
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för Individ, omvärld och lärande 

Examensarbete 10 p 
Faktakunskap, räcker det? 
AUO3 (41–60 p) 
Vårterminen 2007 
Examinator: Inge Johansson 
Handledare: Emelie Cramér-Wolrath 

Faktakunskap, räcker det? 
Strategier och tvåspråkighet – talad svenska och 

teckenspråk hos elever med hörselnedsättning 

Maths Pehrsson



  
Sammanfattning 

Pehrsson, M. (2007). Faktakunskap, räcker det? Strategier och tvåspråkighet – talad 
svenska och teckenspråk hos elever med hörselnedsättning. C-uppsats 10 p inom det 
allmänna utbildningsområdet, Lärarprogrammet, 41-60 p. Lärarhögskolan i Stockholm, 
Institutionen för individ omvärld och lärande.  

Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra och kartlägga vad f.d. hörselelever 
tycker och tänker om sin kunskapsutveckling, skoltid, strategier, identitet som 
hörselskadad och tvåspråkighet – talad svenska och teckenspråk. Min utgångspunkt har 
varit att se detta arbete i en helhet för att undersöka om det är mer än bara faktakunskap 
som krävs för en lyckad skolgång för elev med hörselnedsättning. För att få svar på 
detta frågade jag dem som det berörde och berör där en enkätundersökning och 
djupintervjuer med f.d. elever och samtal med elever som går i hörselskolor gav mig en 
bild på frågorna:  

 

Vilka strategier har elever med hörselnedsättning för att klara skolan? 

 

Hur är användandet av talad svenska och teckenspråk hos elever med 
hörselnedsättning? 

 

Vad tänker unga elever med hörselnedsättning att positiv kunskapsutveckling 
är?  

Materialet beskriver hur eleverna själva värderar begreppen och deras reflektioner kring 
frågeställningen och visioner för framtida förändringar. Huvudresultaten visade att 
eleverna önskat mer av:  

 

Större flexibla (hörsel)klasser med möjlighet till blandning av hörande och döva.  

 

Mer diskussioner i klass och mer teckenspråksundervisning och naturliga 
teckenspråkliga situationer.  

 

Lärare som förstår hörselproblematiken och vågar ge frihet till eget ansvar för 
det egna lärandet. 

 

Informanterna var i stort sett nöjda med sin skoltid men hade önskat mer 
individanpassad undervisning.   

Bara faktakunskap räcker inte. Det behövs mer i ett helhetsperspektiv för att en individ 
som har hörselnedsättning eller CI att tillgodogöra sig kunskap på bästa möjliga sätt 
med hjälp av faktorer som identitet, socialt samspel och tvåspråkighet.  

Slutsatsen från detta är att möjligheterna för att förändring ska ske för att gynna elever 
med hörselnedsättning är att ge tid, delaktighet, samtal och öppenhet för att individerna 
ska få möjlighet till stabil hörselskadeidentitet och trygg kommunikation där de själva 
kan välja talad svenska och teckenspråk för sitt framtida kunskapande.  

Nyckelord 
Elever med hörselnedsättning, hörselklass, tvåspråkighet, strategier och identitet. 
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Förord  

Att få tankar och erfarenheter att bli bokstäver och text är en utmaning som heter duga. 
Tänk att det var så spännande att strukturera ett arbete som detta och få ner det från 
tanke och via fingrarna på tangenterna kunna bidra till framtida utveckling av skolan för 
elever med hörselnedsättning.  

Att känna igen sig, få bekräftelse och andra perspektiv på det som berör en närmast. Att 
ha en hörselnedsättning är att få kämpa lite mera på sitt sätt. Att få ta del av andra unga 
elevers erfarenheter av hörselnedsättning. Vad tycker och tänker de? Hur ville de att 
skolan och kunskap skulle vara?  

Utvecklingsarbete är ett ständigt pusslande och måste tillåtas ta tid för att senare bli bra 
resultat och grund för att senare kunna förädlas. Vill man vara i framkant krävs 
nyfikenhet och vilja att lära sig det nya.  

Tack till Er f.d. elever som deltagit. Till biträdande rektorer på Birgittaskolan i Örebro 
som visat intresse och svarat på frågor som utvecklat arbetet vill jag rikta ett stor tack 
till. Stort tack även till biträdande rektor Gunilla Christersson Vigert för det stöd och 
den delaktighet jag fick i verksamheten. Tack till min handledare Emelie Cramér-
Wolrath som gav råd och tips under arbetets gång samt slutligen stort tack till min 
familj som alltid ställer upp.   

Maths Pehrsson 
Stockholm i mars 2007   
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1 Inledning  

Elever med hörselnedsättning och deras strategier för kunskapsutveckling och socialt 

samspel där tvåspråkigheten i talad svenska och teckenspråk är ett intresseområde som 

ligger mig nära då jag själv som blivande lärare har en hörselnedsättning sedan födseln. 

Min förförståelse inom detta område är hög då jag själv har erfarenhet som f.d. elev i 

hörselklass, tidigare arbetsliv och fritid. Jag är idag som lärarstuderande och lärarvikarie 

delaktig i skolarbetet med elever som har hörselnedsättning. Jag har också haft 

föreläsningar för lärare, hörselelever, hörande elever och övrig personal på Alviksskolan 

i Stockholm. Jag kände att det fanns ett behov av att undersöka vad unga med 

hörselnedsättning tyckte och tänkte i denna fråga. Eftersom jag varit delaktig i 

verksamheten frågade jag en av de biträdande rektorerna om skolan hade en fråga som 

de var intresserade av att få svar på. Vi kom fram till att uppsatsen kunde knyta an till 

hur skolans elever tyckt och tänkt om skolan, strategier, kunskapsutveckling, identitet 

och tvåspråkighet. Uppsatsen kommer att bli en del av skolans projekt ”Verktyg för 

livet” som i sin tur är en del av skolans utvecklingsprojekt för att alla hörande, elever 

såväl personal, på skolan ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att ha 

hörselnedsättning och vad teckenspråklig kommunikation innebär. Detta har gett mig 

fördelar genom mitt engagemang inom området och den egna blivande professionen då 

jag haft kunskap om vilka jag behövt kontakta för att lösa de frågor som kommit under 

uppsatsens utveckling.   

Antalet barn som har hörselnedsättning eller CI har ökat på senare tid och det kommer 

att fortsätta (HRF-rapport, 2006). Det har funnits behov och finns ytterligare behov av 

forskning kring detta område att ta reda på vad de individer som har hörselnedsättning 

eller CI gör efter avklarad skolgång och vad de tycker om skoltiden som varit. Det är 

intressant för skolledning och lärare i hörselklasser att få veta vad de f.d. eleverna tycker 

och tänker om skolan och kunskap för att kunna hjälpa de barn med hörselnedsättning 

eller CI med kunskapsutveckling och socialt samspel i skolarbetet i dag och för 

framtiden. 
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Överblick av uppsatsen 

Denna uppsats redovisas i sex kapitel. I kapitel 1 kommer syftet att förklaras. I 

bakgrunden, kapitel 2, beskrivs vad en hörselnedsättning innebär medicinskt, socialt och 

tekniskt. Även kort förklaring av vad cochleaimplantat innebär. Korta 

informationsavsnitt om talad svenska, svenskt teckenspråk och tecken som stöd för att 

läsaren ska få en helhetsbild av de uttryck som används inom detta område. Förklaring 

av tvåspråkighet, hörselklass och teknik samt kommunikationsregler tas också upp. I 

kapitel 3 finns de teoretiska utgångspunkterna. Därefter följer metod där urval, 

uppläggning och genomförande, data, undersökningens kvalitet och studiens etiska 

aspekter presenteras. Resultatet presenteras i kapitel 5 och diskussion och tolkning av 

data presenteras i kapitel 6 och väver samman det som beskrivits i tidigare kapitel. 

2 Bakgrund  

I denna studie har svar på enkätutskick från f.d. elever bearbetats, djupintervjuer med 

några av dem som svarat för att ta reda på unga hörselskadades strategier, 

kunskapsutveckling, identitet och deras syn på tvåspråkighet – talad svenska och 

teckenspråk. Några av de intervjuade har cochleaimplantat (CI). Följande text förklarar 

begreppen hörselnedsättning, cochleaimplantat, talad svenska, svenskt teckenspråk, 

tecken som stöd, tvåspråkighet, hörselklassrummet förr och nu, teknik samt 

kommunikationsregler.  

Att lyssna på dem som det berör 

Upprinnelsen till denna studie var att som inledningen beskriver behov av forskning om 

unga med hörselnedsättning och deras strategier, tvåspråkighet och kunskapsutveckling 

från och efter att de slutat grundskolan. Jag har sökt information på LIBRIS, Internet 

och haft samtal med biträdande rektorer. Det finns ingen forskning idag inom detta 

område att tala om. Motivet är att lyfta upp vad unga med hörselnedsättning tycker och 

tänker samt hur de vill att det ska vara för att passa dem bäst i skolan, 

kunskapsutveckling, socialt samspel och tvåspråkighet för att kunna ta med det i 

utvecklingen av framtidens hörselklasser. 
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Hörselnedsättning/hörselskada  

I det här arbetet tas två definitioner upp: medicinsk och social hörselnedsättning. Det 

finns två grupper av hörselnedsättning, medfödd eller förvärvad under skoltiden. Dessa 

är barndomshörselskadade. Den andra gruppen är de som vuxit upp hörande och fått sin 

hörselnedsättning i vuxen ålder. De kallas för vuxenhörselskadade (Jönsson, 2003). De 

förstnämnda, det vill säga barndomshörselskadade, kan i mer eller mindre grad 

tillgodogöra sig tal via hörseln ofta med hjälp av hörapparat och eller med tekniska 

hjälpmedel som mikrofon samt hörselslinga. Begreppen hörselnedsättning och 

hörselskada särskiljs genom användandet av samma benämningar som Hörselskadades 

Riksförbund (HRF) använder begreppet ”hörselskadade” för hela den heterogena 

gruppen av barndomshörselskadade, vuxenhörselskadade, vuxendöva, personer med 

tinnitus, menières sjukdom (samt övrig öronrelaterad yrsel), cochlea implantat-

opererade och ljudöverkänsliga (HRF Handlingsprogram 2005-2008, 2004). 

Hörselnedsättning är då individen inte uppfattar ljud som normalhörande utan individen 

kan ha en lätt eller grav hörselnedsättning. Dövhet är också en typ av hörselnedsättning 

då individen inte hör något alls (Nordlöf, www.sit.se, 2007).   

Medicinsk 

Graden av hörselnedsättning mäts i decibel och kan utläsas i ett audiogram där 

tonaudiometri är vanligast, d.v.s. hörbar ljudstyrka för rena toner av olika frekvens (Bixo, 

m.fl. 1999). Det betyder inte att det är samma sak som personens upplevda 

hörselnedsättning. Den är högst individuell och en individ med lätt hörselnedsättning kan 

klara sig betydligt sämre kommunikativt och socialt än den som har en grav 

hörselnedsättning då denne oftast fungerar som om denne har en hörselnedsättning, oftare 

förväntas fungera som en med hörselnedsättning.  

Social 

Att ha hörselnedsättning kan betyda att det kan vara svårt att vara med i större grupper 

där den språkliga kommunikationen enbart är på talat språk. Som Jönsson (2003) 

beskriver kan den med hörselnedsättning t.ex. av störande ljud och avstånd ha svårt att 

kommunicera med varandra och med hörande. Om det är samtal med flera åt gången kan 

http://www.sit.se
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den som har hörselskada bli ”socialt döv” I dessa situationer kan teckenspråket vara 

alternativet till bra kommunikation.   

Det svenska språket, det talade och det skriftliga betyder lika mycket som teckenspråk för 

individen med hörselnedsättning. Som Jönsson (2003) beskriver är det att leva i två 

världar, den hörande och den döva världen. Individen behöver därmed hitta en identitet – 

den hörselskadades. I relation med andra finner du din identitet. Omgivningen och 

samspelet är beroende för skapandet av identitet. Om hörselnedsättningen är accepterad i 

din närhet kan du automatiskt acceptera din hörselnedsättning lättare och därmed får du 

en grundtrygghet som i sin tur ger dig ett gott självförtroende i din identitet och därmed 

god språklig utveckling (Ahlström & Preisler, 1998).  

Teknisk utrustning 

Här beskrivs de vanligaste hörhjälpmedlen. De med hörselnedsättning bär oftast 

hörapparat. Hörapparat förstärker ljud, men kan inte sortera bort ovidkommat ljud och 

urskilja viktig information som hörande har möjlighet till. Hörselslinga/teleslinga är ett 

kommunikationssystem som både finns som fast och mobil. Mikrofoner som är kopplade 

till det fasta eller mobila systemet och överförs till hörapparatbärare trådlöst eller via 

sladd runt halsen. Via slingan som är en tunn kabel uppstår en elektrisk signal, som gör 

att förstärkaren driver ström genom slinga. Ett elektromagnetiskt fält bildas, som tas upp 

av hörapparatens telespole. Hörapparaten tar emot signalen då denna ställs in i T-läge 

(HRF-skrift, 2006).  

Cochleaimplantat (CI) 

Ett cochleaimplantat är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av innerörat ger 

de med grav hörselnedsättning och döva personer möjlighet att uppfatta ljud. Ordet 

cochleaimplantat är sammansatt av cochlea, som är den latinska benämningen på snäckan 

i innerörat och implantat, som syftar till kirurgiskt inlagt föremål. Oftast används 

förkortningen CI.  

CI är en ung företeelse i Sverige och övriga världen. Detta kan jämföras med individer 

som har en grav hörselnedsättning och bär hörapparat. 1991 gjordes den första CI-

operationen på ett minderårigt barn i Sverige. HRF (2006) tar upp att ca 85-90 procent av 

alla barn som föds döva i Sverige får CI. CI-operationerna genomförs vanligtvis före de 



  

8

 
två första levnadsåren. Barn/individer med CI är döva då implantatet är trasigt eller inte 

är aktiverat t.ex. i aktiviteter som gymnastik, bad m.m. Har barn med CI liksom barn med 

hörselnedsättning behov av teckenspråk? Till skillnad mot döva har många hörselskadade 

svenska språket som första språk och teckenspråk som andra språk. Nelfelt (1998) skriver 

att teckenspråket kan underlätta kommunikationen för de som har hörselnedsättning 

sinsemellan. Graden av hörselnedsättning avgör också vilket språk som är första språk.  

Talad svenska 

Individer med hörselnedsättning och eller med CI kommunicerar oftast med tal och deras 

språkliga utveckling kan kombineras med tecken som stöd eller teckenspråk.  

Svenskt teckenspråk (sts) 

Teckenspråk är ett eget språk med egen grammatik och uppbyggnad och det är skilt från 

svenska språket. Varje land har sitt egna teckenspråk,  det är inte internationellt, och har 

utvecklats bland döva. Det är visuellt och gestuellt språk och det betyder att det uppfattas 

med synen och produceras med händerna, men också med kropps-, axel-, ansikts-, 

huvud-, mun- och ögonrörelser.   

Tecken som stöd (tss) 

Tecken som stöd är tecken lånade från sts för stöd till det svenska talet och därmed kan 

individerna delta i kommunikation med delaktighet. Tss fungerar som strategi och får inte 

förväxlas som ett språk.  

I texten nedan kommer svenskt teckenspråk att förkortas sts och tecken som stöd tss.  

Tvåspråkighet 

Nelfelt (1998) poängterar att det inte finns något klart och entydigt begrepp för 

tvåspråkighet. Det finns många olika typer av tvåspråkighet och många olika riktningar 

om nyttan eller riskerna med tvåspråkigheten. Likadant med relationen mellan 

språkutveckling och språkinlärning och tvåspråkighet. I denna studie syftar 

tvåspråkighet bara mellan talad svenska och teckenspråk. Gyllenram (1999) pekar på att 

döva individer liksom individer med hörselnedsättning/grav hörselnedsättning har 

behov av sts. I motsats till döva har de också nytta av hörapparat för 
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talspråksutveckling/talspråksinlärning. Till skillnad från döva har de med 

hörselnedsättning svenska som första språk och sts som andra språk.  

Hörselklassrummet förr och nu 

Här beskrivs hur klassrummet såg ut på skolan för tio, femton år sedan och därefter 

följer hur klassrummet ser ut i idag.   

För tio, femton år sedan var klasserna i ungefärlig storlek fem barn och möbleringen var 

i form av en hästsko med stolar bakom och framför bänken mot katedern/tavlan. När 

man satt på stolen framför bänken var vid högläsning av läraren för att kunna höra och 

bättre se lärarens munrörelser. Golven var i nålfilt eller heltäckningsmatta och sörjde för 

dämpad ljudnivå. Oftast fanns ett runt bord i klassrummet där man satt och arbetade 

själv eller med en kamrat. Vid sin egen bänk satt man och arbetade individuellt. I 

klassrummet var det mycket envägskommunikation, lärare – elev, elev – lärare. Den 

tekniska utrustningen var slinga vid varje bänk och läraren hade mikrofon på sig. 

Läraren använde oftast bara tal i kommunikationen. Handuppräckning och tryck på 

bänkens mikrofonknapp för att klasskamraterna skulle höra vad som sades. Missade 

man trycka fick man tillsägelse att säga om igen och oftast fick man inte prata förrän 

knappen var nedtryckt. Det spontana samtalet i storklass uteblev oftast.  

I dag är klasserna oftast större i storleksordning sju till tio elever i varje klass. 

Möbleringen ser olika ut i varje klassrum. Vissa har hästskoformen medan andra har 

ställt bänkar så barnen sitter fyra och fyra. Några bord för eget arbete. Golven är av 

linoleum eller heltäckningsmattor. Användandet av den tekniska utrustningen är 

mikrofoner och ”dosan” som fungerar som en central där allt ljud går in i systemet. Alla 

kan höra alla på en gång. Det spontana samtalet kan fångas in i ”dosan” på ett annat sätt 

än det som är med mikrofon vid varje sittplats. Det finns klassrum som har detta system 

kvar men möbleringen är annorlunda i form av ovala eller runda bord. I dag arbetar man 

mycket med dialogen i fokus där elev – lärare, lärare – elev, elev – elev, grupp elever 

deltar. I dag använder man också tss till talet och det var inte accepterat för tio, femton 

år sedan.   
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Kommunikationsregler 

Jönsson (2003) skriver att med kommunikation menar vi att kunna förstå varandra. Det 

handlar också om att förstå själv och bli förstådd av andra. Individer med 

hörselnedsättning använder mestadels tal i sin kommunikation med andra. Individ med 

hörselnedsättning kanske behöver hjälp att uppfatta vad andra säger. Jönsson tar också 

upp att skillnaden är att hörande kan höra tal och individer med hörselnedsättning 

behöver höra och se tal. Det är inte självklart att alla med hörselnedsättning kan sts och 

då finns inte ett gemensamt kommunikationssätt. Enligt HRF (2004) har alla olika 

behov och hörselnedsättningar och några kan inte klara sig utan tekniska hjälpmedel 

och/eller alternativa visuella kommunikationer utan hamnar i utanförskap.  

Läppavläsning är viktigt att kunna för en med hörselnedsättning. Lyssnaren ser talarens 

ansikte och koncentrerar sig på munnen tillsammans med att lyssna på det som sägs. 

Den som har hörselnedsättning måste därför ha bra belysning, kunna ha en god syn samt 

ha ett bra ordförråd för att lista ut det individen inte uppfattat.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiska perspektiv på de data som jag har undersökt.  

Kunskap 

Vad är kunskap? Hur kan man definiera ordet? Det är näst intill omöjligt att definiera 

kunskap på ett generellt sätt. Frågan om kunskapens natur är en av de eviga filosofiska 

frågorna. Vid senare års forskning har flera dimensioner på kunskap lyfts fram.  

 

Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den 

kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i 

denna samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion, 

löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskap fungerar 

som ett redskap och som en utvidgning av självet. Genom kunskaper 

vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelse- 

horisont växer. 

(Bildning och kunskap, SOU 1992:94) 
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Kunskap ur ett individ- och skolperspektiv 

Med hjälp av kunskap kan individen påverka sin och sina medmänniskors syn och 

kunskap. Sanningen gäller alltid tills den motbevisas har det alltid sagts och nu vill 

Skolverket ändra synen om den sanna kunskapen till att det finns olika sanningar 

beroende på vem du frågar i förhållande till perspektiv och situation. Enligt Skolverket 

(2001) är det traditionella med kunskap i skolan att den ska vara för alla. Till den nya 

visionen är att om man även deltar i samma arbete så lär man sig olika saker och 

därmed får skolkunskaperna olika innehåll.  

För att kunskapande ur ett individuellt perspektiv ska kunna fungera bör skolan ha ett 

tänkande som utgår från att skolan är en plats där alla barn finns och har olika 

erfarenheter med sig i sina ”ryggsäckar”. Mångfalden och variationen blir därmed en 

tillgång och inte något problem. Samverkan mellan olika arbetslag bör fungera på 

samma sätt där alla kompletterar varandra. Enligt Skolverket (2001) är det en förändring 

som sker sakta men säkert från en skola som inte bara reproducerar kunskap till en skola 

som tar hand om mångfaldens kunskaper till framtidens samhälle.  

Kan man ge kunskap med hjälp av varandras erfarenheter genom att samtala och föra 

dialog skapas en förståelse för olikheterna som vi människor bär med oss. Det borde 

betyda att kunskap lättare kan tas in om man tillåts blanda ämnen med varandra i olika 

former såsom teoretiska, praktiska och estetiska verksamheter.   

Skolans mål är att se till att eleverna når kunskapsmålen. Alla barn med 

hörselnedsättning och barn med CI måste få möjlighet att använda sin hörsel. Det kan 

dock finnas en gräns för vad som är möjligt. Om eleverna kan höra bakgrundsljud och 

säga enstaka ord är det svårt att bedriva undervisning i t.ex. matematik på talad svenska. 

Vid en sådan situation är det bättre för eleven att gå i teckenspråksklass. För att 

grupperna inte ska bli för små kanske ett alternativ är att samla elever över 

årskursgränserna. Det gäller att vara lyhörd – det är inte säkert att en grupp fungerar bra 

bara för att alla i en grupp är mer eller mindre hörselskadade eller har CI.   
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Magni-Olssons (2005) utredning sammanfattar grunden för den skola som kan erbjuda 

goda förutsättningar för positiv kunskapsutveckling där punkterna nedan är viktigast. 

 
Lärare som lyfter elevens växtkraft och identitet 

 
Lärare med egen erfarenhet av hörselnedsättning/dövhet 

 
Hög teknisk utrustningsnivå 

 
Skolledare och lärare med djupt engagemang i och kunskap om mänsklig 

kommunikation och som själva är goda kommunikatörer  

Kommunikation  

Våra liv baserar sig på relationer till andra människor och kommunikation är en faktor 

som ligger till grund för att skapa relationerna. Det är genom att kommunicera som 

individen får sin identitet och samhörighet med andra bekräftad. Hur personer beter sig i 

ett möte är också en form av kommunikation. Josephsson (2001) tar upp att all 

kommunikation har två sidor, vad som sägs (innehåll, ord och meningar) och hur det 

sägs (kroppsspråk). Vi tror ofta att innehållet i det vi säger är viktigast, men det finns 

andra som hävdar att kroppsspråket utgör mycket mer än hälften av vår kommunikation. 

Vårt sätt att kommunicera med kroppen sker delvis omedvetet och delvis medvetet. 

Ehnfors (2000) poängterar att den medvetna kontrollen av kroppsspråket sker till största 

del i ansiktet. Genom miner – som att le, rynka pannan, höja på ögonbrynen och dra ner 

mungiporna ger signaler om olika känslotillstånd. Ögonkontakt under kommunikation 

har också stor betydelse och ger nödvändig bekräftelse. Händerna är ett av våra 

viktigaste kommunikationsverktyg och genom en liten handrörelse kan det som sägs 

förtydligas ytterligare.  

Tvåspråkighet 

Genom att vara tvåspråkig sker en inlärning till beteendet. Det vill säga en vana till 

språket och att teckna blir naturligt. Enligt Skinners text i Jerlangs bok 

Utvecklingspsykologiska teorier (2005) förvärvar människan en beteenderepertoar, 

människor lär sig en mängd saker via samspelet med omgivningen. Genom att ha 

tillgång till sts och tss får eleverna positiv förstärkning genom ökad möjlighet till 

kommunikation och delaktighet. Känslan av detta uppfattas som positiv. Det i sin tur 

ökar lusten att delta i kommunikation med andra. Pedagoger som aktivt använder sts, tss 
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möjliggör fortsatt språkutveckling för eleven och fungerar också som förebilder. 

Eleverna får från förskolan kommunicera på sts och den utvecklas ju äldre eleven blir. 

Det viktiga är kontinuiteten för att uppnå långvariga kunskaper. Känner sig eleverna 

trygga i den språkliga miljön utvecklas positiv identitet. Skinner tar upp barnet 

upptäcker sin identitet efterhand som det lär sig skilja mellan kropp och resten av 

världen (Jerlang, 2005, sid. 197). Anning tog upp i sin bok Early Childhood Education 

– Society and Culture (2004) att barn måste vara aktiva för att lära. Aktivitetsteorin där 

barnet tar till sig artefakter på ett annat sätt, d.v.s. dessa har speciell betydelse och det är 

genom aktiviteter som barn lär sig och tar till sig ny kunskap vilket också Samuelsson 

och Sheridan bekräftar i sin bok Lärandets grogrund (1999) att barnet får erfarenheter 

genom aktiviteter.   

Att arbeta i teman kan man nå önskad effekt på resultatet (Jerlang, 2005. sid. 203).  

Brunnberg (2003) poängterar att föräldrar idag är mer angelägna om att barnen ska få 

tvåspråkighetskompetens då barnen lär sig behärska sts och det talade språket. Även i 

samtal med skolledare i skolorna som har hörselklasser och i specialskolan bekräftades 

att tvåspråkigheten, svenska i tal och skrift samt sts kommit för att stanna (samtal med 

skolledare, oktober 2006).  

Vad händer om elever med hörselnedsättning och CI inte får möjlighet i talande miljö 

att använda sin hörsel och utveckla tal? I vilken grad detta är möjligt är individuellt. 

Barnen väljer till sist själv språk. Döva barn blir tvåspråkiga – sts och skriven svenska. 

Vissa barn med hörselnedsättning väljer svenska, medan andra blir tvåspråkiga. Barn 

med CI blir oftast tvåspråkiga. Genom att eleverna får ta del av ett visuellt språk berikas 

språkkunskaperna. Det ena språket hjälper det andra i kommunikationen.   

Identitet 

Vad är en identitet? Vi människor har en identitet och det är omgivningen som hjälper 

oss att skapa den vi är eller vill vara. Det finns två karaktärer av identitet som är 

förhållandevis lätta att se. Bjurström (2005) tar upp den sociala som är den inre och ger 

oss styrka och självförtroende. Det yttre är det estetiska som framträder i form av t.ex. 

kläder, val av bilmärke m.m. Det estetiska framträder ibland mer eller mindre. Båda 

delarna utgör helheten i vårt identitetsskapande. Behöver individer med 
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hörselnedsättning träffa andra med hörselnedsättning för att hitta sin 

hörselskadeidentiet? Jönsson (2003) tar upp att individer med hörselnedsättning behöver 

ta del av hörandes erfarenheter och de med hörselnedsättning samt de dövas 

erfarenhetsvärld. Att få ta del av det som erbjuds i alla världar för att vidareutveckla 

kunskap, sociala och individuella perspektiv för att hitta sin identitet.  

Alla barn oavsett vem de är har en identitetsutveckling som sker framförallt under 

puberteten 12 – 16 år, men sker också under senare tonårstid och i vuxenlivet. 

Identiteten är föränderlig som livet självt och kan inte sägas vara beständig men basen 

grundas dock i unga år.   

Hörsel och tal som funktionshinder kan vara svåra att jämföra med andra 

funktionshinder. Magni-Olsson (2005) poängterar att när hörseln och förmågan att tala 

är funktionshindren befinner vi oss på en annan division inom människan. Det 

grundläggande av våra behov är att kunna vara med i dialog med andra.  

Brunnberg (2003) tar upp att barn med hörselnedsättning har olika identiteter. De kan 

vara som hörande, med hörselnedsättning eller döva. Det finns också de individer som 

inte har accepterat sin hörselnedsättning och därmed inte hittat sin identitet. Enligt 

Brunnberg (2003) kan ett barn med hörselnedsättning med hörselskadeidentitet utveckla 

olika inriktningar i sin identitet som hörselskadad och finnas i någon av dessa 

referensgrupper:  

 

Hörselskadad/döv – hörselfunktionshindrade 

 

Hörselskadad/hörande 

 

Mittemellan döv och hörande  

Samhörigheten har betydelse för vilka individer vi umgås med och de kan därför känna 

samhörighet med döva d.v.s. andra individer som också har någon form av 

hörselnedsättning. Brunnberg (2003) tar upp att möjligheten finns att barnen känner 

samhörighet med hörande eller att de kan skapa en mittemellanidentitet – att vara både 

döv och hörande.   
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4 Metod 
Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte  

Syftet med denna studie är att ta reda på vilken kunskap, strategier, vilket socialt 

samspel de elever med hörselnedsättningar har och om eleverna som gått ut skolan är 

tvåspråkiga, d.v.s. använder talspråk och teckenspråk i sin kommunikation. 

Mina frågeställningar är: 

 

Vilka strategier har elever med hörselnedsättning för att klara skolan? 

 

Hur är användandet av talad svenska och teckenspråk hos elever med 
hörselnedsättning? 

 

Vad tänker unga elever med hörselnedsättning att positiv kunskapsutveckling 
är?  

I detta avsnitt förklaras de metodologiska överväganden som ligger till grund för denna 

studie om elever med hörselnedsättning och deras strategier och tvåspråkighet  

Tillvägagångssätt 

Arbetet har varit av undersökande karaktär kring vad elever med hörselnedsättning 

ansett om sin kunskapsutveckling, sin skolgång, sociala samspel, identitet och 

tvåspråkighet. Studien har genomförts, som beskrivs nedan, med enkät, djupintervjuer 

och samtal, de två första med f.d. äldre elever och samtal med yngre elever.  

Det har varit en svår uppgift att hitta litteratur som behandlar dessa typer av 

frågeställningar. Jag har tagit del av den litteratur som varit nära ämnet och därmed 

kunnat dra slutsatser från dem och jämföra med resultat och egen erfarenhet.  

Jag besökte också Birgittaskolan i Örebro när enkäten var sammanställd och fick där 

samtala med elever med fokus på identitet och tvåspråkighet samt hade samtal med 

biträdande rektor för att få perspektiv till arbetet. Min VFU och arbetet på skolan har 

gett mig erfarenhet och vinklingar till uppsatsen. Jag har tänkt på beroende- och 

frihetsaspekten i arbetet. Anknytningen till skolan har inte påverkat uppsatsen.  
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Urval 

Det är 26 äldre elever som deltagit i enkätstudien. De som svarat på enkäten är 

avgångselever på en skola som har hörselklasser varav åtta har ställt upp på 

djupintervju. Det var 15 stycken som ville ställa upp och jag valde att intervjua åtta då 

jag tidigare hade satt en gräns på fem personer. Helst skulle jag velat prata med alla 15 

men fick avstå p.g.a. tidsbrist. Jag skickade en förfrågan till alla och de som svarade 

först fick delta.  De som intervjuats parallellt är yngre elever som är 14 – 16 år gamla 

där fokus låg mer på tvåspråkighet och identitet.   

Uppläggning och genomförande 

En enkät skapades i samarbete med en av de biträdande rektorerna för hörselklasserna 

och skickades ut i skolans namn och återsändes också dit för att säkerställa anonymitet 

hos informanten. Den skickades ut till de avgångselever som slutat skolan under ett 

bestämt antal år. Jag beskrev i följebrev (Bilaga 1.) kort vem jag var, syftet med enkäten 

och vad svaren skulle användas till. Mottagaren av enkäten hade en och en halv månad 

på sig att svara. Enkäten (Bilaga 2) innehöll frågor som skulle behandla hörselskadades 

strategier i samhället, kunskap, hörselskadeidentitet och tvåspråkighet.   

Antalet enkäter som skickades ut var 82 stycken, 21 kom åter där mottagaren flyttat 

eller okänd adress. Av de 61 som antagligen kom fram till rätt adress har 26 svarat. 

Dessa svarade inom två veckor efter att enkäten skickades ut. De som svarat var måna 

om att få fram sitt budskap med hjälp av utförliga kommentarer så linjerna i enkäten 

räckte inte till. Av de 35 som inte svarade kan tänkbara orsaker vara att antalet frågor 

var för många. Enkäten (Bilaga 2) bestod av 34 frågor och rader där de hade möjlighet 

att skriva ner egna kommentarer. Det kan också vara så att de som inte svarat, inte 

gjorde det p.g.a. dålig erfarenhet av skolan, har inte erkänt sin hörselskadeidentitet eller 

inte hade tid. De fick möjlighet att svara inom en och en halv månad och att de fick så 

lång tid på sig att svara tror jag inte hade någon betydelse.  

Min egen roll vid de personliga intervjuerna var att vara öppen för diskussion, det öppna 

samtalet med enkätens frågor som bas där de äldres kommentarer fördjupades. Jag 

kände inte informanterna personligen men jag visste vilka de var och i vilken klass de 

gått i. Det märktes att informanterna var intresserade, de ville verkligen förmedla sina 
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erfarenheter och sin kunskap. Samtliga var intresserade av att få ta del av den 

färdigställda undersökningen.   

Intervjuer med yngre elever gav mig ytterligare bekräftelse på att jag var på rätt väg 

med resultaten från hörselskolans f.d. elever. Jag fick perspektiv på hur elever tycker 

som i dag går i skolan. Mina egna reflektioner från dagar då jag haft föreläsningar i 

samband med projektet ”Teckenspråkslyftet” och som enligt skolan ska ge personalen 

tillräckliga kunskaper för att delta i en enklare kommunikation på teckenspråk och 

ökade insikter om tvåspråkighetens betydelse för hörselskadade i ett livsperspektiv 

(www.alk.edu.stockholm.se, 2007) samt arbete som lärarvikarie med hörselskadade 

högstadieelever på hörselskolan under läsåren 04/06.  

Data 

Det tog tid, men det var nödvändigt att sammanställa svaren på enkäterna för att finna 

mönster i svaren. Majoriteten hade dessutom skrivit intressanta och djupa kommentarer 

som fick behandlas vid sidan om. Dessa kommentarer gav mig mycket värdefull 

information som är basen till detta arbete. Personerna som djupintervjuades gav mig 

ytterligare information. Detta sammanställdes omgående i textform efter 

intervjutillfället där jag också skrev ner egna reflektioner.   

Undersökningens kvalitet 

Enkätens omfattning skulle rymma många frågor för att i sin tur ge en helhetsbild av 

elever med hörselnedsättning och deras åsikter och erfarenheter om kunskap, strategier, 

identitet och tvåspråkighet. Mycket av det som besvarades i enkäten känner jag 

personligen igen och kan därför direkt sätta mig in i problematiken utan att behöva söka 

annan bakgrundsinformation än den som verkligen berör detta område. Detta arbete 

kunde inte ha genomförts utan enkäten då den var grunden till studien. Reliabiliteten till 

undersökningen kan upprepas om studien läggs upp på ett identiskt och likartat sätt. Om 

detta skulle göras av en person som inte har erfarenhet av hörselnedsättning skulle 

frågorna säkert se annorlunda ut. Studiens frågeställning besvarades av enkätfrågorna 

vilket är tillfredställande. Trovärdigheten, d.v.s. hur väl undersökningen och dess 

resultat överensstämmer med verkligheten är mycket god då kommentarerna i enkäten 

samt det som kom fram i djupintervjuerna stämmer väl överens.  

http://www.alk.edu.stockholm.se
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Etiska aspekter  

Jag har följt Vetenskapsrådets principer (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet), där jag i försättsbrevet förklarade vad 

enkäten skulle användas till. Vid intervjuerna med de yngre eleverna fick jag 

godkännande från en av de biträdande rektorerna samt att jag informerade de yngre 

eleverna vad elevernas svar skulle användas till. De äldre eleverna som deltog i enkäten 

gjorde det frivilligt och de yngre fick bestämma om de ville svara eller inte svara på 

frågorna. I all min dokumentation finns ingenting som avslöjar vilka informanter som 

ställt upp. När det gäller nyttjandekravet har jag inga uppgifter insamlade om de som 

deltagit då uppgifterna endast finns på skolan (www.vr.se, 2006). Alla som svarat på 

enkäterna är anonyma. Ingen har kommit i kontakt med varandra under arbetets gång då 

intervjuerna haft individuella tider. I arbetet med enkäten har jag haft fördel av att själv 

ha en hörselnedsättning och kunnat gå mer rakt på sak. Denna undersökning är gjord 

under en viss period och de som fått enkäterna är avgångselever under en sexårsperiod. 

Besök har gjorts på en annan hörselskola för att ta del av vad eleverna där tänkte och 

tyckte i dessa frågor. De ställde upp i klassform. Jag nämner inte vilka årskurser jag 

besökt i denna undersökning då hörselklasserna är få med små grupper som gör det lätt 

att identifiera vilka elever som deltagit. Alla som deltagit har varit positivt inställda 

eftersom det rörde sig om ett ämne som de verkligen kunde och de ville bidra till 

pedagogisk kunskap inom detta område.   

Kullberg (1996) anser att ansvaret för att forskningen genomförs på ett etiskt 

acceptabelt sätt vilar helt och hållet på den individuelle forskaren. Forskaren bör ta 

ställning till sin egna filosofiska ståndpunkt. En bra självkännedom kan vara väl 

motiverat för att kunna genomföra en etiskt acceptabel undersökning.         

http://www.vr.se
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5 Resultat 
I detta kapitel beskrivs vilka resultat frågorna i enkäten samt djupintervjuerna i 

diskussionsform gav. Dessa kommer att ingå i texten för att inte kunna skiljas ut för att 

eventuellt avslöja någon informants identitet. Mycket av det som kom fram i 

intervjuerna bekräftar vad informanterna tyckte och tänkte i dessa frågor och vad de 

tyckte kunde utvecklas för framtiden. Resultatet som beskrivs utgår i huvudsak från 

enkätsvaren från de äldre eleverna. Djupintervjuer och intervjuerna har fungerat som 

bekräftelse och presenteras endast under rubriken identitet. De citat i kursiv stil som 

följer nedan är kommentarer från enkäten. 

Kommunikation 

Som alltid är vi alla människor olika och individer med hörselnedsättning är inget 

undantag. Här finns individer med lätt till grav hörselnedsättning och CI. Majoriteten 

har svarat att de i första hand använder talet i samspel med andra och föredrar det i alla 

situationer. De flesta använder tal till hörande, tss till hörselskadade och sts i samspel 

med hörselskadade och döva. Drömsituationen är att alla hörande, hörselskadade och 

döva kan kommunicera tillsammans.   

Helst skulle alla hörselskadade och hörande lära sig tecken som stöd och alltid använda det  

Det är viktigt att så fort som möjligt informera omgivningen om hörselnedsättningens 

konsekvenser och vilket stöd som underlättar så missförstånd inte sker. Det framkom av 

informanterna att det är fler flickor än pojkar som använder sts i hörselklasserna på ett 

naturligt sätt. I enkäten anser sig hälften (13) vara tvåspråkiga och 21 ansåg sig ha nytta 

av att vara tvåspråkig. Några tyckte att sts som ämne i hörselklass var bra och en tyckte 

att det inte skulle vara obligatoriskt. Den informanten sade sig ha en lätt 

hörselnedsättning. Det fanns de som tyckte att sts var en självklar del i hörselklass. De 

hade gärna velat ha mer teckenspråkundervisning samt ämnesintegrering för 

användning i sin egen kommunikation både i undervisningen och under fritid.  

Jag har hållit kontakten med andra hörselskadade och med några behöver jag använda 

teckenspråk. Sedan är det roligt att andra fascineras av det.  
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Som hörselskadad är det nyttigt och användbart med teckenspråk  

Jag flyttade till Örebro och träffade andra hörselskadade och döva där. Då var det 

verkligen meningsfullt att kunna teckenspråk.  

Antal som anser sig vara tvåspråkiga, d.v.s. 
kunna växla mellan sts och talspråk. (n=26)

50%50%

Ja

Nej

Antal som anser sig ha nytta med 
att vara tvåspråkig. (n=26)

81%

19%

Ja 

Nej

  

Många menade att det med kommunikation krävs att det finns många individer att 

utbyta erfarenheter med och skulle gärna se större hörselklasser t.ex. 15 elever i varje 

klass för att skapa en socialiseringsutveckling. Några av de äldre eleverna uttryckte i 

djupintervjuerna att det helst inte skulle vara den stora variationen i kunskapsnivån i 

klassen då den oftast har anpassats till den/dem som varit ”svagast” och andra som varit 

på en annan nivå och inte fått de utmaningar som krävts för god kunskapsutveckling.   

Många som svarade på enkäten ansåg att kommunikationen säkerligen skulle ha blivit 

bättre om de med hörselnedsättning fått träffa de hörande eleverna på skolan för att 

utbyta erfarenheter på lektionstid, raster och eventuell fritid. Eftersom hörselklasserna 

var små så blev risken stor att det skapades rivalitet och syskonmentalitet och det kunde 

hända att en klass bestod av fem individer som inte ville vara tillsammans med någon 

annan. Det kunde därför inte skapas någon kommunikation om inte någon hade något 

att säga.  

Grundskoletid 

En övervägande del av dem som svarat har haft positiv upplevelse av tiden som elev på 

skolan men det fanns en stor del som inte var nöjda med tiden i skolan. Många tyckte att 

den bästa klassen skulle bestå av en blandning med de hörande, de med 

hörselnedsättning och de döva. Detta för att få större social förståelse, ökad kunskap om 
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varandra och inlärningen av ämnen i skolan skulle bli positivare om alla var med. Alla 

har sina sätt att tänka och bidra med sina erfarenheter för att komma fram till målet.  

De intervjuade hade gärna velat ha en blandning av pedagoger med hörselnedsättning, 

hörande och döva för att få förebilder. Att ha tillgång till båda språken på ett naturligt 

sätt och nära till vuxna förebilder ansågs kunna bidra till sammanhållningen mellan 

eleverna.  
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F.d. elevers upplevelse av tiden på skolan. 
(n=26)

 

Skala 1 – 5 betyder 1 mycket dålig, 3 bra och 5 mycket bra  

Det som de flesta ville ändra på var att ha större samspel med de hörande, att vara 

integrerade bland hörande och att de hörande också skulle ingå i hörselklasserna. De 

flesta ville ha mer teckenspråkslektioner och lärare med bättre kunskap i hur det är att 

ha hörselnedsättning. De ville bli behandlade som vilka elever som helst och inget 

”daltande” p.g.a. hörselnedsättningen. Mer struktur i undervisningen och förmåga att 

gripa in om det behövdes. Mer talutveckling, sts och visuell kunskap skulle krävas och 

ges om alla individer, hörande, de med hörselnedsättning och döva gick tillsammans. 

Möjlighet till sts på grundnivå för dem som kom in i grundskolans senare del måste 

finnas ansåg majoriteten.  

De flesta ansåg att sts var meningsfullt att lära sig i skolan. Som individ med 

hörselnedsättning kan man inte höra allt och då kommer sts till användning. Sts är ett 

levande språk som hjälper en att verkligen uttrycka sig vad man känner och tycker om 

något. Det är bra att använda i bullriga miljöer och fungerar som en försäkring om 

hörseln skulle försvinna delvis eller helt. 
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Bra att kunna teckna. Det finns situationer då det behövs ifall hörseln skulle försvinna  

En tredjedel tror att kunskapsnivån är högre i hörande klasser än i hörselklasser. 

Motiveringen var att kunskapsnivån för alla som går i klassen läggs efter de ”svaga” 

eleverna i hörselklassen. Dessutom tillkom en social aspekt i hörande klass där man är 

fler och kan utbyta mer erfarenheter.  

Majoriteten av de tillfrågade använde hörapparat och slinga och tyckte att hjälpmedlen 

fungerade bra. De tyckte att kommunikationen i sin helhet fungerade bra under 

grundskoletiden. Dock anser många att mer information om hörselnedsättningen 

individuellt hade varit bra, att fått veta hur man kunde få hjälp med tekniska frågor och 

hörselrelaterade sjukvårdsbesök efter grundskoletiden för sina gymnasiestudier samt 

högre studier på högskola/universitet. 

Gymnasietid  

Informanterna har valt olika. En stor del har gått Riksgymnasiet för hörselskadade 

(RGH) och den andra delen integrerat. De som gick lokalintegrerade på hörselgymnasiet 

var missnöjda med sin skoltid där p.g.a. få program, få elever i klasserna, dålig teknisk 

utrustning och medvetenheten om hörselproblematiken var låg. Det fanns dock lärare 

som försökte göra sitt bästa efter situationen. Informanterna hade gärna velat att 

Stockholms stad kunnat erbjuda samma utbud av program som RGH.  

Majoriteten har valt det samhällsvetenskapliga programmet. Tätt efter kommer 

naturvetenskap och program med elektrisk/teknisk inriktning. Majoriteten har använt 

hörapparat och slinga. Några har använt teckenspråkstolk och tycker sig varit väl 

förberedda för övergången från grundskola till gymnasiet. De informanter som går i 

hörselklass i dag är mer för att välja RGH och Riksgymnasiet för döva (RGD) än de 

som svarat på enkäten. Om de f.d. eleverna gått i skola i dag skulle de troligen ha valt 

RGH. Anledningen enligt informanterna är att gymnasieutbildningen är tvåspråkig och 

kommunikation sker på deras villkor. Dessutom finns inget gymnasium i 

Stockholmsområdet för de med hörselnedsättning som kan erbjuda det paket som RGH 

och RGD gör. Nackdelen är att behöva flytta vid 16-årsålder men de flesta av 
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informanterna som svarat på enkäten har tyckt att det varit lärorikt. Många av de som 

valt RGH har stannat kvar i Örebro efter gymnasietiden. 

Efter gymnasiet 

Flera av de 26 äldre informanterna började arbeta efter gymnasiet. Idag arbetar eller 

studerar informanterna vidare på högskola/universitet. Några ansåg sig vara väl 

förberedda från gymnasiet till arbete eller studier medan andra gärna sett mer stöd i 

form av teckenspråk. Majoriteten använder slinga men inte teckenspråkstolk. Några av 

informanterna tycker sig inte kunna tillräckligt mycket teckenspråk för att kunna förstå 

tolkarna.  

De som är yrkesverksamma använder bara hörapparat och många upplever att de blir 

trötta efter en arbetsdag och inte orkar andra aktiviteter på fritiden. Strategierna ser olika 

ut. Några idrottar mycket för att orka medan andra, mot sin egentliga vilja, accepterar 

att de kanske får gå ner i arbetstid för att orka med.   

Kunskap 

De flesta av de 26 äldre informanterna hade gärna sett mer individualiserad 

undervisning för att tillgodogöra sig ny kunskap. Att inte behöva ”vänta” på andra och 

tappa ”sugen” för ämnet. Det gällde alla ämnen i skolan utom idrott. De önskade mer 

öppna diskussioner i klassrummet för att få in ny information/kunskap. Om 

undervisningen skulle individualiseras skulle eleverna ha fått en egen kursplan. Det 

hade gett mer eget ansvar för sitt lärande ansåg informanterna. De flesta ansåg att brist 

på förmedling om vad som förväntades av eleverna gjorde att det blev sämre resultat på 

prov och därmed inte en rättvis bedömning. Jämfört med om de fått möjlighet till rätt 

information från början som i sin tur påverkat deras val av fortsatta studier. Majoriteten 

tog upp att den muntliga informationen också skulle ha varit skriftlig för att säkerställa 

vad som gällde i kunskapsinhämtning och kontroll. Det kom fram i intervjuerna att om 

skolan hade utvecklat tvåspråkigheten och haft ämneslektioner som t.ex. biologi, kemi 

och fysik med teckenspråksämnet hade nog kunskapsnivån också automatiskt höjts. Då 

hade kommunikationen varit mer en helhet och dessutom hade sts varit mer naturligt än 

bara de teckenspråkslektioner man hade i veckan. Det i sin tur hade gjort att man förstått 

mer och kunnat prestera bättre sade många av de intervjuade.  
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Det sociala samspelet 

I det sociala samspelet umgås samtliga informanter med hörande och hälften också med 

hörselskadade och några med döva. Många har lärt sig mer om det sociala samspelet 

utanför skolan när de slutat skolan. I skolan var det för tryggt, ”skyddad verkstad”. Det 

bästa hade varit att få kontakt med de hörande i skolan under skoltiden. Detta för att 

slippa få en chock om hur verkligheten egentligen var menade informanterna. Att alltid 

ha en hörande kompisklass parallellt och umgås tillsammans på raster. Informanterna 

ansåg att de unga behöver förebilder och då borde det gälla att alla i skolan engagerar 

sig i det sociala samspelet, d.v.s. att lärare, rektorer och administratation visar sig och 

umgås så att de unga såg det och att de visste vilka de var och gjorde.  

De 26 äldre informanterna upplever att det sociala samspelet med andra är bättre efter 

att de gått ut skolan och att den ytterligare förbättrats efter gymnasiet. De som gått RGH 

och RGD ansåg att det var den bästa tiden någonsin eftersom det sociala livet 

utvecklades positivt då informanterna träffade hörande, hörselskadade och döva samt 

pedagogerna i skolan förstod hörselproblematiken mycket bra.  

Strategier 

För att underlätta kommunikation och hörselintryck använder informanterna olika 

strategier. Många berättar att de har en hörselnedsättning. De ber hörande prata tydligt 

och inte skrika. De ser på talarens ansikte, läser av deras läppar, står nära, ber dem att 

upprepa om så behövs. Att våga visa att man har ett funktionshinder. Motgångarna 

p.g.a. hörselnedsättningen har många gånger gjort individerna starkare som personer.  

Några berättar bara för de i sin närhet och ”resten brukar lösa sig efterhand”. Många 

försöker att sätta sig längst fram om så är möjligt. Berätta vad denne behöver för att 

klara situationen, på lika villkor, samt försöka skapa så många lugna och tysta 

situationer som möjligt. Många ser till att få de hjälpmedel de kan få men hade önskat få 

mer information i grundskolan och av landstinget vart man ska vända sig när det behövs 

hjälp.   

När man slutade skolan försvann tryggheten där alla var hörselskadade i klassen och man 

inte behövt hitta strategier där. Det blev en chock. Sedan förstod jag att jag verkligen var 

hörselskadad och fick börja hitta strategier för att kunna förklara och att klara mig bland 

folk. 
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Identitet som hörselskadad 

14 av enkätinformanterna har en identitet som hörselskadad och 11 av informanterna 

hade en identitet ”som nästan hörande” och en ansåg sig vara döv.  Majoriteten av dessa 

berättar för dem de möter att de har en hörselskada där strategierna kan se olika ut. 

Många berättar rakt på sak medan andra väntar och låter andra upptäcka den. Andra 

talar ofta om ifall denne missat något och förklarar ibland hur det fungerar. De ber 

människor att agera normalt fast de är medvetna om hörselnedsättningen.   

Enkätinformanternas identitet 
(n=26)

41%

55%

4%
Som nästan
hörande

Hörselskadad

Döv

Antal som berättar att de har en 
hörselnedsättning (n=26)

77%

23%

Ja

Nej

   

Lite drygt hälften hade en identitet som hörselskadad när de gick ut grundskolan och 

tycker att den kunskap de fått om hörselnedsättningen räckt. De hade dock gärna sett 

mer individualiserad fokus på hörselproblematiken och information vart man vänder sig 

för att få hjälp efter grundskolan.   

Det hade varit bra att få reda på hur man som hörselskadad skulle bete sig efter skolan   

Många har dock tagit reda på det själva efterhand och en del har ändrat yrkesval och 

valt yrken med fokus på hörselnedsättning. Dels för den egna personliga utvecklingen 

och dels för att vara förebild och ge andra med hörselnedsättning stöd i framtiden.  
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Hade en identitet som hörselskadad 

vid skolavslutet (n=26)

54%

46%
Ja

Nej

Har en hörselskadeidentitet i dag 
(n=26)

73%

27%

Ja

Nej

  

I dag har flera av informanterna en hörselskadeidentitet jämfört med när de gick ut 

grundskolan och många sade att identiteten växte fram först när man fick umgås med 

hörande och döva och inte bara med hörselskadade som de gjorde i grundskolan.   

Genom mötet med andra i Örebro där många hörselskadade bor samt att de hörande som 

bor där verkar där ha en annan förståelse för hörselskadade och döva än i Stockholm 

En del av informanterna har olika identitet beroende på situationerna.  

I arbetslivet är man hörselskadad men inte i hemmet där det inte märks att man är 

hörselskadad. 

På universitet har man en hörande identitet på föreläsningarna medan på seminarierna har 

man en hörselskadeidentitet där det är mer diskussioner  

Vanligaste kommentaren var att när man har hörapparat är man hörselskadad.  

Enkäten avslutades med en öppen fråga som bad informanterna leka med tanken om att 

vara hörande och om de skulle ha valt annan utbildning/arbete då? Svaren på detta var 

tydligt! Många ville prova på hur det skulle ha varit att vara hörande men de är ändå 

nöjda med sig själva och sin hörselnedsättning. De skulle inte välja bort det i dagsläget 

då det gett andra erfarenheter som hörande aldrig kan få. 
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6 Diskussion/tolkning  

Hos de individer som deltagit i studien är det olika hur välutvecklat teckenspråket är. 

Några kan det mycket bra och andra inte. De som inte har välutvecklat teckenspråk kan 

ha haft mindre intresse för det. De som har lindrig hörselnedsättning förklarar varför de 

inte tycker sig ha det behovet. En del har haft intresse men inte fått det fullt ut i skolan 

p.g.a. bristande resurser i form av brist på teckenspråkslärare eller att de har börjat 

hörselklass i senare delen av grundskolan utan förkunskaper. I studien kan man se hur 

väl de äldre eleverna och de yngre eleverna använder båda språken. Det är skillnad i 

tvåspråkighetskunskaper beroende på vilken skola de gått i. 

 

De informanter som använde sts för att tillgodogöra sig det som sagts föredrog att 

uttrycka sig via tal. Enligt Ahlström och Svartholm (1998) är en sådan växelverkan 

mellan språken i en och samma språksituation – sts för perception, talspråk för 

produktion – en viktig möjlighet för den med hörselnedsättning att uttrycka den egna 

identiteten som hörselskadad.  

Positiv kunskapsutveckling för elever med hörselnedsättning 

Fysiska och tekniska anpassningar räcker inte enbart för att skolgången ska vara 

framgångsrik. Behovet av att kommunicera med andra individer såsom barn och vuxna 

finns för att kunna utvecklas. Den miljö som kan erbjuda de språk som eleven är i behov 

av kan lyckas bäst (Magni-Olsson, 2005).   

Jag tolkar, med hjälp av aktivitetsteorin, att om man konsekvent använder sig av sts 

eller tss till talad svenska i skolarbetet är eleverna aktiva och därmed kan en utveckling 

av språk ökas och identiteten därmed blir starkare.   

Om sts eller tss används i undervisningen – ämnesintegrering som t.ex. i matematik, 

naturvetenskap, svenska eller i temaarbeten med t.ex. litteratur ges en naturlig möjlighet 

till delaktighet. Eleverna vågar tala om att de känner sig delaktiga och demokratiskt 

behandlade. En socialisering bildas, då dessa elever med olika bakgrund och kunskaper 

i dialog lär tillsammans. Eleverna blir tack vare det aktiva lyssnare.  
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Grundförutsättningarna måste finnas för att barnet med hörselnedsättning ska lära sig 

och utvecklas i samma takt som andra barn. Punkterna nedan kom fram i intervjuerna. 

Tillsammans med resultat från Magni-Olssons utredning sammanfattar de grunden för 

den skola som kan erbjuda goda förutsättningar för positiv kunskapsutveckling:  

 

Eleven känner trygghet i skolan 

 

Lugn skolmiljö där alla kan turtagningsreglerna, tala/teckna en i taget 

 

Delaktighet 

 

Respekt och hänsyn  

 

Lärare som lyfter elevens växtkraft och identitet 

 

Lärare med egen erfarenhet av hörselnedsättning/dövhet 

 

Hitta kommunikationsstrategier som kan se olika ut 

 

Elever och lärare tillsammans delaktiga i planering av lektioner  

 

Flexibel klass med möjlighet till integrering av hörande och döva 

 

Möblering som är flexibel, där alla kan se alla 

 

Hög teknisk utrustningsnivå 

 

Sts som alternativ i alla ämnen och även raster 

 

Uppföljningar av språk- och begreppsutveckling  

 

Skolledare och lärare med djupt engagemang i och kunskap om mänsklig 

kommunikation och som själva är goda kommunikatörer 

 

Samarbete med hörselvården i tekniska frågor samt rehabilitering.  

Efter grundskolan 

Informanterna hade hellre velat ha möjlighet att gå i hörselgymnasium i Stockholm 

istället för RGH/RGD om de haft större utbud av program och inriktningar än den som 

då fanns. De hade fått bo kvar i Stockholm och gått i ett gymnasium där hörselskadade, 

döva och hörande gått tillsammans. Gymnasieskolan skulle ha varit tvåspråkig med sts 

för att därmed lättare kunnat läsa vidare på högskola/universitet där teckenspråkstolk 

finns. Några av informanterna tyckte att gymnasietiden som integrerad var mycket tuff 
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och de hade gärna sett mer information till lärare och elever om tekniska hjälpmedel och 

teckenspråkstolk.   

Med hjälp av mer kunskap och därmed bättre betyg finns möjligheten att välja den 

inriktning individen vill söka till på gymnasiet.   

Informanterna sade sig ha behövt mer stöd för att söka det program som intresserade 

mest. Möjlighet till det är att öka kommunikationen i klassrummet och samspelet elev-

lärare, lärare-elev, elev-elev och grupp elever för att kunna prestera högre resultat. 

Tydliga mål och kravspecifikationer för vad som krävts för att nå målen var a och o 

enligt informanterna.   

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband 

(Lpo94, avsnittet Skolans huvuduppgifter).   

Citatet säger tydligt, tolkar jag det som, att helheten måste skapas med hjälp av alla 

ämnen i skolan och tillsammans med andra. Detta för att individen ska få perspektiv på 

sitt eget och andras lärande. Kunskapen som individen behöver ha med sig är en mer 

individanpassad undervisning som är välfylld med alternativ och inte en inriktning för 

alla i grundskolan.  

Betydelse 

Ahlström och Svartholm (1998) anser att med hjälp av faktorer som gynnar 

språkutveckling och identitetsutveckling ger tvåspråkigheten möjlighet till språklig 

stimulans, delaktighet och beroendet av tekniken minskar i klasser som använder sig av 

sts och tss beskriver att förlitande på teknik kan få negativa konsekvenser i ett 

utvecklingspsykologiskt sammanhang. Språkutveckling hos barn med hörselnedsättning 

och i förlängningen kunskapsutveckling kan påverkas av att de går miste om den 

språkliga stimulans som det hörande barnet får. Genom att eleverna får ta del av ett 

visuellt språk berikas språkkunskaperna. Det ena språket hjälper det andra i 

kommunikationen. Som Vygotskij tar upp i Tänkande och språk (2001) kan olika språk 

stödja sig på det första språket och det andra språket utvecklas med hjälp av det.  
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Med hjälp av tvåspråkighet där den med hörselnedsättning kan välja mellan talad 

svenska och sts ökar möjligheten för ökad delaktighet och trygghet. Det är lättare att 

kunna ta till sig ny kunskap i grundskolan för att senare utveckla den i gymnasiet och 

sedan vara rustad för högre studier på högskola/universitet.   

Statistik visar att fler döva än hörselskadade läser vidare på högskola/universitet. Det 

finns ett säkert svar varför. Anledningen är att den som är döv har en döv identitet och 

därmed en trygghet i sig och sts som första språk. Medan den hörselskadade eleven inte 

fått tillräckligt stöd för sts i grundskolan (HRF-rapport, 2006) för att kunna använda 

teckenspråkstolk. Det finns tekniska hjälpmedel och annat stöd att tillgå på högskolorna 

och bättre information har gått ut för att nå hörselskadade. Det som gäller för alla som 

söker till högskolan är att slutbetyget är ”biljetten” till högre studier (Blom, 1997).  I 

och med det måste grundskolan tidigt erbjuda stöd för att de med hörselnedsättning ska 

kunna nå de krav som krävs för vidare studier.  

I djupintervjuerna med de äldre kom det fram att eleverna ville ha ökad delaktighet i 

undervisningen för att kunna styra sitt kunskapssökande. Det finns möjlighet att få in 

det i undervisningen då den genomförs i dialog. Genom att eleverna är delaktiga i 

lärandet och kan delge sina erfarenheter bidrar de till att organisera kunskapen i klassen 

som bidrar till utvecklingsarbetet i skolans verksamhet (Skolverket, 2001). Eleverna blir 

delaktiga i ord och handling där de lär sig uttrycka sig och agera med hjälp av läraren 

som stöd. Det kan även vara kamrater som s.k. scaffolds (byggnadsställningar) eller föra 

in kompisar i nya utvecklingszoner (Johansson & Pramling Samuelsson,  2003). Läraren 

har en betydande roll tillsammans med eleverna genom samtal och stöttning. Denne har 

en handledande funktion, ska kunna bygga stödstrukturer för elevens tänkande, s.k. 

scaffolds (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

Blandningen av pedagogernas kommunikativa erfarenheter ger eleverna en bild av hur 

det sociala samspelet fungerar. Om eleverna ser att de vuxna pratar eller tecknar till 

varandra, i den offentliga skolmiljön som t.ex. korridorer och skolmatsal så kan de följa 

med vad som sägs aktivt eller passivt. Om de ser detta gör de också så sinsemellan. Det 

ger en stabil relation till omgivningen. Detta uppnås lättare i en s.k. A-miljö 

(www.skolverket.se, 2006) som är ett förhållningssätt gentemot eleverna där man 
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arbetar i dialog elev – elev, lärare – elev, elev – lärare, grupp elever. Pedagogerna 

fungerar som förebilder som eleverna kan identifiera sig med (Normell, 2002).  

Det gäller att lärandet är flexibelt och lyhört för förändringar där lärare och elev 

samarbetar för att nå de kunskaper som krävs för att nå målen i respektive ämne. 

Naturligtvis kan man inte bara kasta iväg gamla kunskaper som finns i skolan. Det är en 

blandning av det gamla och det nya för att hämta in ny kunskap på elevens villkor för 

att denne ska kunna bli delaktig i det kollektiva samhällsbyggandet.  

En intressant reflektion fick jag när jag läste kapitlet om döva och hörselskadades 

inlärning av matematik i boken Lärande och delaktighet av Ann Ahlberg (2001). Döva 

och hörselskadade skulle enligt författaren försöka räkna som blinda, d.v.s. räkna och 

höra vad det blir för resultat. Det bekräftades under min VFU och egen tid som elev i 

hörselklass att med hjälp av tss eller sts förtydligar man tankarna i just matematik som 

annars kan upplevas som abstrakt. Det bekräftades även i intervjuerna med 

informanterna. Det gäller egentligen alla ämnen. Jag vill påstå med bakgrund av detta 

att förmågan att uppfatta tal inte begränsas om man använder sig av tecken som stöd. 

Många studier inom Specialskolemyndigheten bekräftar detta. Hermansson (2005) 

poängterar genom att förtydliga talet för elever med hörselnedsättning och elever med 

CI med hjälp av tecken som stöd och ibland bara på teckenspråk ger en mer konstratstiv 

undervisning. Antalet missförstånd minskar och självförtroendet ökar hos eleven.  

Det betyder mycket för barn med hörselnedsättning, barn med CI och döva barn i skolan 

att träffa jämnåriga, yngre och äldre barn samt vuxna med samma förutsättningar. De 

tänker oftast i samma tankebanor och agerar efter de socialiseringsregler som finns. Det 

ger positiv respons och det är viktigt för deras välbefinnande och utveckling av egen 

identitet att de träffar likasinnade. Det är ännu viktigare att god kontakt med hörande 

finns för att få ta del av deras erfarenheter och kunskap. Som några av de äldre 

informanterna berättade vid djupintervjun var att grupperna inte får vara för små då 

”syskonrivalitet” kan uppstå och ingen vill vara med någon i gruppen. Vem kan 

individen utvecklas tillsammans med då? Kraven som ställs och uppfylls är viktiga för 

att utveckla relationer, social utveckling som också Gustavsson (2004) skriver om, 

vilket också gynnar den språkliga utvecklingen och identitetsbyggandet.  
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Med hjälp av stark hörselskadeidentitet och tvåspråkighet kan individerna utvecklas till 

personer som vet mycket om sig själva och hur de kan ta till sig kunskap. Det 

tillsammans med att utveckla det sociala samspelet med andra, både hörande och döva, 

kan ge den optimala utvecklingen av hörselskadeidentitet. Finns grunden för det skapas 

en trygghet för att hämta in kunskap då fokus kan ligga på just kunskap då den med 

hörselnedsättning vet vem han/hon är och vad han/hon vill. Grunden byggs vidare i 

skolan som har lärare och personal som är medvetna om hörselnedsättnings-

problematiken och utgår från den som naturlig utgångspunkt. Den språkliga säkerheten 

där sts finns med i undervisningen i alla ämnen saknade informanterna. Att ha det som 

alternativ och därmed kunna följa med i undervisning och det sociala samspelet med de 

elever som hade svårare hörselnedsättning. Informanterna hade ingen tanke på det själva 

när de gick i skolan men det har vuxit fram ju äldre de blivit. Det kom tydligt fram i 

djupintervjuerna med de äldre informanterna.  

Har skolan stort utbud av alternativ i strategifrågan kan eleverna erbjudas trygghet och 

veta vad de kan ha användning av. För att nå detta önskade informanterna praktiska 

övningar med situationer som krävde att fantasin måste användas för att lösa de 

situationer som uppstod. T.ex. mer kontakt med hörande och döva elever som har olika 

erfarenheter. Därmed ökar också förståelsen för att alla är olika och de eventuella hinder 

som funnits tidigare försvinner lättare om spontana kontakter tas regelbundet. Skolan 

har stor möjlighet att utveckla kontakten med de hörande eleverna då dessa går i samma 

skola. Kontakten med döva sker i dag med besök i Specialskolan. 

Reflektion över vad forskningsprocessen har fört med sig 

Det har för mig personligen varit mycket intressant och givande att genomföra detta 

projekt och det har gett mig inspiration till att vilja arbeta ännu mer för att underlätta 

vardagen för barn med hörselnedsättning, barn med CI och döva barn. Det som kommit 

fram i projektet är också viktiga punkter att arbeta vidare med. Att i skolan ge barnen ett 

stabilt identitetsbygge som i sin tur ger positiv kunskapsutveckling, vilja och nyfikenhet 

på det nya tillsammans med omgivningen. Där det finns förståelse för vad det innebär 

att ha hörselnedsättning, ha CI och att vara döv. Det gäller att som pedagog låta eleven 

visa vägen, tro på det samt inte sätta upp ett tak för hur långt man som pedagog tror att 

eleven kommer att nå. När det gäller elever med hörselnedsättning och döva elever får 

pedagogen sätta upp delmål för att så småningom hamna vid slutmålet. 
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För att få en god kunskapsutveckling räcker inte bara hörseltekniska hjälpmedel och 

teori för att nå kunskapsmålen i läroplanen. Det behövs mer än så för att skapa en 

helhet. Början är att utgå från barn med hörselnedsättning, CI och dövhet för att kunna 

gå vidare i den pedagogiska verksamhetsutvecklingen.  

Det dialogiska lärandet med samtal i fokus är en bra början där lyssnandet och samtalet 

ger möjlighet för barnet att berätta vad det behöver. Att tidigt ge det stöd som är 

individanpassat för att bygga upp identitet och strategier som fungerar i samspel med 

hörande och döva. Som det i undersökningen framkommit lärde sig de med 

hörselnedsättning mer av att umgås med hörande och döva än bara med de som har 

hörselnedsättning för att hitta sin hörselskadeidentitet. Slutligen kan det i arbetet 

konstateras att bara faktakunskap inte räcker för att individen ska bli stark och mogen 

för att delta i samhället. Faktakunskap kan individen tillgodogöra sig under resans gång 

när grunden är lagd i form av identitet, väl prövade strategier och fungerande socialt 

samspel med andra. Vilket i sig är ytterligare kunskaper som växer fram i samspel med 

andra vilket studien också visar. 

Nya frågor/vidare forskning 

Min samlade erfarenhet utifrån studien stärker min uppfattning om att alla (elever, 

lärare och skolledning) behöver tid till reflektion och samarbete för att bidra till elever 

med hörselnedsättning och deras kunskapsutveckling i positiv riktning. Som förslag till 

framtida forskning betonar jag specialpedagogiska förändringsarbeten där utvecklingen 

av det gemensamma klassrummet där många erfarenheter är samlade och samspel med 

hörande och döva elever finns för att höja olika kunskapsutvecklingar hos alla som 

deltar.       
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Bilaga 1. Brev till enkät  Bromma 2006-08-28   

Till samtliga elever i avgångsklasserna på Alviksskolan Hörsel mellan åren 1997 - 2003  

Hej!  

Jag heter Maths Pehrsson och har själv gått i Alviksskolans hörselklasser och är i dag 
lärarstudent på Lärarhögskolan i Stockholm och har ett läsår kvar på min utbildning. I 
utbildningen ingår ett examensarbete och denna enkät som Du håller i Din hand är 
grunden till arbetet.  

Syftet med enkäten ”Strategier för kunskapsutveckling och socialt samspel” är att ta 
reda på vad hörselskadade elever som gått ut grundskolan i Alviksskolan Hörsel mellan 
åren 1997 och 2003 har gjort för val och vad de gör i dag. Har skolan gett Dig 
tillräckliga kunskaper för vidare utbildning/arbete? Enkäten tar upp tvåspråkigheten och 
kommunikation för att få svar på hur många som använder talspråk respektive 
teckenspråk.  

Enkäten har gjorts i samarbete med Alviksskolan och ingår i projektet ”Verktyg för 
livet” som Gunilla Christersson Vigert, en av de biträdande rektorerna för 
hörselklasserna är ansvarig för. Denna enkät skickas ut via Alviksskolan och har full 
sekretess och Du som svarar är anonym. Vore tacksam om Du fyller i enkäten och 
postar den i bifogat kuvert innan den 15 oktober. Vill Du ha feedback på resultatet (som 
blir klart VT -07) kan Du mejla mig.  

Jag skulle uppskatta om Du har tid att ställa upp på en intervju i diskussionsform så att 
jag kan få ta del av Dina tankar och resonemang kring hörselskada, skola, arbete och 
socialt samspel. Platsen för intervjun kommer att vara på Alviksskolan. Om Du är 
intresserad fyller Du i på sista sidan de uppgifter som jag kan kontakta Dig lättast på. 
Som tack för hjälpen får Du två biobiljetter.  

Har Du frågor eller funderingar kan Du mejla mig på maths.pehrsson@student.lhs.se  

Med vänliga hälsningar   

Maths Pehrsson  

gm  

Alviksskolans Hörselklasser 
Tranebergsvägen 73-75 
167 45 Bromma 
www.alviksskolan.stockholm.se 

http://www.alviksskolan.stockholm.se


  

37

 
Bilaga 2. Enkät   

”Strategier för kunskapsutveckling och socialt samspel”  

De frågor som har skala 1 – 5 betyder 1 mycket dålig, 3 bra och 5 mycket bra  

Ordet hörselskadad förkortas hsk i denna enkät  

Tjej (   )  Kille (   )  

Året jag slutade Alviksskolan 

-97 (   ) -98   (   )  -99  (   )  -00  (   )  -01  (   )  -02  (   )  -03  (  )  

 

Kommunikation 

 

1. Vilken kommunikationsform använder du i samspel med andra? (Du kan rangordna alternativen där 

1=används mest)  

(   ) Tal 

(   ) Teckenspråk 

(   ) Tal med tecken som stöd   

2. Vilken kommunikationsform föredrar du? (Du kan rangordna alternativen)  

(   ) Tal 

(   ) Teckenspråk 

(   ) Tal med tecken som stöd  

3. Anser du dig vara tvåspråkig, d.v.s. kunna växla mellan teckenspråk och talspråk?  

Ja (   ) Nej (   )  

4. Har du/skulle du ha någon nytta med att vara tvåspråkig?   

Ja (   ) Nej (   )    

 

Grundskoletiden 

 

5. Hur upplevde du tiden som elev på Alviksskolan?  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )    
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6. Vad skulle du velat ändra på?       

                
7a. Har ämneskunskaperna du fått med dig från Alviksskolan räckt för fortsatt utbildning/arbete?  

Ja (   ) Nej (   )   

7b. Om du saknat något, vad skulle det vara?       

                

8a. Var det meningsfullt att ha ämnet teckenspråk i skolan?  

Ja (   ) Nej (   )  

8b. Varför/Varför inte?       

              

9. Tror du att kunskapsnivån är bättre i hörande klasser än i hörselklass?  

Ja (   ) Nej (   )  

10. Vilka av dessa hjälpmedel använde du under din tid på Alviksskolan?  

(   ) Hörapparat 

(   ) Teknisk utrustning (slinga) 

(   ) Teckenspråkstolk 

(   ) Inget av dessa  

11. Hur fungerade kommunikationen under grundskoletiden?  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )  

Kommentar:       
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Efter grundskolan 

 
12a. Vilket gymnasium gick du i?  

(   ) Alviksskolans hörselgymnasium 

(   ) Bromma Gymnasium 

(   ) RGH 

(   ) RGD 

(   ) Integrerat 

(   ) Inget, jag började arbeta  

12b. Vilket program/linje gick du?   

(   ) Samhällsvetenskaplig  

(   ) Naturvetenskaplig  

(   ) Teknisk  

(   ) El  

(   ) Barn och fritid  

(   ) Vård och omsorg  

(   )Annat, nämligen    

  

13. Anser du att du fått tillräckliga kunskaper i gymnasiet för fortsatt utbildning/arbete?  

Ja (   ) Nej (   )  

14. Vad gjorde du efter gymnasiet? (Mer än ett alternativ är ok.)  

(   ) Jag avbröt gymnasiestudierna  

(   ) Jag bytte gymnasieprogram  

(   ) Jag bytte gymnasieskola  

(   ) Jag fortsatte till högre studier  

(   ) Jag började arbeta  

(   ) Jag var arbetslös  

15a. Hur väl förberedd var du för övergången från grundskola till gymnasiet?  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )  

Kommentar:       

              

15b. Hur fungerade kommunikationen under gymnasietiden?   

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )   
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Kommentar:       

              
16. Vilka av hjälpmedel använde du i gymnasiet?   

(   ) Hörapparat 

(   ) Teknisk utrustning (slinga) 

(   ) Teckenspråkstolk 

(   ) Inget av dessa  

17. Om du studerat/ar vidare efter gymnasiet, använde/r du  

(   ) Hörapparat 

(   ) Teknisk utrustning (slinga) 

(   ) Teckenspråkstolk 

(   ) Inget av dessa  

18. Hur fungerar/de kommunikationen efter gymnasietiden?  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 

Kommentar:       

              

19. Till dig som läser/har läst på högskola/universitet  

a. Hur fungerade den tekniska utrustningen?  b. Hur fungerade tolkanvändningen?  

(   ) Dåligt   (   ) Dåligt  

(   ) Ganska bra   (   ) Ganska bra 

(   ) Bra   (   ) Bra 

(   ) Mycket bra   (   ) Mycket bra 

(   ) Använde ej   (   ) Använde ej  

 

Det sociala samspelet 

 

20. Vilka ingår i ditt sociala umgänge?  

(   ) Hörselskadade  

(   ) Hörande  

(   ) Döva    
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21. Hur upplever du ditt sociala samspel med andra efter du gick ut Alviksskolan?  

(   ) Den är samma som tidigare 

(   ) Den är sämre än tidigare 

(   ) Den är bättre än tidigare  

22. Hur upplever du ditt sociala samspel med andra efter gymnasiet?  

(   ) Den är samma som tidigare 

(   ) Den är sämre än tidigare 

(   ) Den är bättre än tidigare  

23. Om du är yrkesverksam i dag, använder du  

(   ) Hörapparat 

(   ) Teknisk utrustning (slinga) 

(   ) Teckenspråkstolk 

(   ) Inget av dessa  

24. Vilka strategier använder du dig av för att klara skola, socialt samspel och arbete?       

                    

25. Hur hade din ”drömskola” sett ut om du fick bestämma?       

                      

Identitet som hörselskadad 

  

26. Hur ser du på din egen identitet?  

(   ) Som nästan hörande  

(   ) Hörselskadad  

(   ) Döv  

27a. Berättar du för andra att du har en hsk?  

Ja (   ) Nej (   )  
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27b. Om du berättar, hur gör du?       

                    
28. Till dig som inte berättar  

Vad är orsaken till det? 
(   ) Pinsamt 

(   ) Väntar och ser 

(   ) Annat, nämligen    

        

29. Hade du en identitet som hsk när du slutade Alviksskolan?  

Ja (   ) Nej (   )   

30a. Har den kunskap du fått om hsk under din tid på Alviksskolan räckt?  

Ja (   ) Nej (   )  

30b. Om Nej, vad har saknats?       

              

31a. Hade du velat ha mer stöd under din tid i skolan?  

Ja (   ) Nej (   )  

31b. Om Ja, vilket?       

                

32a. Har du en hörselskadeidentitet i dag?  

Ja (   ) Nej (   )  

32b. Om du har det, hur utvecklades den?       
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32c. Om du inte har det, vad skulle du velat få för stöd?       

                            

33. Tycker du att samhället är anpassat efter hsk behov?  

1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )   

Hur vill du att det ska vara?       

                  

34. Lek med tanken att du var hörande, skulle du ha valt annan utbildning/arbete då?       

                             

Stort tack för din medverkan!   

Vill Du ställa upp på intervju på diskussionsnivå?  

Skriv ner namn, adress, e-mailadress och telefonnr så kontaktar jag Dig.  

Namn:     

 

Adress:     

 

Mailadress:     

 

Telefonnr     

   

Har Du frågor kan Du mejla mig på maths.pehrsson@student.lhs.se 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

http://www.lararhogskolan.se

