolkas som att eleven är svår att nå, 

sitter i en bubbla och inte är intresserad. 

 

Enligt Herer (2012) kan oupptäckta eller obehandlade hörselnedsättningar störa kognitiv 

utveckling, kommunikativa och sociala interaktioner, vilket så klart innebär att om en elev 

inte får de anpassningar de behöver i skolan ger det andra konsekvenser.  

 

Anpassningar som individuellt schema, ett hjälpmedel som enligt Hejlskov (2009) underlättar 

för eleven att få en tydlig struktur över dagen, hade endast två elever, vilket kan vara märkligt 

utifrån att de har så många elever med syn- eller hörselnedsättning och elever med 

koncentrationssvårigheter.  Hur lärarna arbetar för att göra den pedagogiska miljön tillgänglig 

kan påverka hur elever med syn- eller hörselnedsättning kan koncentrera sig.  

 

Utifrån att lärarna tog upp att flera av anpassningarna var för elever som har 

uppmärksamhetsstörning och att det ibland är svårt att veta om elever har syn- eller 

hörselnedsättning finns det en stor vinst i att inrätta en bra ljudmiljö för alla elever.  

 

Sushmit Mishra (2014) skriver om hur viktig ljudmiljön också är för bland annat inlärning 

och koncentration. Ju stökigare ljudmiljön är desto mer hjärnkapacitet krävs. Mycket ljud ger 

stress, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.  

 

Lärare som hade elever med hörselnedsättning tog upp ljudmiljön som en viktig anpassning, 

även lärare som inte hade någon elev med hörselnedsättning tog upp att om de skulle få det 

skulle de tänka på ljudmiljön. Samtidigt skulle lärarna kunna göra fler anpassningar för en 

bättre ljudmiljö. 

 

 

 

 

9.3  Slutsatser och reflektioner   

 

Responsen från de tio lärarna och de tio observationerna visar på att lärarna i grundsärskolan 

gör anpassningar för att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för 

elever med syn- eller hörselnedsättning men att de framför allt gör det för att de har elever 

med en utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar i klassen.  

 

Rapporten ”Elever med flerhandikapp i särskolan” (Rapport 1990:8) där de undersökte 

skolsituationen i grundsärskolan för elever med syn- respektive hörselnedsättning kom fram 

till att man inte använde tillrättalagd metodik för de här eleverna och Ribba och Strid (2002) 
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kom fram till att skolan glömmer bort att göra anpassningar för de här elevgrupperna vilket 

stämmer med det den här studiens resultat.    

 

Studien visar också på att lärarnas arbetssätt ger konsekvenser för hur tillgänglig miljön blir 

för elever med syn- eller hörselnedsättning men också att om man inte gör anpassningar kan 

elever med syn- eller hörselnedsättning få bland annat koncentrationssvårigheter, 

kommunikationssvårigheter och somatiska problem.  

 

Utifrån att studien visat på att det finns en osäkerhet över vilka elever som har en syn- eller 

hörselnedsättning och hur viktig den visuella, auditiva miljön samt ljudmiljön är för dessa 

elever borde bra anpassningar i dessa miljöer vara en självklarhet i alla grundsärskolor. 

  

 

 

 

9.4 Förslag på vidare forskning  

Det finns inte mycket forskat om elever med lätta till medelsvåra syn- eller 

hörselnedsättningar och framför inte allt i kombination med utvecklingsstörning. Forskning 

har visat på att kommunikation och samspel påverkas när elever har nedsättningar i sina 

sinnen. Denna studie har haft läraren i fokus men det skulle det vara intressant att titta 

närmare på hur elever med syn- eller hörselnedsättning kommunicerar och samspelar med 

personal och andra elever.  

 

Mitt resultat i kombination med tidigare studier skulle vara intressant att jämföra nationellt för 

att se om resultatet blir det samma.  

 

Det skulle också vara intressant att göra en jämförande studie i grundskolan, om det är som 

lärarna uttryckte i den här studien, att grundsärskolan till viss del har en tillgänglig miljö 

utifrån att den är tillrättalagd för elever med utvecklingsstörning. Hur ser då tillgängligheten i 

den pedagogiska, fysiska och sociala miljön ut i grundskolan?  

 

I en ytterligare förlängning skulle det också vara intressant att forska vidare utifrån att allt fler 

elever inom grundsärskolan får diagnoser inom uppmärksamhetsstörning och autismspektra.  

Elever som inte har fullgod syn eller hörsel och inte får miljön tillgänglig kan som exempel få 

huvudvärk, koncentrationssvårigheter och uppleva stress. Kan det finnas elever som får andra 

diagnoser fast de egentligen behöver få sin undervisning tillgänglig utifrån sin syn- eller 

hörselnedsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Referenslista 

 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. Ahrne, G. & 

Svensson, P. (Red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

 

Alimovic, S. (2013). Emotional and behavioural problems in children with visual impairment, 

intellectual and multiple disabilities. Journal Of Intellectual Disability Research, 57(2), 153-160.  

 

Andersson, E. A., Linköpings universitet, I. O., & Linköpings universitet, H. O (2013). 

Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning: Utvärdering av psykoakustisk testmetod 

och av OAE-registrering som komplementär metod. Linköping Studies in Health Sciences. 

 

Anderson, L. A., & Malmö University, S. P. (1998). Elever med hörselnedsättning i särskolan. En 

kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv. Lärarutbildningen; Lunds universitet. 

 

Andersson, L. (2002). Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i 

särskolan. Doktorsavhandling. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. 

 

Backström Lindeberg, S. (2014). Auditivt focus. Om ljudmiljö och delaktighet för elever med 

synnedsättning. Specialpedagogiska institutet. Masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot 

synpedagogik, Stockholms universitet. 

 

Dahlgren och Johansson. (2015) I: Thornberg, R., & Fejes, A. (2015). Handbok i kvalitativ analys/ 

Andreas Frejes och Robert Thornberg (red.). Stockholm: Liber. 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). American Psychiatric 

Association (2014). Stockholm: Pilgrim Press. 

 
Emanuelsson Ingemar, Persson Bengt & Rosenqvist Jerry. (2001). Forskning inom det  

specialpedagogiska området - en kunskapsöversikt. Stockholm, Skolverket. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 29.  

Stockholm: Utrikesdepartementet. 

 

Gummesson, Evert, (2003). Fallstuderande forskning. Kunskapande metoder inom 

samhällsvetenskapen. I: Bengt Gustavsson (red.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, A (2009). Att höra i skolan – om hörteknik i undervisningen, förutsättningar och 

möjligheter. Stockholm: Södra Glory reklambyrå AB. 

 

Gustavsson, B. (2003). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen/Bengt Gustavsson (red.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Granlund, M & Göransson; K (2011) Utvecklingsstörning. I L. Söderman & S. Antonson (Red.),  

Nya Omsorgsboken (5. Uppl., s. 12 - 19). Malmö: Liber. 

 

Granlund, M. & Wilder, J. (2011). Personer som har flerfunktionshinder. I L. Söderman & S. 

Antonson (Red.), Nya Omsorgsboken (5. Uppl., s. 29-36). Malmö: Liber. 

 

Grunewald, K. (1993). Utvecklingsstörningens medicinska orsaker. In: A.Bakk 6 K. Grunewald (eds). 

Omsorgsboken. Stockholm: Liber s. 42 - 51.  

 



34 
 

Göransson, K. A., Nilholm, C. A., Karlsson, K. A., Linköpings universitet, I. O., & Linköpings 

universitet, F. O. (2011). Inclusive education in Sweden?  A critical analysis.  International Journal Of 

Inclusive Education, 541.  

 

Haug, Peder. (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning.  

Stockholm: Skolverket.  

 

Heister Trygg Boel. (2014). AKK i skolan. EN PEDAGOGISK UTMANING. 

SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum. 

 

Hejlskov Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Herer, G. R. (2012). Intellectual disabilities and hearing loss. Communication Disorders Quarterly, 

33(4), 252-260. doi:10.1177/ 
 
George Washington University, Washington, DC, USA 

 

Hjelmqvist, E. (1995). Svensk forskning om handikapp: en översikt med social- och 

beteendevetenskapliga perspektiv. Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR). 

 

Jackson, C., Cavenagh, P., & Clibbens, J. (2014). Communication and Self-Esteem in Adults with 

Down syndrome. International Journal of Language & Communication Disorders, 49(3), 275-287. 

 

Jansson, U. (2004). Delaktighet som social process – om lekande och kamratkultur I förskola. I.A. 

Gustavsson  (Red).  Delaktighetens språk. Stockholm: Stockholms universitet. 

 

Kalande, M & Törneland, J. (2008). Down syndrome and hearing loss – A population study. 

Publisher Information. Göteborgs universitet; Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.  

Enheten för audiologi. 

 

Kvale, S.& Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun / Steinar Kvale, Svend 

Brinkmann. Lund : Studentlitteratur, 2009 (Ungern). 

 

Kylén, G. (1985). En begåvningsteori. Stockholm: FUB:s stiftelse ALA. 

 

Light, J., & McNaughton, D. (2012). Supporting the communication, language, and literacy 

development of children with complex communication needs: State of the science and future research 

priorities.  Assistive Technology: The Official Journal Of RESNA, 24(1), 34-44. 

 

Mitchell, D. (2010). Paradigm Shifts in and around Special Education in New Zealand. Cambridge 

Journal Of Education, 31(3), 319-335. doi:10.1080/03057640120086639 

 

Mitchell, D. R. (2008). What really works in special and inclusive education using evidence-based 

teaching strategies / David Mitchell.  London; New York : Routledge. 

  

Most, T., & Michaelis, H. (2012). Auditory, Visual, and Auditory-Visual Perceptions of Emotions by 

Young Children with Hearing Loss versus Children with Normal Hearing. Journal Of Speech, 

Language, And Hearing Research, 55(4), 1148-1162. 

 

Murdoch, H. (1994). 'He can hear when he wants to': Assessment of hearing function for people with 

learning difficulties. British Journal Of Learning Disabilities, 22(3), 85-89. doi:10.1111/j.1468-

3156.1994.tb00123.x 

 



35 
 

Olsson, C. A., & Stockholms universitet, L. O. (2006). The kaleidoscope of communication: Different 

perspectives on communication involving children with severe multiple disabilities. Studies in 

educational sciences, 

 

Persson, Bengt. (1998). Den motsägelsefulla pedagogiken: Motiveringar, genomförande  

och konsekvenser. Specialpedagogiska rapporter (Göteborgs universitet:  

Institutionen för specialpedagogik), Nr.11. 

 

Rapport 1990:8.  ”Elever med flerhandikapp i särskolan”. Planeringsberedningen i Mellersta-  

(Örebro län) och Östra regionen (Stockholms län). 

 

Ribba, I & Stridh, G-M, (2002). Se, höra och förstå. SOU 1998:66. Funktionshindrade elever i skolan.  

Umeå; Specialpedagogiska institutet. 

Sandgren, O. A., Andersson, R. A., van de Weijer, J. A., Hansson, K. A., Sahlén, B. A., Lunds 

universitet, M. P., & ... Lund University, F. P. (2013). Impact of cognitive and linguistic ability on 

gaze behavior in children with hearing impairment. Frontiers In Psychology, 856. 

doi:10.3389/fpsyg.2013.00856 

 

Schalock, R. (2011). The evolving understanding of the construct of intellectual disability. Journal of 

Intellectual and Developmental Disability, 36 (4): 227-237 

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm.Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. 

Stockholm: skolverket. 

 

Skolverket (2013). Allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  

Stockholm: skolverket. 

 

Skolverket (2014). Grundsärskolan är till för ditt barn, Fritzes, Stockholm 

 

Snellman Susanne & Lindberg Thomas. (2007). Hjälp – en elev med hörselskada i min klass!  

Finland: Rauma: Oy Studio Lindberg Ab. 

 

SPSM. (2015). Det här är Sofia. Hämtad 2015-05-20 från 

http://www2.spsm.se/orebro/horselboken/lankar/sofia.pdf 

 

Sushmit Mishra. Linköpings universitet. (2014). Exploring Cognitive Spare Capacity: Executive 

Processing of Degraded Speech. Linköping Studies in Arts and Science No. 611 

 

Szönyi, K & Söderqvist Dunkers, T. (2012). Där man söker får man svar. Delaktighet i teori och 

praktik för elever med funktionsnedsättning. Härnösand; Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken - Sociokulturellt Perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Thornberg, R., & Fejes, A. (2015). Handbok i kvalitativ analys / Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(red.). Stockholm : Liber. 

 

Tufvesson, C. (2014) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Erika Nydahl (Red.). 

Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 



36 
 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. Stockholm. 
 

Wilder, J. A., Granlund, M. A., & Mälardalens högskola, A. O. (2003). Behaviour style and 

interaction between seven children with multiple disabilities and their caregivers. Child: Care, Health 

And Development, 559. 

 

Wilder, J. A., & Stockholms universitet, S. O. (2008). Proximal processes of children with profound 

multiple disabilities. 

 

Wilder, J. A., & Mälardalens högskola, A. O. (2014). Kommunikation med barn som har 

funktionsnedsättning. In , Kommunikation med barn och unga i vården (p. 190). Liber. 

 

Wygotskij L. S. (2005). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Yam, W. K., Tse, P. T., Yu, C. M., Chow, C. B., But, W. M., Li, K. Y., & ... Lau, J. F. (2008). 

Medical issues among children and teenagers with Down syndrome in Hong Kong. Down's Syndrome, 

Research And Practice: The Journal Of The Sarah Duffen Centre / University Of Portsmouth, 12(2), 

138-140. doi:10.3104/reports.2005 

 

 

 
 

Elektroniska källor 
 

www.befriasamtalet.se/ (hämtad 2015-09-20) 

 

www.who.int/topics/disabilities/en/index.html (hämtad 2015-09-20)  

 

www.who.int/classifications/icf/en/ (hämtad 2015-11-02) 

 www.srf.nu/Global/Infomaterial/barnhäfte.pdf  (hämtad 2015-10-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Bilagor 

Observationsmall (Bilaga 1) 

 

Undervisningsstrategi/material 

 Grupp- eller enskild undervisning 

 Konkret, åskådligt material 

 Läroböcker, Lärverktyg 

 Andra pedagogiska strategier; pauser,  

 

 

Schema  

 Klassschema 

 Individuellt schema 

 Storlek på bilder 

 Bildsystem 

 

Whiteboardtavla 

 Ordning/struktur 

 Färg på whiteboardpennor 

 

Hjälpmedel 

 Glasögon 

 Hörapparater 

 Tekniska hjälpmedel 

Kommunikation  

 Tal; talavstånd, upprepar t ex namn 

 Tecken som AKK; frekvens, vilka tecknar  

 Bilder som AKK; bildsystem, bildkarta 

 

Visuell miljö/ljudmiljö 

 Belysning, allmän – punkt 

 Placering elever 

 Bländning (solljus, blank plast) 

 Ljudmiljön  

 

Auditiv miljö/ljudmiljö 

 Placering elever 

 Belysning 

 Ljudmiljö; möbeltassar, gardiner, mattor, mjukt material, korgar, dörrlist, bord 

med ljudabsorbent 
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Intervjuområden (bilaga 2) 

Bakgrund; 

 Klassens sammansättning; antal, ålder 

 Personalgruppens sammansättning; antal, utbildning  

 

 

Information om elevers syn- och/eller hörselnedsättning; 

 

 Elever i klassen med synnedsättning. Antal, använder glasögon? Tekniska hjälpmedel?  

 

 Elever i klassen med hörselnedsättning. Antal, använder hörapparat? Tekniska 

hjälpmedel? 

  

 

 

 

Synnedsättning: 

 Anpassningar som görs för elev med synnedsättning i undervisning och miljö. 

 Om anpassningarna gör skillnad för eleven eller gruppen. 

eller 

 Anpassningar som lärare skulle göra om de hade elev med synnedsättning. 

 

 

 

Hörselnedsättning: 

 Anpassningar som görs för elev med hörselnedsättning i miljön. 

 Om anpassningarna gör skillnad för eleven eller gruppen. 

eller 

 Anpassningar som läraren skulle göra om de får en elev med hörselnedsättning. 

 

 

Utbildning hos lärare: 

 Syn- eller hörselnedsättningar. 

  AKK. 

 

 

Frågeområden utifrån observation;  

 

Undervisningsstrategier syn: 

 Helklass, individuellt arbete, placering i klassrummet, belysning, bländning, visuell 

miljö  

 Schema, lärverktyg, material, förhållningssätt, kommunikation 

Undervisningsstrategier hörsel: 

 Helklass, individuellt arbete, placering i klassrummet, belysning, auditiv miljö  

 Schema, lärverktyg, material, förhållningssätt, kommunikation 
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Missivbrev till lärarna (Bilaga 3) 

Hej!  

Jag går Speciallärarlinjen, inriktning utvecklingsstörning, på Mälardalens Högskola och ska 

nu skriva uppsats.  

Jag har valt att skriva om anpassningar som lärare gör för att elever med syn- eller 

hörselnedsättning på bästa vis ska kunna ta del av undervisningen. Jag tycker att det är ett 

intressant område eftersom många av eleverna som går i grundsärskolan har syn- och/eller 

hörselnedsättning.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare. 

Jag vill observera i Er verksamhet samt intervjua Er för att ta del av de kunskaper ni har 

angående elever med syn- och/eller hörselnedsättning. 

Min önskan är att först få vara med under en lektion när Ni undervisar, för att efteråt träffa Er 

för en intervju. Intervjun kommer ske individuellt och pågår uppskattningsvis 45 - 60 minuter 

och spelas in. Jag hoppas att Ni har möjlighet att delta! 

För att följa god etik i min vetenskapliga studie kommer jag noga följa Vetenskapsrådets 

etiska principer (se utförlig beskrivning längst ner på sidan).  

Jag ber alltså härmed om samtycke från Er, att få observera i Er klass samt intervjua Er. 

Har Du frågor är Ni alltid välkomna att kontakta mig på nedanstående e-post eller telefon. Ni 

kan också kontakta min handledare, Tom Storfors. 

Tack på förhand! 

 

Yvonne Höglund, telefonnummer 070 – 391 55 89 eller via mail yvonneh@telia.com 

 

Tom Storfors, Doktorand i didaktik, vid Mälardalens högskola, telefonnummer 073-662 07 28 

eller via mail tom.storfors@mdh.se 

 

Vetenskapsrådets etiska principer; 

Deltagandet i min studie sker helt på frivillig basis och Ni kan när som helst avbryta, även 

mitt under pågående undersökning, utan att några speciella skäl krävs. Om Ni väljer att avstå 

från eller avbryta Er medverkan kommer detta inte att medföra några negativa följder för Er. 

I den slutliga rapporten kommer det inte att gå att identifiera vilken pedagog som sagt vad.  

Alla svar Ni ger och även ljudinspelningen kommer att behandlas med största 

konfidentialitet, vilket innebär att ingen annan än jag kommer att ha tillgång till materialet.  

Den information som insamlats i samband med studien kommer att avrapporteras på sådant 

vis att personer som tar del av studien inte heller kommer att kunna identifiera vilka personer 

som deltagit i studien eller var studien genomförts. Jag kommer sedan lagra det inhämtade 

materialet på ett sådant sätt att utomstående inte i något avseende kan få tillgång till det.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas inom ramen för detta examensarbete, i 

form av en forskningsrapport. 

Den färdiga rapporten kommer att publiceras i databasen DIVA som är tillgänglig via 

internet. 

mailto:yvonneh@telia.com
mailto:tom.storfors@mdh.se
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