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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa mångkulturella elevers teckenspråksanvändning i 
skolsituationer. I hörselskolor idag får elever med hörselnedsättning möjlighet att lära sig 
teckenspråk. Genom att använda mig av fokusgrupp som metod fick eleverna själva berätta vad 
de hade upplevt, kände, tyckte och tänkte kring teckenspråk och när de själva använder sig av 
teckenspråket.  

Elever med hörselnedsättnings behov av teckenspråk är självklar då de inte kan uppfatta tal i 
bullriga miljöer och där teckenspråk skulle innebära att eleven kan kommunicera utan 
kommunikativa hinder. Därför är det viktigt att lärarna i skolan har kunskaper om och i 
teckenspråk men också i motivationsarbete. 

Sammanfattningsvis har studien visat att lärarna bör lyssna på eleverna och se dem som 
individer där teckenspråk och deras hörselnedsättning är en del av dem. Ett motivationsarbete 
där elevernas bakgrund, känslor och tankar tas i beaktande är en förutsättning för elevernas 
självbild och fortsatta utveckling.  

Elevernas mångkulturella bakgrund överskuggade inte hörselnedsättningen utan tvärtom. Det 
vill säga att elevernas hörselnedsättning överskuggade allt. Deras bakgrund var av inte 
avgörande för inställningen av användandet av teckenspråk. 

 

Nyckelord 

Hörselnedsättning, hörseltekniska hjälpmedel, hörselskola, teckenspråk, tvåspråkighet, identitet. 

 



Förord 

Jag tror starkt på att om man arbetar med att stärka elevernas självförtroende kommer man att få 
upp betyget. För att har man ett bra självförtroende så tror man på sig själv och på att man kan 
lyckas. Om eleverna med en funktionsnedsättning redan i unga åldrar får ett starkt 
självförtroende kommer vi att se en positiv förändring i statistiken vad gäller betygen. 

Jag valde mångkulturella elever på grund av att jag själv har en annan bakgrund. Jag vet hur det 
är att vara stigmatiserad då jag växte upp på Rosengård som jag återvänder till med jämna 
mellanrum. Mina föräldrar var de som gav mig stödet och självförtroendet att bli det jag har 
blivit idag men också stigman gav mig styrka att visa det motsatta, att vi också kan. En av mina 
SO lärare i grundskolan gav mig motivation att fortsätta och att inte tappa hoppet men också 
min svensklärare på gymnasiet. Hon sa alltid att jag skulle klara mig långt i livet. 

Jag vill passa på att tacka min handledare Carin Roos för den inspiration och motivation hon 
givit mig genom hela min utbildning. Jag vill tacka dig Carin för att du stöttat mig och givit mig 
den konstruktiva kritiken och de goda råden under denna process som mitt arbete innebar. 

Jag vill också tacka min man och min son för den oändliga kärleken och motivationen till att 
fortsätta min utbildning och bli klar. Jag vill också tacka er för att ni stöttat mig genom mitt 
arbete och stått ut med mig när jag knappt varit kontaktbar framför datorn.
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1 Inledning och bakgrund 

I en rapport som presenterats av Hörselskadades Riksförbund (2009) är det ca 25 000 barn i 
åldrarna 0-15år som har en hörselnedsättning.  En hörselnedsättning är individuell vilket innebär 
att alla hör olika. I kommunikativa sammanhang behöver de med hörselnedsättning 
hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater samt i vissa fall också teckenspråk eller tecken som 
stöd. 

Elever som går i hörselskola, dvs. en skola anpassad för elever med olika grader av 
hörselnedsättningar, lär sig det talade språket och teckenspråk. Tecken som stöd förekommer i 
undervisningssituationer. Det finns skillnad mellan att använda teckenspråk och tecken som 
stöd då tecken som stöd är enstaka tecken som följer den svenska grammatiken och förtydligar 
det talade språket medan teckenspråk är ett visuellt språk som har en egen grammatik (Roos & 
Fischbein, 2006) som vilket annat språk som helst. Teckenspråk har man fått in i hörselskolorna 
på grund av olika studier som visar på att personer med hörselnedsättning har nytta av 
teckenspråk då hörapparatens möjligheter att filtrera bort bakgrundsljud är begränsade 
(Ahlström 2000).  

I Ahlström och Svartholms (1998) pilotstudie om barndomshörselskadade personers erfarenhet 
framkom det i flera intervjuer att när dessa personer tillägnat sig teckenspråk hade de fått fler 
men också andra möjligheter som de själva inte hade varit vana vid. Begreppet 
barndomshörselskadad innebär att man har en medfödd hörselnedsättning eller får en 
hörselnedsättning under de första levnadsåren (HRF, 2001) 

 Jag blev nyfiken på varför elever med hörselnedsättning väljer att använda teckenspråk i vissa 
situationer och varför de väljer att använda teckenspråk precis i den situationen. Dessa elever 
jag tänkt studera är elever med hörselnedsättning och har dessutom en annan bakgrund. De är 
oftast flerspråkiga då de behärskar eller använder två eller flera språk, det är av särskilt intresse 
då det knappt finns någon forskning krig detta ämne. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna studie är att ta reda på hur mångkulturella elever i grundskolans tidigare år 
talar om teckenspråksanvändningen. De själva ska berätta för mig när de använder teckenspråk, 
varför de använder teckenspråk i vissa situationer men inte i andra. Syftet är också att undersöka 
när eleverna tycker att det är bäst att använda sig av teckenspråk och syftet är dessutom att 
analysera om elevernas utsagor speglar en meningsfull identitet. 

Målgruppen för denna studie är elever med hörselnedsättning i de yngre åldrarna som använder 
teckenspråk och talad svenska i skolsituationer. Denna studie är gjord på en hörselskola i 
Sverige med fyra elever ur åk 6.   

Mina frågeställningar är: 

• När säger eleverna att de använder teckenspråk? 

• Vad säger de är orsaken till att de använder teckenspråk? 

• När säger eleverna att det är bäst att använda teckenspråk och vad anger de för skäl? 

• Framgår det i det eleverna säger något som tyder på att deras bakgrund har någon 
påverkan på användandet av teckenspråk? 
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3 Litteraturgenomgång 

Denna genomgång av litteratur är en översikt av den forskning och det material jag har 
funnit inom det område som jag valt att beröra.  

3.1 Hörselnedsättning i ett socialt– och 
kommunikativt perspektiv  
Språk är något vi alla behöver för att tillgodogöra oss våra behov. Via kommunikation kan vi 
förmedla våra behov. Språkets funktion är kommunikation och ett medel för social samvaro 
(Vygotskij, 2007). Kommunikation är också språkets mål för att barn lär sig språk för att kunna 
kommunicera och det är genom kommunikation som barn tillägnar sig språket (Ladberg, 2000).  

Vi använder språket då vi talar till varandra, när vi vill skapa kontakt med andra och när vi vill 
förmedla information, uttrycka känslor och åsikter. Vi behöver överföra information till 
varandra och det gör vi via ett socialt samspel (Ladberg, 2000). Språk måste stimuleras allsidigt 
av olika slag t.ex. olika genrer på texter och genom sociala erfarenheter.  För att kunna stimulera 
och utveckla språket skall läraren välja aktiviteter som ligger över elevens kunskapsnivå så att 
eleven med hjälp av en vuxen klarar lösa uppgiften (Vygotskij, 2007). Vi behöver också ett 
språk som fungerar i klassrummet med eleverna.  

I en helt vanlig skola är det talade språket som används i undervisningssituationer men i 
hörselskolor är det lite annorlunda då man använder sig av teckenspråk i kommunikationssyfte 
men också för att få möjligheten att bli tvåspråkig. Detta för att många känner sig socialt döva 
(Ahlström, 2000 s. 24) när hörapparaten inte räcker till i kommunikation och samspel med 
andra. Hörapparaten är begränsad för att det finns en begränsning när det gäller hur mycket ljud 
den kan filtrera bort och hur mycket ljud den kan förstärka.  

Konsekvenserna av dessa kommunikationssvårigheter kan leda till känsla av utanförskap. 
(Ahlström, 2000, s. 24) 

I en pilotstudie gjord av Ahlström och Svartholm (1998) om vuxna barndomshörselskadades 
erfarenheter och upplevelser av tvåspråkighet visade det sig via intervjuer att de inte hade lärt 
sig teckenspråk först efter tonåren. Anledningen till detta var att de inte ville känna sig 
annorlunda än sin hörande omgivning men också för att teckenspråk var så intimt förknippat 
med att vara döv och den grupp man ville identifiera sig med var de hörande. Det fungerade 
som ett tecken på att man inte var som andra när man gick i en hörselklass. Att man tecknade 
gjorde detta mer synligt. Det var deras egna attityder som satte stopp för användningen av 
teckenspråket i kommunikation med andra. När de sedan hade tillägnat sig teckenspråk insåg de 
vilka möjligheter som fanns med tvåspråkighet. De upplevde att deras individuella frihet blev 
större på grund av att de kunde gå efter de olika önskemålen och de olika behoven och inte 
fastna på grund av den tekniska utrustningen.  

I en annan studie som gjorts av Ahlström och Preisler (1998) om elever med hörselnedsättning i 
skolåldern och deras samspel i klassrummet har de kommit fram till att det uppstår svårigheter 
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med att bara använda talet under undervisningen. Förutom de tekniska hjälpmedlen som 
mikrofon och t- slinga måste talaren tala långsamt och tydligt men också att det finns 
turtagningsregel där en talar och de andra är tysta. Detta för att eleverna ska kunna avläsa 
varandras ansikten och läpprörelser.  Ahlström och Preisler menar att när ett naturligt samtal 
uppstod glömdes de tekniska hjälpmedlen och elevens hörselnedsättning bort. Följden blev 
missförstånd och vissa barn blev utanför gemenskapen. Flera av dessa elever som senare i livet 
hade fått lära sig teckenspråk kände att de för första gången inte var osäkra på om de hade 
uppfattat vad som sagts och behövde inte lägga all koncentration på talet utan kunde reflektera 
över budskapet i kommunikationen. 

Nelfelt (1998) menar att personer med hörselnedsättnings behov av teckenspråket blir mer 
uppenbar när de är i vuxen ålder. Hon menar att de skulle kunna föra ett samtal i ett rum med 
rätt akustik utan buller och andra bakgrundsljud. I dessa situationer skulle personer med 
hörselnedsättning kunna uppfatta tal däremot skulle buller och andra oljud hindra dem från att 
uppfatta vad som sägs. 

3.1.2 Hörselnedsättning i ett mångkulturellt perspektiv 

Forskningen om mångkulturella elever med hörselnedsättning är nästan obefintlig (Roos, 2008). 
Roos (2008) skriver att 27 % av dem som går på specialskola i Sverige är personer med en 
annan bakgrund. Hon menar att forskning pekar på att lärare och skolledning inte har förstått 
betydelsen av elevernas bakgrund, deras flerkulturalitet och deras flerspråkighet (s. 68) har för 
effekter på elevernas utveckling i skolan. Vidare menar hon att deras sämre framgång i skolan 
beror på t.ex. att eleverna inte stimuleras och placeras i klasser med andra elever som har 
flerfunktionsnedsättning. Roos skriver också att skolledningen och läraren inte tar till vara 
elevens resurser där deras hemspråk kan bli en tillgång för elevens utvecklande i en positiv 
riktning. 

3.2 Identitet och självkänsla 
Människor delar allt via kommunikation som erfarenheter, berättelser, känslor och betydelser. 
Det är via kommunikation som barnen skapar sina sociala förhållanden (Brunnberg, 2003).  

Döva personer har en stark gruppidentitet som håller ihop dem som grupp. Teckenspråket är den 
största orsaken till att gruppen är så stark sammanhållen men teckenspråket har också en 
identitetsskapande funktion (Fredäng, 2006). Språket bär på historia, kultur, attityder och allt 
som bekräftar en som individ tillhörande en grupp. De med hörselnedsättning har inte någon 
egen kultur som är jämförbar med dövkulturen detta för att de varken är döva eller helt hörande, 
de står på gränsen mellan dessa två världar (Ahlström & Preisler, 1998). Gruppen barn med 
hörselnedsättning är större än gruppen barn som är döva men ändå präglas personer med 
hörselnedsättning av osäkerhet och rädsla (Brunnberg, 2003). På grund av hörselnedsättning och 
de missförstånd som kan uppstå i störande bakgrundsljud blir dessa barn osäkra om de uppfattat 
vad som sagts och får dåligt självförtroende där de till och med kan dölja sin hörapparat eller 
slutar att använda dem (Brunnberg, 2003). 

Myrstigen (1971) menar att inställningen hos andra om personer med hörselnedsättning får 
personer med hörselnedsättning att isolera sig. Han menar att om en person med 
hörselnedsättning ställer frågor och försöker skapa ett samtal då brukar den man talar med 
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endast svara på frågorna. Detta menar han beror på att de hörande är rädda för att det ska bli ett 
missförstånd kanske skulle det rentav bli ett pinsamt missförstånd som någon kommer att 
skratta åt. Han fortsätter med att säga att isoleringen är orsaken till att personen med 
hörselnedsättning tappar intresset för att förstå andra, lyssna på andra men också att vilja 
kommunicera med andra. 

I Ahlhström och Svartholm (1998) berättar vuxna med hörselnedsättning om deras sociala liv 
när de var yngre. De berättar att den sociala gemenskapen med den hörande släkten begränsades 
oftast på grund av de problem som kunde uppstå när släkten inte anpassade sin kommunikation 
till deras hörselnedsättning. Det talades i mun på varandra eller talade inte tydligt. Det 
framkommer även att det fanns kommunikativa problem med den egna familjen det vill säga 
ens sambo, man/fru. Det kunde vara i vardagliga situationer där den hörande partnern inte 
anpassade sättet att kommunicera efter behov för personen med hörselnedsättning. 

Ahlström, Thorén och Preisler (1996) menar också att vuxna med hörselnedsättning känner sig 
utanför gemenskapen då man inte har kunnat kommunicera på samma villkor som alla andra. 
Dessa vuxna kände också det starka utanförskapet i den egna familjen, vännerna och i 
samhället. Detta utanförskap uppstod då man inte kunde delta i kommunikationer via tal som 
skedde omkring utan svårigheter. 

Selander (1988) menar att genom att ställa frågan till personer med hörselnedsättning hur de 
upplever att hörande ser på dem får man svar på frågan hur personer med hörselnedsättning ser 
på sig själva. Han menar att genom hur de upplever att andra ser dem får man svar på hur de 
känner sig tillsammans med hörande vilket i sin tur ger svaret på hur de upplever sig själva. De 
gånger han har ställt den frågan har han endast fått negativa svar så som, irriterande, jobbig, 
dumma (s. 26) etc. Han menar att man vet att personer med hörselnedsättning har en 
självupplevelse som är mycket negativ när de är tillsammans med hörande och att personer med 
hörselnedsättning känner sig mindre värda än personer som är hörande. Det är därför som 
personer med hörselnedsättning känner att de inte klarar av lika mycket som hörande och att de i 
olika sammanhang inte kan ställa krav på att vara fullt delaktig (Selander, 1992). Vidare menar 
Selander att visst finns det bra lärare och man undervisar alla elever lika. Förutom att man ger 
barnet kunskaper frågar han sig om man ger barnet en positiv syn på sin hörselidentitet?  

Fredäng (2006) talar om att man är en och samma person fast med flera identiteter. Hon menar 
att man kan ha flera identiteter men fortfarande tillhöra en grupp. Parszyk (2002) talar om att 
självuppfattningen bygger på en tillhörighet och med detta en identitet med gruppen. 

3.3 Tal eller teckenspråk?  
Det är fortfarande osäkert vilket språk man ska använda när det gäller personer med 
hörselnedsättning. Ska man använda tecken som stöd till talet eller ska man ge dem 
teckenspråk? Man vet fortfarande inte hur den bästa skolmiljön ska se ut för personer med 
hörselnedsättning (Ahlström & Preisler, 1998). Nelfelt (1998) menar att behovet av teckenspråk 
avgörs av vilken grad av hörselnedsättning barnet har och i vilken miljö den vistas i. Är det 
bullrig miljö med mycket ljud behöver barnet teckenspråk. Myrstigen (1971) menar att vissa 
lärare tycker att talmetoden är bäst, andra menar att teckenspråket är lämpligast och en tredje 
part att en kombination av båda bör användas. Han menar att om man har en grav hörselskada 
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tar det mycket energi när man lyssnar och därför behöver personer med hörselnedsättning 
teckenspråk.  

Det talade språket skulle fungera om man är två stycken, använder de tekniska hjälpmedlen 
(förutsättning att den fungerar) och anpassa sitt tal efter det behov som den personen med 
hörselnedsättning har (Ahlström & Svartholm, 1998). Det talade språket fungerar inte om man 
är fler än två, i en bullrig miljö eller i naturliga situationer. Då behövs teckenspråk. En av de 
intervjuade ur pilotstudien Ahlström och Svartholm menar att teckenspråket är en förutsättning 
om man vill ha en bra konversation. I Ahlström och Preisler (1998) skriver de att flera vuxna 
som har haft en hörselnedsättning från det att de var barn och som lärt sig teckenspråk senare i 
livet kunnat få en säker (s. 5) kommunikation för första gången. Det innebär att de inte kände 
någon osäkerhet om de uppfattat vad som sagts utan kunde vara säkra på att de har förstått allt 
och kunnat delta likt alla andra. 

Enligt Selander (1988) finns det inte någon rapport som visar på att teckenspråket skulle sätta 
hinder för eller försvåra talutvecklingen hos personer med hörselnedsättning utan att man hör 
ofta att teckenspråket bidrar till en bättre talutveckling. Han menar också att teckenspråket är en 
fantastisk tillgång när de tekniska hjälpmedlen inte fungerar och om man vill studera på 
universitet eller högskola så är teckenspråkstolk det bästa tekniska hjälpmedlet. Via tolken kan 
man uppfatta vad föreläsaren säger men också vad publiken säger och det är något som personer 
med hörselnedsättning ofta inte kan uppfatta. 

Nelfelt (1998) skriver att det saknas kriterier för när man ska satsa på teckenspråk för barn med 
hörselnedsättning och när det inte behövs. Hon skriver vidare att det verkar som att man satsar 
på teckenspråk till alla barn som har en hörselnedsättning och att man anser till och med att 
personer med en lindrig hörselnedsättning behöver teckenspråk. Hon menar att en teckenspråkig 
skolmiljö inte behöver vara det bästa för personer med hörselnedsättning.  

I Roos och Fischbein (2006)  och Wennergren (2006) menar att individer som kan båda språken 
kan utifrån situation välja vilket språk som skulle vara bäst just nu. I en bullrig miljö skulle 
barnet använda teckenspråk och en lugnare miljö utan bakgrundsljud skulle barnet föra en 
konversation via talet. 

I en rapport skriven av Ahlström, Thorén och Preisler (1996) där de har studerat barn med 
hörselnedsättning skriver de att barnen anpassade sin kommunikation till vem som var 
samtalspartnern. Talade man med barnen då svarade barnen med att tala tillbaka men använde 
man teckenspråk, då tecknade barnet tillbaka. De menar vidare att ju mer barnen 
kommunicerade via teckenspråk desto mer utvecklades barnet. Lekarna och samtalen 
utvecklades till en högre nivå vilket medförde att detta i sin tur utvecklade barnets språkliga och 
sociala kunskaper. 

Roos (2006) bygger sin redovisning av forskningsfältet på betydligt äldre forskning om 
simultant tecken och tal. Den forskning som hon bland annat redovisar är forskning av Brita 
Bergman. Forskningen visar att om läraren tecknade och talade samtidigt sjönk talhastigheten 
och detta resulterade i att eleverna tröttnade och inte orkade lyssna. Forskningen visar också att 
lärarna ofta trodde att de tecknade rätt vilket forskningen motbevisade. 
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3.4 Synen på hörselnedsättning 
I en fallstudie gjord av Blood, Blood & Danhauer, (1978) fick 150 collegestudenter lyssna på 
bandinspelade röster av normalhörande, döva personer och personer med hörselnedsättning och 
fick samtidigt se fotografier på dessa elever. Vissa av dessa elever fick bära hörapparat och 
andra inte. Studenterna fick bedöma elevernas intelligens, skolframgång, personlighet och 
utseende. Eleverna med sämre talspråk bedömdes negativt och avsevärt mycket negativ 
bedömdes eleven om denne bar hörapparat än utan. De säger vidare att: 

The lay public, teachers, and clinicians should be made aware of the fact that they may be 
discriminating against hard-of-hearing and deaf children in areas of intelligence and 
achievement. 

 In conclusion the data of this study assert that children with hearing impairments are 
discriminated against because of their speech and the fact that they wear visible hearing aids. 
(s. 518) 

Liknande företeelser finns bland barn och ungdomar, vissa människors sätt förändras när de ser 
att man har hörapparat (Tvingstedt, 1993). Vidare i avhandlingen som är gjord på en skola där 
elever med hörselnedsättning är integrerade i en vanlig skola menar Tvingstedt att de elever som 
inte använde hörapparater i sociala sammanhang upplevde det som en lättnad och dessa elever 
var nöjda med sina kamratkontakter.  

Enligt Selander (1988) har ungdomar med hörselnedsättning en negativ syn på sin 
hörselnedsättning och sätter status på hörseln, på hur bra man hör. Vidare skriver han att i flera 
av de klassrum han har besökt finns det ingen medkänsla och ska alltid tala om för varandra 
vem som hör bäst. Selander har också hört kommentarer som Jag hör mycket bättre än du 
(s.78). Han menar att även ungdomar som själva har en hörselnedsättning ser nervärderande på 
andra personer med hörselnedsättning och tycker att de är knäppa (s. 28). I de grupper Selander 
har talat med har han upplevt att personer med hörselnedsättning själva tycker att det inte är fint 
att inte höra vilket i sin tur betyder att det inte är fint att ha en hörselnedsättning. 

3.5 Skolresultat 
Enligt HRF:s årsrapport 2007 har elever med hörselnedsättning inte behörighet till de nationella 
programmen på gymnasiet för att de har sämre betyg än andra i samma ålder. HRF menar att 
dessa elever inte får den skolgång de behöver för att vara delaktiga. Det kan bero på att eleverna 
inte hör vad klasskamraterna eller läraren säger och blir tvungna att läsa sig igenom skolan för 
att de missat mycket av det som sägs i klassrummet. De menar att det oftast beror på 
hemkommunen som har en allt för hög uppfattning om deras kompetens och vill då inte betala 
till en annan ort så att eleven kan få en skolform som är anpassad efter elevens behov. HRF 
menar att skolformerna som är anpassade för elevens behov inte alltid har den höga standard 
som den borde ha och att detta drabbar just eleven. 

I en amerikansk studie om döva elever och elever med hörselnedsättning menar Redding (2000) 
att elever med en annan kulturell bakgrund än det amerikanska har sämre resultat än sina 
klasskamrater med amerikanskt ursprung. Han menar att det beror på lärarnas låga 
förväntningar på eleven som denne i sin tur lever upp till men också att 90 % av lärarna har 
amerikanskt ursprung. Detta blir då en utmaning för lärare som inte har kunskap om elevernas 
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olika kulturer, förståelse om dessa kulturer och hur man tillmötesgå dessa behov. I sin tur har 
eleverna med den icke amerikanska bakgrunden kulturkrockar med sin amerikanska lärare. 

3.6 Tekniska hjälpmedel 
Idag får barn med hörselnedsättning hörapparat tidigare än förut och barn som behöver 
cochleaimplantat blir opererade under det första levnadsåret (HRF, 2007). Detta innebär att 
hörapparaten förbättrar barnets möjligheter att höra och att barn med cochleaimplantat får 
möjligheten att uppfatta ljud. Hörapparaten förstärker ljud men kan inte sortera bort 
bakgrundsljud därför har många hörapparater en mikrofon som speciellt fångar upp det ljud som 
personen med hörselnedsättning har (HRF, 2010a).  

Cochleaimplantatet är ett högteknologiskt hjälpmedel som ger döva och personer med en grav 
hörselnedsättning möjligheten att uppfatta ljud. Cochleaimplantatet som också brukar förkortas 
till CI består av en inopererad del som består av en mottagare och en flerkanalselektrod och 
utanför örat finns en mikrofon, transmittor (sändare) och en individuellt anpassad talprocessor 
(Barnplantorna, 2010). Dessa delar samarbetar för att i slutändan låta hjärnan tolka dessa 
signaler till ljud och döva personer samt personer med en gravhörselnedsättning får en 
ljudupplevelse. 

Via något som kallas för teleslinga kan man trådlöst överföra ljud från en mikrofon till en 
hörapparat (HRF, 2010b) eller ett cochleaimplantat (Barnplantorna, 2010). En förutsättning är 
att man ställer in hörapparaten eller Cochleaimplantatet på T-läge. Ett annat läge på 
hörapparaten är M-läge. Sätter man hörapparaten på M-läge då hör man allt i omgivningen. 

 

3.6.1 Användning av tekniska hjälpmedel i skolsituationer 

I Odelius (2007) avhandling om elevers användning av hörseltekniska hjälpmedel i klassrummet 
i olika hörselklasser i Sverige, fann han att eleverna gjorde medvetna val i vilka hjälpmedel de 
använde beroende på vilken situation de befann sig i. Han säger vidare att vissa elever valde att 
ställa in sina hörapparater på T-läge när det var mycket ljud i klassrummet för att kunna uppfatta 
det som sades av läraren. Nackdelen med detta var att man missade vad som sades av de 
resterande i klassen. Andra elever som hade hörapparaten på M-läge i klassrummet hade större 
behov av att veta vad som sades runtomkring dem. Odelius (2007) menar också att eleverna 
föredrar att använda sig av tekniska hjälpmedel i klassrummet och därför är det viktigt att 
eleven har möjlighet att göra individuella val, av hörseltekniska hjälpmedel, beroende på 
situationen. 

I pilotstudien av Ahlström och Svartholm (1998) av vuxna personer med hörselnedsättning som 
hade börjat läsa på universitet/högskola trott att de skulle klara sig med hjälp av de tekniska 
hjälpmedlen. Några av dem hade använt sig av tolkservice, andra hade hängt med på köpet (s. 
19) då andra studenter hade fått tolkservice. En av de intervjuade berättade att handläggaren på 
universitetet inte kunde ge en fungerande undervisningssituation som att det skulle finnas T-
slingor i de lokaler hon skulle vara i. När en ny kurs startades vistades inte studiegruppen i de 
lokaler som man tidigare använt. En annan av de intervjuade menade att det var mycket jobb 
kring tekniken som att under rasterna ladda alla mikrofoner vilket tog tid, den tid som man 
borde umgås med de andra i klassen. 
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3.7 Motivation 
I det pedagogiska arbetet är begreppet motivation det viktigaste (Jenner, 2004). Vidare skriver 
Jenner (2004) att motivation är av särskild betydelse då man undervisar elever som har 
svårigheter. Motivation och motivationsarbete är en fråga om hur man möter individen. Det 
handlar alltså om lärarens egna reflektioner på sitt eget motivationsarbete där läraren måste 
förstå vad som ska göras av själva mötet och vad som ska göras för att motivation ska skapas 
och hållas vid liv. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att sätta upp mål som är realistiska och 
därför ska inte låga mål uppfattas som ett tecken på att individen inte vill utan det kan vara ett 
sätt för individen att inte behöva misslyckas. Jenner (2004) menar att detta arbete inte bara 
handlar om att vilja utan att individen ska lyckas och inte misslyckas för att drivkraften till att 
vilja fortsätta ska finnas kvar.  

Jenner (2004) säger också att eleverna egentligen vill lära sig saker som man kan använda sig av 
utanför skolan men att lärarnas svar till varför eleverna ska lära sig en viss sak är för att de ska 
kunna lösa andra typer av uppgifter när de kommer högre upp i årskurserna. Jenner menar att 
läraren måste fråga sig själv varför man tycker att vissa saker bör läras ut och om de skulle 
betyda lika mycket för eleven.  

”Det som jag nu tycker är eftersträvansvärt, är det eftersträvansvärt även för den andre?  Och 
om inte, varför”.  - Man kan säga att det är sökandet efter svaret på denna fråga ”varför?” som 
är det egentliga motivationsarbetet. Jag väljer ordet ”sökandet”, för det finns ingen manual 
eller regelbok som säger hur man exakt ska gå till väga. Det är med en uppriktig önskan att 
förstå, som man bör närma sig frågan. (Jenner, 2004, s. 46) 

Läraren måste försöka förstå elevens specifika situation med andra ord måste läraren börja sitt 
motivationsarbete där eleven befinner sig just nu (Jenner, 2004). 

För att kunna stimulera eleverna på alla plan måste lärarna stärka motivationen genom att göra 
undervisningen betydelsefull (Jenner, 2004). Detta gör man genom att man utgår från elevernas 
perspektiv, erbjuder eleverna variation i undervisningen och läraren försäkrar sig om att 
uppgifterna ligger lite över elevens kunskapsnivå för att bli intressanta och utmanande (Jenner, 
2004). 

 9



 

4 Begreppsdefinition 

Hörselnedsättning är något man kan få i alla åldrar eller så kan det vara medfött (Roos & 
Fischbein, 2006). Vid hörselnedsättning kan hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater 
behövas för att personen med hörselnedsättning ska kunna delta i olika kommunikativa 
sammanhang.  

Dövhet är något man kan föddas med eller så kan man förlora sin hörsel i vuxen ålder av till 
exempel någon sjukdom. De som är födda döva kallas för barndomsdöva och har varit döva 
sedan späd ålder eller fötts som döva. Jag använder mig av begreppet döv i den mening att en 
döv person som ser sig själv som döv och dövidentiteten är något man har. Detta betyder att 
man tillhör en grupp som har en kulturell, språklig och historisk bakgrund (Roos & Fischbein, 
2006). Det innebär att en person som ser sig själv som döv inte behöver vara medicinskt döv. 
Vilket betyder att en person som använder teckenspråk dagligen och ser sig själv som döv, tagit 
till sig dövidentiteten kan vara personer som använder hörseltekniska hjälpmedel 
cochleaimplantat (CI), hörapparat eller att denne valt att inte ha något teknisk hjälpmedel alls på 
grund av graden i hörselnedsättningen. 

Cochleaimplantat är ett hörseltekniskt hjälpmedel där förutsättningen att hörselnerverna 
fungerar kan en person med grav hörselnedsättning eller en person som är medicinskt döv 
kunna uppfatta ljud (Nelfelt & Nordqvist Palvianien, 2004). Det betyder att personen som har 
CI är i grunden gravt hörselskadad eller döv. Om personen tar av sig cochleaimplantatet så hör 
denna person ingenting. 

T-läge innebär när man har på hörapparaten på ett läge som kallas för T-läge. Då hör man bara 
det som sägs i mikrofonen och allt annat ljud utestängs via den riktningskänsliga mikrofonen 
som hörapparaten har (HRF, 2010b). M-läge är när man har hörapparaten på M och då förstärks 
allt bakgrundsljud (Hrf, 2010b). 

Teckenspråk är ett gestuellt-visuellt språk och som inte är ett internationellt språk utan ett 
nationellt språk (Roos & Fischbein, 2006). Teckenspråk skiljer sig från det svenska i både 
ordförråd och grammatik (Nelfelt, & Nordqvist Palvianien, 2004) och är ett fullvärdigt språk 
som vilket annat språk. 

Tecken som stöd eller Tss som det också kallas för är när man talar och tecknar samtidigt. 
Enstaka eller flera tecken lånas från det svenska teckenspråket och tecknas till talet (Nelfelt & 
Nordqvist Palvianien, 2004; Roos & Fischbein, 2006).  

Tvåspråkighet för personer med hörselnedsättning betyder att behärska när man ska använda 
vilket språk. Dessa personer kan då välja språk utifrån kontextuella sammanhang (Roos & 
Fischbein, 2006). Med detta menas att personer med hörselnedsättning kan tala i det 
sammanhanget detta skulle fungera utan svårigheter och i andra situationer använda sig av 
teckenspråk.  

Flerspråkighet är när man kan och använder två eller flera språk. Tvåspråkighet och 
flerspråkighet är i princip nästan samma sak (Nationalencyklopedin).  
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Mångkulturella personer är personer som har en annan bakgrund än den svenska samt att de 
behärskar ett annat språk än det svenska. Mångkulturella personer är personer som har en annan 
bakgrund än den svenska samt att de behärskar ett annat språk än det svenska . Förutom flera 
språkliga tillhörigheter har de flera kulturella tillhörigheter. I Parszyk (2002) diskuterar elever 
var de tillhör, alltså är de svenskar eller är de syrianer. Dessa elever kallas för mångkulturella 
även fast de bor i Sverige samtidigt som de identifierar sig med den kultur som deras föräldrar 
har. I denna studie används begreppet mångkulturella med den innebörd att mångkulturella 
elever är elever som bor i Sverige och har föräldrar som är födda utomlands och att dessa elever 
behärskar modersmålet och det svenska språket. Det innebär också att de har tillgång till och 
upplever att de äger tillhörighet i flera kulturer och språk samtidigt. 
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 5 Metod 

5.1 Metodval 
Utifrån syftet med undersökningen verkade det rimligt att metodvalet blev kvalitativt. Syftet 
med det kvalitativa angreppssättet är främst att förstå innebörden av ett fenomen eller händelse 
där målet är att förstå hur en samverkan av alla delar bildar en helhet (Bjørndal, 2005). Jag 
valde att använda fokusgrupp som metod eftersom mitt syfte var att förstå dessa elevers 
teckenspråksanvändning och hur de upplever teckenspråket i skolan. Jag får detta ur ett 
inifrånperspektiv, det vill säga från dem själva. 

Jag valde att göra en kvalitativ fokusgrupp för att få tillgång till elevernas upplevelser, 
erfarenheter och attityder gentemot teckenspråk på ett djupare plan. Jag valde att använda mig 
av en fokusgrupp för att öka kunskapen om hur dessa elever med hörselnedsättning upplever 
teckenspråksanvändningen i skolmiljön. Jag ville försöka förstå hur eleverna, tänker, resonerar 
och ser på teckenspråket utifrån deras perspektiv. Användning av fokusgrupp gör det ännu mer 
intressant då moderatorn (dvs. jag i detta sammanhang) inte är aktivt drivande i samtalen mellan 
deltagarna. Själva diskussionen fördes mellan deltagarna (Halkier, 2010) och de berättade för 
varandra om hur de upplever teckenspråket. 

5.2Fokusgrupp 
Fokusgrupp är inte samma sak som en gruppintervju utan det är en forskningsmetod där man 
producerar data genom gruppinteraktionen som sker i det ämnet som bestämts i förväg av 
forskaren (Halkier, 2010). Det som kännetecknar en fokusgrupp är att det finns en 
gruppinteraktion och ett specifikt ämne. Denna metod passar bra om man vill producera data 
som säger något om en grupps erfarenheter och sociala erfarenheter (Halkier, 2010). 

 De sociala erfarenheterna användas dagligen i en människas liv, i samspel med andra. Dessa 
erfarenheter verbaliseras nästan aldrig och fungerar som tyst kunskap (Halkier, 2010, s. 8). I en 
fokusgrupp finns möjligheten att deltagarna i sin interaktion med varandra uttrycker saker som 
man annars inte talar om (Halkier, 2010).  

5.2.1 För- och nackdelar med en fokusgrupp  

Fördelen med att använda sig av fokusgrupper som metod är att denna metod är bra på att 
producera data om olika sociala gruppers erfarenheter och tankar. Den är mindre bra då en 
individ får mindre sagt än om personen skulle blivit intervjuad individuellt där forskaren har 
andra möjligheter att få fram den individuellas erfarenhet (Halkier, 2010). Det som också kan 
hända är att den avvikande erfarenheten från individen kanske inte kommer fram i fokusgruppen 
men å andra sidan är det inget som kan garantera att det skulle komma fram i en individuell 
intervju (Halkier, 2010). 

En annan fördel med fokusgrupp som metod är att det är att det är själva interaktionen som är 
källan till datan då deltagare interagerar med varandra genom att jämföra erfarenheter och 
förståelse av den kunskap som dem har. Detta är något som skulle vara svårt för en forskare att 
få fram genom individuella intervjuer (Halkier, 2010). Deltagarna ställer frågor till varandra, 
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kommenterar varandras utsagor och erfarenheter på ett komplext sätt där forskaren inte har 
förförståelsen för att själv ha kunnat ställa dessa frågor (Halkier, 2010). Nackdelen är att i 
fokusgrupper kan det uppstå att en eller flera av deltagarna kan vara samstämmiga eller sätta sig 
emot varandra på ett sådant sätt att interaktionen dämpas på ett negativt sätt. En fråga man kan 
ställa sig är om det inte i all interaktion finns samstämmighet och motsättningar. 

En tredje fördel med fokusgrupper är att man kan få fram data om ett speciellt ämne utan att 
behöva tränga sig på deltagarna som till exempel observatörer och fältarbetare gör (Halkier, 
2010). Nackdelen med att inte observera eller vara ute på fältet är att man missar intressant 
material som sker i den sociala kontexten. 

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 
Fokusgrupp som metod i min studie är relevant då jag ville veta hur dessa elever ser på 
teckenspråk, om dem använder teckenspråk och varför använder dem det i just precis den 
situationen. Fokusgrupper som metod i min studie var bra då jag fick fram mönster utifrån 
elevernas berättelser, värderingar, erfarenheter och förhandlingar i denna interaktion (Halkier, 
2010). Via interaktionen i gruppen har jag att kunnat belysa gruppens värderingar och 
erfarenheter och samtidigt kunna producera data om hur gruppens interaktion ledde fram till 
olika men också lika tolkningar (Halkier, 2010) om teckenspråket. 

Jag var också medveten om de för- och nackdelar som fokusgrupp som metod innebar och jag 
var också medveten om att denna metod ibland behöver en till metod i kombination. På grund 
av tidsbrist och begränsad tid för att kunna skriva detta arbete kunde jag inte kombinera med en 
till metod. 

Jag kunde själv upptäcka i mina transkriberingar av datan jag hade att jag som moderator i de 
första två träffarna var med och ställde frågor, detta för jag upplevde att deltagarna inte riktigt 
hade förstått hur detta skulle gå till. De hade inte någon tidigare erfarenhet av något liknande. 
Efter de två träffarna kunde man se i mina transkriberingar att moderatorn, dvs. jag inte sa något 
bara när det blev tyst eller när deltagarna började tala om något helt annat (Halkier, 2010). 
Deltagarna hade börjat förstå hur denna metod genomfördes och de var mycket interaktion i de 
resterande träffarna. 

5.4 Vilka ska delta i fokusgruppen? 
Enligt Halkier (2010) ska urvalet vara analytiskt selektiv som betyder att man ska få med alla 
delar i en fokusgrupp så att alla olika perspektiv blir representerade. Han tar upp ett exempel att 
om man vet från andra undersökningar att kön gör skillnad i det politiska ämnet ska man få med 
både män och kvinnor för att få alla olika perspektiv på ämnet. 

De som deltog var elever med olika grader av hörselnedsättning som har en annan kulturell 
bakgrund. Det var elever som har fått lära sig teckenspråk i skolan och kunde medvetet välja att 
använda teckenspråket eller att inte använda det. Eleverna skulle också kunna och våga 
diskutera samt att eleverna ska kunna interagera utan någon vuxen. Jag valde därför elever äldre 
än 10 år gamla. 

I min studie har jag gjort ett urval där jag valt just elever med hörselnedsättning och som har en 
annan kulturell bakgrund däremot kunde jag inte välja eleverna utan jag hade de etiska 
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aspekterna att ta hänsyn till. Nedanför redogör jag för de svårigheter som uppstod i valet av 
elever. 

5.5 Tillvägagångssätt 
Jag skickade ut en förfrågan till rektorn på den kommunala skolan med hörselklasser för att 
först få ett godkännande att fråga föräldrar om deras barn får medverka i min studie. Jag tog 
sedan kontakt med de mentorer som har elever med en annan bakgrund och frågade dem om de 
kunde dela ut missivbrevet till eleverna (bilaga 1). I och med att dessa elever inte är myndiga 
måste jag få ett godkännande av föräldrarna att deras barn får medverka men jag personligen 
ville också få ett godkännande från eleven i frågan. Detta för att jag vill ha en elev som frivilligt 
vill medverka och tycker att detta ska bli roligt men det handlar i första hand om respekten att 
själv få välja. 

Jag skickade ut detta missivbrev till alla mentorer som har elever med en annan bakgrund i 
klassen. Vissa svarade inom kort att det tyvärr inte skulle fungera för att de har så lite tid i slutet 
på terminen och vissa svarade inte alls. Däremot var det en mentor som fann detta intressant och 
skickade ut brevet till de berörda eleverna. Jag fick ett godkännande av fyra föräldrar och fyra 
elever. 

För att det inte skulle drabba den vanliga undervisningen kom jag överens med den berörda 
läraren när det skulle vara bäst att genomföra min studie. .  Jag fick tre timmar i veckan delat på 
fyra tillfällen i tre veckor. Sammanlagt fick jag nio timmar för min studie. Jag bokade ett rum på 
skolan för att eleverna skulle känna sig trygga och inte behövde åka till en miljö de inte känner 
till. Enligt Halkier (2010) är det svårt att få ett samtal att fungera om inte deltagarna känner sig 
trygga. Dessa elever använder hörapparater som personligt hjälpmedel och några behöver 
hörselteknisk utrustning vid kommunikation. Därav var valet att vara i skolan självklar. 

Jag använde mig av videofilmning för att sedan transkribera materialet men jag förde också 
egna anteckningar. Valet av videofilmning är för att jag inte visste hur mycket eleverna skulle 
komma att teckna till varandra och hur mycket de skulle tala. Med hjälp av en videokamera 
kunde jag också registrera det som utrycktes verbalt och det som inte uttrycktes verbalt 
(Bjørndal, 2005). 

Videokameran monterades på ett stativ och deltagarna betraktade den som en del av rummet och 
kameran placerades någon meter ifrån dem för deltagarna satt runt ett kvadratiskt bord 
(Bjørndal, 2005). 

5.5.1 Förberedelser 

Inför alla möten med eleverna förberedda jag mig. Bjørndal (2005) talar om fyra punkter som 
man ska gå igenom då man observerar med hjälp av videoinspelning och dessa fyra är: 

• Generella förberedelser. Detta innebär att man ska ha informerat både elever och föräldrar 
vad man tänkt göra med materialet, vad jag har för syfte, hur observationerna kommer 
genomföras, vem som ska ha tillgång till materialet, hur det ska förvaras och om deltagarna 
ska få någon feedback. (Bjørndal, 2005). Detta redogjorde jag i mitt missivbrev (bilaga 1) 
som jag skickade ut till både föräldrar och elever. 
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• Tekniska förberedelser. Var kameran ska stå, om kameran fungerar, hur ljudkvalitén är, ett 
extra batteri som är fullt laddad, är alla sladdar med osv. (Bjørndal, 2005). Dessa 
förberedelser gjorde jag alltid dagen innan på det sättet försäkrade jag mig om att jag fick 
med allt på film. 

• Genomförandet.  I detta moment ska man montera och kontrollera att utrustningen, innan 
observationen ska inledas, fungerar och att utrustningen ska ta så lite plats som möjligt 
(Bjørndal, 2005). Jag var på plats ca 30min i förväg för att möbler om, montera utrustningen 
och justera kameran i den positionen så att alla deltagare kom med. 

• Analys. Att man går igenom det material som man har fått med sig systematiskt (Bjørndal, 
2005).  Detta har jag gjort efter varje avslutad träff där jag transkriberade materialet. 

 

5.5.2 Transkribering 

Transkribering är när man överför något från ett teckensystem till ett annat (Bjørndal, 2005,s. 
86). I detta fall handlade det om att överföra från en videoinspelning till skrift för att då träder 
vissa aspekter i kommunikationen fram på ett tydligare sätt när man systematiskt analyserar 
materialet. Jag såg saker som jag annars inte hade sett (Bjørndal, 2005) om jag inte transkriberat 
skulle jag gått miste om flera viktiga utsagor. Genom att spola tillbaka ett par gånger kunde jag 
uppfatta vad deltagaren sa. 

 Jag har inte strängt transkriberat i detalj som hur lång tystnaden var eller hur långa pauserna var 
däremot har jag så långt som det var möjligt att skriva ut ofullständiga satser, när de talade i 
mun på varandra och mycket korta uttryck (Halkier, 2010) som ”mm” eller ”a”. 

Jag har själv bara skrivit ner det jag hört, istället för symboler har jag skrivit inom parantes vad 
det är som har hänt. Det negativa med att transkribera är att det var ett mycket tidskrävande 
arbete. Bjørndal (2005)  talar också om att det inte kommer att bli samma svar om två personer 
skulle göra en transkribering av samma inspelning. 

I de fall det förekommer något namn är det alltid fingerat. 

5.6 Etiska aspekter 
All forskning ställer krav på att den enskilda individen är skyddad mot otillbörlig insyn 
(Vetenskapsrådet, 2009, s. 5). Det är därför man har individskyddskravet som ger den 
medverkande skydd utifall att den till exempel vill dra sig ur forskningen så ska den kunna göra 
det. Individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I informationskravet ska forskaren informera deltagaren och uppgiftslämnaren om deras uppgift 
i projektet och vilka villkor som gäller men också att deltagandet är frivilligt och att deltagaren 
kan dra sig ur när den vill (Vetenskapsrådet, 2009). Detta har jag skrivit med i missivbrevet 
(bilaga 1), där har jag upplyst om vad jag ska göra, hur jag ska göra det och varför. Jag har 
också skrivit att eleverna får dra sig ur om de skulle känna att de inte vill medverka mer samt 
skrivit mitt namn och telefonnummer om de skulle vilja kontakta mig om ytterligare frågor. 
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Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett samtycke av deltagaren. Det innebär också att 
om deltagaren ska självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. De 
ska också kunna avbryta utan att det blir några negativa följder. Det innebär även att om 
deltagaren vill dra sig ur ska inte deltagaren utsättas för påtryckningar eller påverkan och att det 
inte ska finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren (Vetenskapsrådet, 
2009). 

Jag har fått ett godkännande av både föräldrar och elever. Vi kom överens om att det bäst skulle 
vara att utföra denna fokusgrupp på skolan då denna studie kommer att utföras under skoltid och 
att eleverna känner sig trygga där. Eleverna har gett sitt godkännande vilket innebär att de ville 
delta och är det inte på deras villkor hade de rätten att säga ifrån och att dra sig ur om de skulle 
ha velat. Detta kommer inte att föra några negativa konsekvenser och jag har klargjort att man 
fick dra sig ur och att det var frivilligt i missivbrevet. Dessa elever står inte i beroende av mig då 
jag inte är deras lärare eller dylikt (Vetenskapsrådet, 2009). 

I konfidentialitetskravet ska man som forskare vara noga med att ingen utomstående kan får tag 
på materialet eller lista ut vilka personer som deltagit (Vetenskapsrådet, 2009). 

Jag informerade de berörda att skolan och deltagarna kommer att vara anonyma och skulle jag 
vilja citera någon av deltagarna kommer det att vara ett fiktivt namn på personen. Det material 
jag fick med mig och som jag transkriberade låste jag in i säkert förvar och sågs endast av mig 
och i vissa fall min handledare. Detta stod med i missivbrevet (Vetenskapsrådet, 2009). Jag 
förvarade materialet inlåst i hemmet tills uppsatsen blev godkänd och jag examinerad. Jag kan 
inte förvara materialet under trygga former och har fått tillstånd av min handledare att efter 
examinationen förstöra all material för att det inte ska kunna komma i orätta händer. Jag är 
medveten om att all forskningsmaterial ska förvaras längre men materialet kommer att 
kontrolleras av min handledare.  

Nyttjandekravet kräver av forskaren att de material man har fått med sig inte får lånas ut eller 
användas på ett icke- vetenskapligt syfte. Kravet innebär även att materialet inte får användas 
som beslut eller åtgärd som påverkar den enskilde om inte den berörda ger sitt godkännande 
(Vetenskapsrådet, 2009). 

Jag har i brevet informerat att all information om dem enskilda kommer att behandlas 
konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2009) och har alltså gett min tystnadsplikt. 
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6 Resultat 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om teckenspråksanvändningen av mångkulturella 
elever med hörselnedsättning, om hur de upplever teckenspråket, deras berättelser och 
erfarenheter. Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen om dessa ungdomars syn på 
teckenspråket i relation till sin hörselnedsättning och sin användning av teckenspråket. 

Utifrån mina analyser av transkriberingarna kommer jag att redovisa elevernas berättelser, 
erfarenheter och upplevelser. Jag kommer också att komplettera redovisningen med elevernas 
egna utsagor. 

6.1 Teckenspråksanvändning 
Vad eleverna använde sig av för språk berodde på vilken lärare man hade i respektive språk. Ju 
mer intressant lektionen var i teckenspråk desto roligare var det att använda sig av teckenspråk, 
berättar eleverna. Eleverna menade att när de hade sin förra teckenspråkslärare då tyckte de att 
teckenspråk var roligt och de tecknade mycket men när deras lärare blev omplacerad började de 
att tycka att teckenspråk inte var roligt. Vissa menade att de rent av började hata teckenspråk. 

6.1.1 Teckenspråket i klassrummet 

I klassrummet var det inte någon som använde sig av teckenspråk utan de använde tecken som 
stöd till talet. En av dem tyckte däremot inte om när man talade och tecknade samtidigt för att 
eleven tyckte att det blev fel. Eleven menade att oftast säger läraren en sak och tecknar en annan 
sak vilket skapade missförstånd.  Alla var överens om att läraren och eleverna antingen skulle 
använda endast teckenspråk eller endast mikrofon helst skulle de använda sig av talet för att alla 
i klassen inte behärskade teckenspråk fullt ut. 

I uppmaning av läraren blev eleverna tillsagda att teckna och detta tog mycket tid av lektionen 
då eleverna som inte behärskade tecknen skulle teckna och tala samtidigt. Oftast resulterade 
detta i att alla slutade lyssna eller att den som blev tillsagd att stöd teckna avstod från att säga 
det som denne egentligen ville ha sagt eller mindre än det som var tänkt att sägas. 

När vår lärare säger ”teckna” då väljer vissa att teckna mindre än vad de tänkt säga. (Elev 3, 
samtal 3) 

/… /när man säger ”kan du teckna” då säger hon ”nej jag kan inte”. Hon berättar inte vad hon 
ville säga. (Elev 2, samtal 3) 

Då e allt onödigt så man slösar tid på ingenting. (Elev 1, samtal 3) 
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6.1.2 Uppmaning eller uppmuntran?  

Eleverna kände sig tvungna att både teckna och att använda mikrofon, de berättade hur de 
upplevde alla tillsägelser om att de skulle använda mikrofon, eller att stöd teckna. De skulle 
alltså trycka på knappen för att sätta på mikrofonerna och trycka på knappen för att stänga av 
mikrofonen när man hade sagt det man skulle säga och detta upplevde eleverna som något 
jobbigt. 

Jag tycker de e lite jobbigt när dom säger “tryck” då blir jag bara arg på dom. (Elev 4, samtal 
3) 

De menade också att läraren egentligen bara var rädd att eleverna inte hör och därför blev de 
tillsagda att trycka på knappen, sätta på mikrofonen. De menade vidare att de hör varandra utan 
mikrofon när de sitter vid sina platser där bänkarna är formade till en cirkel. De sade också att 
så länge alla pratar tydligt behöver eleverna inte teckna.  

Men ändå måste vi teckna. (Elev 4, samtal 2) 

Ändå säger dom att vi ska teckna även om alla hör. (Elev 3, samtal 2) 

Eleverna ville själva få välja om de ska teckna eller tala när de var på utflykt med klassen. De 
har i vissa fall blivit uppmuntrade att teckna på tunnelbanan på grund av den höga ljudnivån. 

Uppmuntrar oss att teckna istället för att prata men ibland vill vi prata och ibland vill vi 
teckna. (Elev 3, samtal 1) 

Eleverna tyckte att det tog längre tid då andra som inte har ett stort teckenförråd ska behöva 
teckna. De tyckte att det drar ut på tiden och att personer med hörselnedsättning kanske skulle få 
mer tid i skolan på grund av att liknande situationer tar mycket av deras undervisningstid. 

6.1.3 Problem med tekniken 

Minnen av vad eleverna upplevde när de första gången fick sina hörapparater var bara positiva. 
Diskussionen kring att det är bra att hörapparater finns var rikliga. De menade att utan sina 
hörapparater skulle de inte kunna höra bra eller ingenting alls. Eleverna tycker om sina 
hörapparater men valde att inte sätta på sina hörapparater på T-läge när någon i klassrummet 
talade i mikrofonen. Detta för att eleverna upplevde att mikrofonerna inte fungerade och att det 
gav ett brus. En elev däremot berättade att denne i början satte hörapparaten på T-läge men att 
ingen satte på mikrofonerna. Samma elev berättade också att mikrofonerna oftast inte 
fungerade.  

Från början hade jag på T men sen tyckte jag att de va jobbigt för ingen tryckte på knappen. 
(Elev 4, samtal 1) 

Om mikrofonanvändningen menade eleverna att de inte använder dem för att de oftast inte 
fungerar eller fungerar dåligt. De sade också att de skulle klara sig utan mikrofonerna i 
klassrummet då de sitter vid ett cirkelformat bord, kan se personen som talar och kan då höra 
och avläsa vad denna säger. De sade vidare att de inte tittar på teckenspråket då läraren tecknar 
för oftast tecknar och talar läraren vilket resulterar att det blir fel tecken till det talade ordet. 
Detta skapar då missförstånd och av denna anledning har eleverna valt att inte titta på 
teckenspråket men också för att de känner att de inte behöver det i klassrummet. 

Eleverna menade också att de inte alltid behöver mikrofonerna, de har lärt sig att lyssna utan att 
sätta på dem, alla skulle höra om man talade lite högre. 
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För mig räcker det att man talar högre och tydligt. Då hör jag.( Elev 3, samtal 1) 

Eleverna menade också att man skulle lyssna på vad den andre säger om man slapp att använda 
sig av tecken till talet för att det tog längre tid för personer som inte har ett stort ordförråd och 
för att tecknen kanske inte betydde samma sak som det man sa.  

6.1.4 Hörselmedvetenhet och teckenspråksanvändning 

Eleverna är väldigt medvetna om deras hörselnedsättning och om i vilken miljö de hör bäst. De 
menade att de inte skulle kunna höra utan hörapparater och att det är en bra uppfinning.  

De va så bra att jag fick hörapparater. (Elev 2, samtal 2) 

Eleverna berättade att de använde sig av teckenspråk av egen vilja när de var i matsalen eller i 
bullriga miljöer där man inte kunde uppfatta ljud. En av eleverna menade att om inte 
hörapparater hade uppfunnits då hade de använt sig av bara teckenspråk. Två av eleverna sade 
att de är i behov av teckenspråk när dem inte hade hörapparaterna. 

Jag behöver teckenspråk när jag inte har hörapparater. (Elev 4, samtal 4) 

De andra berättade att de också behöver teckenspråk men i vissa situationer som när den man 
pratar till inte hör så bra eller när man själv är trött. De använde sig av teckenspråk när någon 
inte hade hörapparaterna på eller inte uppfattade vad någon sagt vid första tillfället. De kunde 
till och med be varandra att teckna när de inte hade uppfattat vad kamraten hade sagt.  

Eleverna berättade att de inte brukade titta på de tecken som läraren använde sig av. 
Anledningen var att de hörde vad som sades. Däremot tittade de om läraren talade lågt. 

6.1.5 Självförtroende eller motivation? 

Eleverna diskuterade om personer som inte ville använda teckenspråk kanske har dåligt 
självförtroende och inte vågar teckna på grund av rädslan av att teckna fel. De tog också upp att 
vissa elever inte tyckte om att teckna för att de inte gillar när flera tittar på en. En av eleverna 
tyckte det var pinsamt att teckna i kassrummet för att alla tittade på en. Eleven menade att ute på 
rasterna eller på tunnelbanan använde de sig av teckenspråk eftersom de inte kände sig betittade. 

Alltså alla stirrar på mig när jag ska teckna eller prata o de tycker jag är pinsamt. De e därför 
jag inte tecknar eller pratar. (Elev 4, samtal 4) 

 Samma elev menade att även om folk på tunnelbanan stirrade så stirrade dessa personer av 
nyfikenhet och skulle någon fråga varför dem tecknar skulle de få till svars att de behöver 
teckenspråk. Med andra ord var det pinsamt att teckna när det fanns folk man kände men med 
folk man inte kände kändes det mindre pinsamt att använda sig av teckenspråk.  

De andra eleverna menade däremot att det kunde upplevas som pinsamt att teckna ute för att 
folk tittade på dem på ett konstigt sätt. Detta fick dem att inte vilja använda sig av teckenspråk 
för att de kände sig annorlunda. 

Som så här som att vi e främlingar för dom för att vi tecknar. (Elev 3, samtal 4) 

De menade att folk tittade konstigt på dem medan en annan av eleverna däremot inte kunde se 
att folk tittade konstigt på när denne elev tecknade. Eleven menade också att om folk tittade 
konstigt kanske de tyckte att det var häftigt med teckenspråk. En annan menade att de kanske 
tittade för att de misstänkte att det pratades om dem. 
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Däremot var eleverna överens om att teckenspråkslektionerna borde man ändra på. De visste 
inte vad de hade för mål och tyckte att det alltid gjorde samma under lektionerna, lekte lekar. De 
menade att istället för lekar kunde man få titta på målen som man har och utifrån målen planera 
lektionerna. Det var inte själva teckenspråket som eleverna upplevde som jobbigt eller 
irriterande utan det var upplägget på lektionen som fick dem att uppleva teckenspråket som 
irriterande och jobbigt.  

Jag tycker att själva upplägget e jobbig de e de som gör att man inte gillar teckenspråk. (Elev 
1, samtal 2) 

Vissa av eleverna upplevde att det var lektionerna som gjorde att de började ogilla teckenspråk. 
Svaret de fick från läraren, som jag benämner Maria här, när de frågade om de kunde göra något 
annat fick de en motfråga. 

Men du vet när jag sa “kan vi inte göra nåt annat?” o hon sa, Maria, bara direkt ”Vad ska vi 
göra?”. Hon måste ju tänka. (Elev 4, samtal 4) 

Eleverna menade att när de hade den förra teckenspråksläraren tyckte de att det var roligt med 
teckenspråk. Denna lärare planerade lektionen på ett sådant sätt att det var roligt att ha 
teckenspråk. 

De va hon som gjorde att teckenspråk va roligt. (Elev 2, samtal 3) 

/…/ vår favoritteckenspråkslärare då älskade jag teckenspråk sen när hon flyttade o när Maria 
kom då började jag hata teckenspråk. (Elev 2, samtal 3) 

Syftet med studien var att studera om deras mångkulturella bakgrund påverkade 
teckenspråksanvändningen vilket jag inte såg något spår av. Deras hörselnedsättning var det 
som överskuggade deras tillvaro där föräldrarna uppmuntrade eleverna att använda sina 
hörapparater och där föräldrarna inte såg att det var konstigt med att deras barn använde sig av 
teckenspråk med sina anhöriga. 

6.2 Identitet, gemenskap och vänner 
Eleverna berättade hur de upplevde sig bli behandlade av andra i samhället när de fick veta att 
eleverna hade en hörselnedsättning. De berättade också att de inte umgicks med någon på 
fritiden på grund av de långa avstånden mellan sina klasskamrater. 

6.2.1 Identitet 

Under pauserna pratade vi lite om vad som kan ha orsakat deras hörselnedsättning. Elev 2 
började tala om hörapparaten och menade att hon som är ung inte skulle behöva ha hörapparater 
för det var bara gamla människor som hörde dåligt. Det är normalt att gamla har hörapparater 
men inte att de skulle ha det som är unga. Normal, annorlunda, och konstig var de begrepp 
deltagarna använde om sina hörselnedsättningar. De menade också att lärarna inte såg dem som 
normala ungdomar utan fokuserade för mycket på deras hörselnedsättning.  

Sen tycker vi att lärarna dom tänker bara på våran hörsel. Det känns som att dom inte tänker 
på att vi alltså är som ungdomar vanliga ungdomar men bara vi hör dåligare. ( Elev 1 samtal 1) 
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De sade gång på gång att de är som vanliga ungdomar och ville bli behandlade som alla andra 
ungdomar. Att det enda som skiljde dem åt från de hörande var deras hjälpmedel och att det är 
hjälpmedlen som får dem att känna sig annorlunda. 

/…/ de som är annorlunda e hjälpmedlen vi har annars skulle vi va precis som dom hörande. 
(Elev 2, samtal 1) 

Aa de e våra hjälpmedel som skiljer oss. De e bra att dom finns men de e de som gör att vi 
känner oss annorlunda.( Elev 2, samtal 1) 

De upplevde det ibland som pinsamt då de blev frågade om vad de har i örat. Två av eleverna 
menade att de medvetet har håret nedsläppt för att täcka hörapparaten. En av eleverna hade 
alltid tofs och menade att kommer någon och frågar och denne inte orkade svara då svarade hon 
inte. Att hela tiden bli tillfrågad om vad man hade i örat upplevde de som om någon hela tiden 
talade om för dem att de inte var normala. Efter det fjärde samtalet var avslutat sa elev 4 att 
denna glömmer bort att denna är hörselskadad men påminns om det när folk stirrade på 
hörapparaten. 

6.2.2 Kamratskap – gemenskap 

Eleverna talade om att de inte hade vänner i sitt område och umgicks knappt med varandra på 
fritiden. Några av dem hade sina kusiner som de brukar vara med men det var inte ofta. Några 
av dem umgicks med sina syskon. De umgicks med andra ord med anhöriga och släkt. Orsaken 
till att de inte hade vänner i området var avståndet. De går på en skola som är anpassad för 
elever med hörselnedsättning vilket innebär att upptagningsområdet är Stockholms län. Ingen 
bor nära den andre och detta upplevde de som jobbigt. 

En bor här och en bor där. Alla bor på olika håll. (Elev 3, samtal 1) 

Då har man inte några kompisar nära eftersom vi bor så långt bort. ( Elev 1, samtal 1) 

En av eleverna hade försökt att skapa sociala relationer på sitt område genom att påbörja en 
sport. Denne hoppade av på grund av att denne inte kunde höra instruktioner under en pågående 
träning. En annan av eleverna planerade att påbörja en sport för att etablera vänskap med några i 
området.  

Samtidigt som deltagarna säger sig vilja umgås med andra barn i samma ålder och i samma 
område är de lite osäkra på hur de uppfattas av, som eleverna säger, de hörande.  De menade att 
de hörande eleverna tycker att det är roligt med teckenspråk men när de ska tala med dem blir 
de konstigt behandlade. 

Jag känner mig annorlunda för att det e typ, vi behandlas konstigt i o me att vi är 
hörselskadade. (Elev 2, samtal 1) 

/…/ när dom ska prata då liksom ”hör du mig”. (Elev 2, samtal 1) 

Eleverna menade att de hörande kan tala vanligt med dem, för deltagarna hör. De sade också att 
de inte är döva, de hör och kan svara tillbaka. 

Vi är som alla andra ungdomar man kan prata så hära vanligt med oss o prata snabbt bara vi 
ser själva personen.( Elev 1, samtal 1) 

Men liksom vi är inte döva vi kan prata o så hära om man pratar tydligt.( Elev 2, samtal 1) 
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Eleverna sade också att när någon ville lära sig teckenspråk upplevde de det som något positivt 
några för att de inte kände sig utanför utan som alla andra och några för att någon ville lära sig 
språket de själva använde. Eleverna umgås med en hörande elev på skolan och menar att denna 
elev inte tänker på att de har en hörselnedsättning men menar på att de andra hörande eleverna 
kanske frågar sig varför hon umgås med personer med hörselnedsättning.  

Jag tror att dom tänker varför hänger hon med oss. Bara för att vi e annorlunda.( Elev 3, 
samtal 2) 

Elev 2 menade dock att de andra har en attityd mot personer med hörselnedsättning ett vi och 
dem tänk. Eleven menade att de andra tänker på dem som en kategori, en klump och detta menar 
eleven beror på att man inte känner varandra. 

/…/ vi inte brukar träffa så ofta kanske känner så här ”nu kommer hörselskadade” typ så där. 
(Elev 2, samtal 2) 

Eleven sade vidare att denne har frågat en vän på skolan om det är konstigt att vara vän med en 
person med hörselnedsättning. Vännen hade då svarat att hon inte märker att eleven har en 
hörselnedsättning.  

Så jag blir så här glad… Jag känner mig normal. Jag känner mig inte att jag är hörselskadad 
eller nånting. (Elev 2, samtal 2) 

Eleverna uttryckte däremot en önskan om ett bättre samarbete med de andra. 
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7 Avslutande diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur mycket mångkulturella elever använder 
teckenspråk, när och varför de använder teckenspråk och vad de hade för erfarenheter. Kan 
skolan främja elevernas utveckling och ge dem en stark identitet med teckenspråket som en del 
av eleverna? 

Eftersom man idag använder både teckenspråk, det talade språket och tecken som stöd till talet i 
hörselskolorna ville jag studera hur teckenspråksanvändningen såg ut hos mångkulturella elever 
med hörselnedsättning som gick i denna anpassade skolform. Jag vill också passa på att tala om 
att detta bara gällde en liten grupp av elever och en speciell skolform.  Mina analyser och 
tolkningar bygger på data jag har fått fram av denna kvalitativa undersökning och kan 
förmodligen vara allmängiltiga för samma grupp elever på andra hörselskolor. 

Tvåspråkighet är en del av elevernas vardag i skolan, de blir undervisade i teckenspråk som ett 
ämne för sig men lärarna använder sig av lånade tecken från det svenska teckenspråket. Jag har 
också sett i mina data att eleverna upplever att tecknen saktar ner talet men också att vissa ord 
inte motsvarar tecknet och därför kan eleverna uppleva det som förvirrande när man säger en 
sak och tecknar en annan. Det finns inte ett tecken för varje ord och ska man försöka teckna på 
detta sätt ger det negativa konsekvenser då eleverna slutar lyssna på läraren eller på den elev 
som försöker teckna och tala samtidigt (Roos, 2006). 

Teckenspråk är ett språk som vilket annat språk som helst (Roos & Fischbein, 2006). 
Teckenspråket är fördelaktigt för personer med hörselnedsättning då de kan välja språk efter 
behov och situation (Roos & Fischbein, 2006). Elevernas förhållningssätt till teckenspråket är 
positivt då de själva får välja när de vill och behöver använda sig av teckenspråket. Vad jag 
också har funnit i mina data är att eleverna är medvetna om när det är bäst för dem att använda 
sig av teckenspråk. De är medvetna om att i bullriga miljöer är det mest praktiskt att använda 
sig av teckenspråk om man ska kunna delta i samtal. Eleverna anpassar också språket till vem 
man talar till (Ahlström, 2000) det vill säga om personen är döv då använder de sig av 
teckenspråk eller om man vet att en person har en grav hörselnedsättning. Dock bör detta ske av 
fri vilja. 

Eleverna kände ett agg gentemot teckenspråket när de blev uppmanade av lärarna att teckna till 
talet eller använda teckenspråk. Jenner (2004) menar att man måste ha ett bra bemötande och 
veta hur man ska bemöta eleven för att skapa motivation hos eleven. Läraren bör veta vad som 
krävs för att motivation ska skapas och hållas kvar. I mina data ser jag inte något som ett 
motivationsarbete. Eleverna vill inte ha teckenspråk som ämne och har börjat hysa negativa 
känslor gentemot detta språk på grund av dålig planering eller ingen planering alls av läraren i 
detta ämne. Detta resulterade i att eleverna använde teckenspråket endast då de behövde det 
eller när andra behövde det. I datan ser jag också att den förra läraren i teckenspråk var 
engagerad och eleverna fann teckenspråket som något roligt och användbart. En av eleverna 
började teckna när de började tala om den förra läraren i teckenspråk. Motivation och uppgifter 
som är intressanta och utmanande ger meningsfull undervisning (Jenner, 2004). Inte endast 
teckenspråkundervisningen var orsaken till de negativa känslor som de kunde uppleva utan 
också att den fria viljan kränktes. Ett sådant exempel var när eleverna vistades utanför skolans 
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väggar och lärarna tala om för dem att de skulle använda sig av teckenspråk. Detta skapade 
negativa känslor för själva språket 

Jag tycker därför att skolans förhållningssätt till teckenspråk och till tecken som stöd till talet 
borde diskuteras. Med detta menar jag absolut inte att man inte ska använda teckenspråk utan att 
de borde diskutera när de ska använda vilket språk och hur de ska gå tillväga för att möta alla 
barns språkliga och individuella behov. Barn med hörselnedsättning är i behov av teckenspråk 
men också användning av deras hörapparat. De kan utveckla ett väl fungerande talspråk 
(Nelfelt, 1998). Jag undrar om det inte är dessa tillsägelser och de oplanerade lektionerna som 
får eleverna att känna negativa känslor till teckenspråket i undervisningssammanhang. Om det 
fanns ett arbete i motivation skulle kanske dessa elever använda mer teckenspråk? Hur ser 
lärarnas kunskaper i teckenspråk ut? Kan de skillnaden mellan teckenspråk och tecken som 
stöd? Lärarna måste stimulera eleverna på olika plan i deras utveckling och det gör man genom 
att undervisningen blir meningsfull (Jenner, 2004).  

Eleverna upplever sig själv som mindre normala då lärarna hela tiden vill att de ska trycka på 
knappen eller att de blir tillfrågade av de andra jämnåriga eleverna om de hör. Enligt Selander 
(1988) finns det ingen solidaritet i vissa klassrum där man alltid ska visa att man hör bäst. Mina 
data talar emot det och det tolkar jag som att eleverna är solidariska. Däremot fann jag att dessa 
elever hade ett sämre självförtroende som skapades av stigmatiseringen från samhället. Selander 
säger vidare att i de grupper han har konfronterat tycker personerna med hörselnedsättning att 
det inte är fint att inte kunna höra. De data jag har innehåller inget sådant utan mer om viljan att 
få vara normal. Med detta menade eleverna att vilja ha vänner i samma ålder, både på skolan 
och på fritiden. Det tär på självförtroendet när man ser att alla andra runtomkring hemma har 
vänner i närheten. De sociala relationerna är viktiga för att man ska kunna känna sig som alla 
andra och jag undrar om det inte är en faktor till att eleverna känner sig annorlunda. 

Odelius (2007) tar upp ett viktigt ämne rörande de hörseltekniska hjälpmedlen. Han påvisar att 
eleverna gör medvetna val av vilka hjälpmedel de föredrar att använda utifrån vilken situation 
eleven befinner sig i. Han menar också att vissa elever använder sig inte av T-läget på 
hörapparaten utan M-läget för att dessa elever har behovet av att höra vad de andra i 
klassrummet säger. Med detta kan vi konstatera att alla elever har olika behov. Vissa vill att 
man ska använda mikrofonerna i klassrummet andra inte. I mina data kan jag konstatera att en 
av eleverna använde T-läget på hörapparaten men i och med att de andra slutade sätta på 
mikrofonerna slutade eleven att slå på T-läget. Samma elev talade också om att mikrofonerna 
fungerade dåligt vilket denna elev fick medhåll av alla deltagare för. Deltagarna i min studie 
tycker om sina hörapparater och är väldigt medvetna om dessa individuella begränsningar och 
möjligheter. Eleverna bör därför få möjlighet att kunna göra individuella val utan att läraren 
frågar om denne har ställt in hörapparaten på T-läge eller om eleven hör läraren. En 
förutsättning för eleverna att kunna göra dessa individuella val när det gäller vilka hjälpmedel 
de ska använda i klassrummet är att man har fungerande teknisk utrustning och att de också får 
börja lära sig att ta ett eget ansvar för sin skolgång. Jag menar inte att vi ska överlåta allt ansvar 
på eleverna men däremot skulle det stärka elevernas självförtroende om de fick ta ett ökat 
ansvar för sitt eget lärande. Ett ansvarsområde är att lärarna överlåter till eleven om den hör. 
Eleven själv kan tala om när den inte hör. Jag kan se i mina data att eleverna är trygga med de 
andra i klassen och skulle kunna tala om när de vill att någon ska tala i mikrofonen och likaså 
när de vill att någon ska använda sig av teckenspråk. 
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Deras hörselnedsättning är det överskuggande problemet och inte deras mångfald. Jag kunde 
inte finna något i mina data där eleverna uttryckte eller upplevde att deras mångkulturella 
bakgrund påverkade deras teckenspråksanvändning negativ. De uppfattar inte sin kulturidentitet 
som ett hinder utan de ser sin hörselnedsättning som ett större problem än att vara från en annan 
kultur. Hörselnedsättningen skapar snarare utanförskap och känslan av att vara annorlunda. Jag 
fann att identiteten som en person med hörselnedsättning var viktigare för dem än identiteten 
som invandrare. 

 Jag gick in med de fakta jag trodde jag hade då det talades om mångkulturella elever och de 
problem som uppstår då de ska lära sig teckenspråk. Med detta menar jag att jag hört lärare på 
hörselskolan som menar att det oftast är elever med en annan bakgrund som inte vill använda 
teckenspråk eller hörapparater för att föräldrarna skäms över sitt barns hörselnedsättning. Mina 
data visar inte på något sådant utan tvärtom de uppmuntras till att ha hörseltekniska hjälpmedel 
och ett bevis på detta är elevernas förhållningssätt till deras hörapparater. Därför vill jag ställa 
en motfråga, varför anser man inte att det beror på svenskheten som gör att vissa elever med 
hörselnedsättningar vars föräldrar har svensk bakgrund inte använder hörapparaten? Det handlar 
tydligen inte om vilken bakgrund man har för det är återigen hörselnedsättningen som 
överskuggar och inte bakgrunden. Det är individer och inte kollektivet och man bör inte 
generalisera. 

Allt hänger ihop, språk, identitet, självupplevelse och elevernas hörselnedsättning. Selander 
(1988) säger att barnets bild av sig själv är vad barnet tror att andra människor tror om henne. 
Om barnet använder teckenspråk och tycker att någon tittar konstigt på henne upplever hon sig 
själv som annorlunda som i sin tur kopplas till hörselnedsättningen, det är därför man använder 
teckenspråk för att man inte hör så bra. I mina data finner jag att detta stämmer för att eleverna 
inte var säkra på om de andra tittade konstigt på dem för att de använde teckenspråk eller om de 
tittade för att de var fascinerade över att de kunde teckenspråk. I vissa fall tyckte eleverna att 
dem andra tittade konstigt i andra fall tyckte de att de andra bara var nyfikna. Ahlström (2000) 
talar om stigmatisering och vad som kan vara en stigmatiserande symbol. 

Att stigmatiseras är att behandlas som avvikare. Som en konsekvens av det försöker 
stigmatiserade människor, både vuxna och barn, att normalisera sig själva. Hörapparaten kan 
vara en stigmasymbol, d.v.s. ett tecken som drar uppmärksamheten till den 
funktionsnedsättning som leder till nedvärdering. (s. 67) 

Detta stämmer överens med mina data där vissa av deltagarna alltid täckte hörapparaten med 
håret. En av dem gjorde däremot aldrig det. Hon ville däremot inte tala om det om någon 
utomstående frågade vad det var som fanns i örat. Ahlström (2000) säger vidare att självbilden 
inte bara växer fram i interaktion med föräldrarna utan också i kontakt med jämnåriga barn. Hon 
menar vidare att barns identitet utvecklas kontinuerligt beroende på faktorer som bland annat 
åldern och vilket bemötande man får av andra. Slutsatsen jag drar är att skolan borde skapa en 
bättre kontakt med de jämnåriga på skolan och ge eleverna lite eget ansvar över sitt lärande samt 
att bemöta individen som en individ, en helhet där hörselnedsättningen är en del av individen 
och inte en dominerande bild av individen. 

Hörselnedsättningen är en viktig del av eleverna men jag tycker att man ska skilja på begreppen 
hörselmedvetenhet och hörselidentitet. Att eleverna är hörselmedvetna är att de är medvetna om 
sina begränsningar med sin funktionsnedsättning. Detta är ett viktigt arbete för eleverna men 
däremot har eleverna med hörselnedsättning en identitet som talspråkig (Roos, 2008), dvs. det 
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som alla hörande har. Jag tycker inte att hörselidentitet är ett korrekt begrepp för personer med 
hörselnedsättning då de oftast ser sig själva som talande och oftast talar om att de inte är döva 
och därmed har de sagt att de inte har tagit till sig dövidentiteten.  

Sammanfattningsvis visar mina data och analyser att det inte finns någon motivation för 
eleverna för att vilja lära sig teckenspråk. En av flera faktorer var då den fria vilja kränktes men 
också att teckenspråkslektionerna var oplanerade och detta upplevdes som dålig och meningslös 
undervisning. Motivationen till att vilja lära sig fallerar då tekniken inte fungerar men också då 
man inte har ett språk under ett undervisningstillfälle. Utvecklingen av individen med ett starkt 
självförtroende och en säker identitet bör lärarna arbeta med genom att ge eleverna ett ökat 
ansvar över deras skolgång men också att ett bra och ett kontinuerligt samarbete med jämnåriga 
påbörjas. Tekniken bör åtgärdas så att eleverna får fler valmöjligheter för hur de vill följa med i 
undervisningen. Elevernas bakgrund och kultur var inte viktigt utan deras hörselnedsättning 
överskuggade allt därför bör lärarna se till individens behov och förstå vad som orsakar deras 
attityder gentemot teckenspråk. Lärarna bör ha ett reflekterande tänk där de försöker se hur 
deras undervisning ser ut och hur väl anpassad den är för eleverna i just denna klass. 

7.1 Framtida forskning 
Under studiens gång väcktes fler frågor som jag tyvärr inte fick svar på. Dessa är då viktiga 
frågor för elever med hörselnedsättning, för deras framtid i skolan. Deras behov kan ha hamnat i 
bakgrunden för att de döva, som samhället har sett ha större problem än de med 
hörselnedsättning har fått företräde (Nelfelt, 1998). Tyvärr hade jag en tidsgräns för när min 
studie skulle bli klar och kunde själv inte ta tag i dessa frågor. 

För att en lärare ska kunna tillfredställa elevernas behov behöver läraren veta vad den optimala 
skolmiljön för barn med hörselnedsättning är. Jag skulle vilja se aktuell forskning på hur 
effekterna av tecken som stöd har för dessa barn. Med detta menar jag en aktuell forskning på 
hur tecken och tal simultant påverkar barnets skolframgång eller utebliven skolframgång. Jag 
skulle också vilja se en longitudinell undersökning om effekterna av teckenspråksanvändning 
för elever med hörselnedsättning. Det vill säga vill jag se vad teckenspråket som språk ger för 
resultat för elever som har hörselnedsättning. 

Lärarnas kunskaper om andra kulturer är inte tillräckliga. Motivation skapas då man får stå i 
centrum, när läraren uppmärksammar något som står en nära. Vi får fler elever med en annan 
kulturell bakgrund och med detta en annan språklig bakgrund. Hur bemöter man denna 
komplexitet? Den enda studien jag kunde hitta var en amerikansk studie om elever med en 
annan bakgrund som menar att det sker kulturkrockar mellan elev och lärare på grund av 
lärarens okunskap om dessa olika kulturer (Reddning, 2000).  

Under tiden jag transkriberade mina data insåg jag ett annat mönster som har med språk att göra 
och som väckte mitt intresse. Jag såg att eleverna upprepade frågan två gånger vare sig någon 
hade uppfattat frågan från första gången eller inte. Jag tog då kontakt med professorn Brita 
Bergman på Stockholms universitet och frågade om det var någon typ av influens från 
teckenspråket. Jag frågade också om det fanns någon litteratur om detta. Bergman uppgav att 
det inte fanns något att läsa om detta ämne (B. Bergman, personlig kommunikation, 29 april, 
2010). Detta innebär att det förmodligen inte finns någon forskning på detta och det skulle man 
kunna studera. Vad kan upprepningarna bero på? 
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7.2 Slutord 
Skolan är en plats för barns kunskapsinhämtning och med dessa kunskaper ska de klara sig i 
samhället. Lärarna bör då ge en meningsfull undervisning där kunskapsinhämtning blir 
motiverande. Eleverna bör också få möjlighet att lära sig ta ansvar för det språkliga valet och till 
valet av tekniska hjälpmedel. Om läraren istället för att uppmana eleverna att sätta på sig 
hörapparaterna, mikrofonen eller att teckna bör denne visa eleverna hur det verkligen är ute i 
samhället. Utifrån detta kommer eleverna att lära sig att ta ansvar och får en större förståelse för 
varför deras hjälpmedel är en positiv sak och acceptansen blir större. Genom ett målmedvetet 
sätt att arbeta med elevernas hörselmedvetenhet och motivation kan man på skolan höja 
elevernas betyg men också deras självbild och självförtroende. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej 
 
Mitt namn är Johara Khattab och är lärarstuderande vid Stockholms universitet. Jag 
läser min sista termin och ska skriva min uppsats. Jag har inriktat mig mot döva elever 
och elever med hörselnedsättning.  Jag är då intresserad av elever med 
hörselnedsättning som har en annan kulturell bakgrund än svenskt då det knappt finns 
någon forskning kring deras teckenspråksanvändning och hur detta språk används. Jag 
vill veta varför eleverna använder teckenspråk i vissa situationer och inte i andra 
situationer och vad orsaken till detta är. 
 
Mitt syfte är att med hjälp av fokusgrupper ta reda på när dessa elever använder 
teckenspråk och varför dem använder teckenspråk i just den situationen. Fokusgrupp 
som metod innebär att jag samtalar i grupp och analyserar själva samtalet för att sedan 
skriva ner i min uppsats vad som har framkommit under samtalen. 
Med hjälp av teknisk utrustning så som bandspelare och videofilm kommer jag att 
dokumentera dessa samtal och behöver därför samtycke av dig som vårdnadshavare 
samt elev. 
 
Intervjuerna kommer att stämmas av med respektive mentor för att det inte ska drabba 
ämnesundervisningen för eleverna. Biträdande rektorn xxx xxx stödjer genomförandet 
utifrån att det ligger i linje med arbetet med skolans profilmål för hörselklasserna, 
Verktyg för livet. 
 
Ni kommer att få tillgång till materialet när det är sammanställt och både skolan och 
eleverna kommer att vara anonyma i min text. Självklart kommer detta att vara frivilligt 
för alla elever som blir inblandade och de kan dra sig ur när de vill.  
 
Den enda som kan komma att ta del av ljudinspelningarna och videoinspelningarna är 
min handledare Carin Roos lektor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. 
 
Ni kan kontakta mig på telefon nr xxx xxx om ni har frågor eller undrar över något.  
 
Med vänliga hälsningar 
Johara Khattab 
 
Jag, vårdnadshavare godkänner att mitt barn är med i fokusgruppen  
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--------------------------------------------------------     ----------------------------------------------
------- 
Underskrift                                                              Namnförtydligande 
 
Jag, elev, godkänner att vara med i fokusgruppen    
 
 
---------------------------------------------------------     ---------------------------------------------
------- 
 Underskrift                                                              Namnförtydligande 
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