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Sammanfattning/Abstract 

Elever med hörselnedsättning uppnår generellt inte lika höga betyg som hörande elever. Forskningen 

kring hur elever med hörselnedsättning tillägnar sig kunskap via språket är eftersatt. Syftet med denna 

studie är därför att undersöka hur man arbetar för att främja språkutvecklingen hos eleverna i en 

hörselklass. Följande frågor studeras i undersökningen: 

 Vilka potentiella områden för språkutveckling finns det? 

 Vilka faktorer försvårar eller förhindrar språkutvecklingen? 

 Hur anpassas den språkliga, fysiska och pedagogiska miljön för att främja språkutvecklingen? 

 

I studien deltog eleverna i en hörselklass i årskurs sju. Data samlades in med hjälp av observationer, 

en elevenkät samt en lärarintervju och analyserades tematiskt. Resultaten visade att elevernas 

språkutveckling främjas då lärarna använder stödtecken. Språkbruk som utgår från elevernas 

intressesfär och uppgifter av kommunikativ karaktär, påverkar elevernas språkutveckling positivt. Den 

hörseltekniska utrustningen förbättrar elevernas möjligheter att göra sig hörda i klassrummet men 

begränsar möjligheterna att utveckla den dialogiska kompetensen. Genom att lärarna tar god tid på sig 

att introducera begrepp, förankra kunskap hos eleverna samt avlastar deras arbetsminne, stöttas 

eleverna i utarbetandet av de egna inlärningsstrategierna och lyssnandestrategierna.  

Eftersom elever med hörselnedsättning utgör en minoritet förbises ofta deras språkliga behov. En 

nyckel till elevernas framgång i skolan, visade sig vara att se deras verkliga behov för att kunna 

utvecklas språkligt och att stötta eleverna att komma vidare i denna utveckling, utifrån individens 

förutsättningar. 

 

 

 



 

 

Pupils with impaired hearing do not reach as high marks as pupils with no hearing-impairment. The 

research about how pupils with impaired hearing assimilate knowledge through their language are, to a 

certain degree, neglected. The purpose of this search is to examine possible ways to promote the 

language development in a class of impaired hearing pupils. 

The following questions were in focus: 

 Which were the main domains for language development in the class? 

 Which were the aggravating circumstances for the language development? 

 Which were the possible ways to adjust the linguistic-, physical- and pedagogical settings in 

order to promote the language development? 

The participants in this study were adolescents, in a class for impaired hearing pupils. Data was 

collected by observations, a questionnaire, and an interview with one of the teachers. Data was divided 

into topics. The language development was promoted when the teachers reinforced the spoken 

language with signs borrowed from the sign language. Linguistic usage based on the interests of the 

pupils and exercises promoting communication will affect the language development, as will be seen 

from the results.  

The hearing loop and the hearing aids will improve the pupils ability to be heard in the classroom, but 

it will also limit their ability to develop capacity of taking part in dialogues. By introducing knowledge 

slow and gentle, by anchoring the knowledge, and by relieving the pressure on the pupils working 

memory, the pupils will be supported in the preparation of their own learning strategies. 
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1 Inledning 

De döva och hörselskadade i Sverige har, ur historiskt perspektiv, i stor utsträckning varit uteslutna 

från olika aktiviteter i samhället och har följaktligen betraktats som en avvikande grupp. Så sent som 

2009 kom den språklag som ger det svenska teckenspråket en ställning motsvarande de nationella 

minoritetsspråkens status (Schönström, 2010). Personerna inom dövkulturen har alltså länge fått 

kämpa för sin rätt att bli erkända som en språklig minoritet (Roos och Fischbein, 2006). Schönström 

(2010), menar att detta sena erkännande av teckenspråket som ett eget språk samt marginaliseringen av 

personer med hörselskada, bidragit till att forskningen kring hörselskadades inlärningsspråk och 

klassrumskommunikation hittills varit eftersatt (Schönström, 2010).  

Enligt Roos (2008) är det vanligt att individer med någon form av hörselnedsättning identifierar sig 

som talspråkiga. Personer som har opererat in ett Cochleaimplantat (CI) i örats hörselsnäcka har ofta 

en dubbel språklig identitet. Då CI är avstängd klassificeras individerna som medicinskt döva, men då 

CI är påkopplad identifierar de sig istället ofta som hörselnedsatta (Roos, 2008). 

Roos (2008) menar också att det saknas ett övergripande perspektiv inom forskningen kring 

språkutvecklingen hos barn med dövhet eller en hörselnedsättning. En del frågor inom läs- och 

skrivforskningen gällande grupperna av barn med CI och barn med en hörselnedsättning har ännu inte 

belysts (Roos, 2008). 

Ahlström (2000) påpekar att termen hörselskadad är ett samlingsbegrepp som inrymmer ett kontinuum 

av individer med olika grad av hörselnedsättning. Orsakerna till hörselnedsättningen kan antingen vara 

medfödda eller uppstå senare i livet. Hörselnedsättningen kan också beskrivas från flera perspektiv; 

medicinskt, tekniskt, socialt och psykologiskt (Ahlström, 2000). Hermansson (2005) berättar att det 

tidigare var vanligare att utgå från medicinska termer då man talade om människors dövhet eller 

hörselnedsättning. Idag är det vanligare att definiera individer med dövhet eller hörselnedsättning 

utifrån ett socialt perspektiv. Man utgår då snarare från individens språkliga identitet: ”En som har 

svenska som sitt första språk bedöms vara hörselskadad och en som har teckenspråk som sitt första 

språk bedöms vara döv.” (Hermansson, 2005, s.7). 

Enligt Roos (2008) finns det en skiljelinje mellan de som intar ett auditivt- respektive ett visuellt 

perspektiv på personer med en dövhet eller en hörselnedsättning. De som antagit det auditiva 

förhållningssättet anser att det i första hand är det talade språket som främjar barnets språkinlärning. 

Behärskandet av ett visuellt teckenspråk anses inte lika betydelsefullt för barnets språkutveckling, som 

att behärska de auditiva förmågorna att tala och höra i så hög utsträckning som möjligt. Anhängare till 

det visuella perspektivet däremot, betonar att individer med en hörselnedsättning inte kan delta i 

samtal på samma villkor som hörande. För att förbättra de hörselnedsattas möjligheter till delaktighet i 

kommunikativa sammanhang, är det viktigt att barnet tidigt kommer i kontakt med teckenspråket. 

Först när barnet har tillgång till ett visuellt språk, kan barnets språk utvecklas åldersadekvat: ”I ett 

visuellt perspektiv menar man att barnet måste erbjudas ett annat sätt att kommunicera, eftersom de 

inte kan ingå i hörande sammanhang på lika villkor.” (Roos, 2008, s. 11). 

Undersökningar har visat att elever med en hörselskada generellt inte uppnår lika höga betyg som 

hörande elever (Hendar, 2008). De kunskaper som eleverna med en hörselskada tillägnar sig i skolan 



2 

 

verkar inte vara lika djupt förankrade som hos hörande elever (Frostad, 1998, refererad i Foisack, 

2006). För att utveckla en pedagogik speciellt anpassad för elever med en hörselnedsättning, är det 

därför ytterst angeläget att forskningen tar fart kring hur man bäst stimulerar de strategier som leder 

till en mer förankrad och stabil kunskap hos elever med en hörselnedsättning.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i föreliggande studie är att undersöka hur man arbetar för att främja språkutvecklingen hos 

eleverna i en hörselklass.  

 Vilka potentiella områden för språkutveckling finns det? 

 Vilka faktorer försvårar eller förhindrar språkutvecklingen? 

 Hur anpassas den språkliga, fysiska och pedagogiska miljön för att främja språkutvecklingen? 

3 Bakgrund 

3.1 Lärandemiljöer för elever med 

hörselnedsättning 

Vilka möjligheter att arbeta språkutvecklande kan erbjudas eleverna i en specialdesignad hörselklass?  

Odelius (2010) redogör för att i Sverige går 84 % av de döva och hörselnedsatta eleverna i ordinarie 

klasser i majoritetsskolor, medan 16 % går i hörselklasser eller i specialskolor (Odelius, 2010). 

Wennergren (2007) menar att det som huvudsakligen skiljer de tre skolalternativen åt är 

undervisningsspråken. I specialskolor används teckenspråk som undervisningsspråk. I hörselskolor 

sker undervisningen på talad svenska och teckenspråk betraktas här som elevens andra språk. I de 

ordinarie klasserna används enbart svenska som undervisningsspråk (Wennergren, 2007). 

Ordinarie klasser har ett högre elevantal än hörselklasser, vilka oftast består av omkring sju eller åtta 

elever. Dessutom tillhandahåller hörselklasser och specialskolor lokaler speciellt anpassade för 

hörselnedsatta samt tillgång till olika hörseltekniska hjälpmedel (Odelius, 2010). Det finns totalt nio 

skolor med hörselklasser i Sverige (Hendar, 2008). 

Schönström (2010) poängterar att det stora flertalet av de hörselskadade elever som är inkluderade i 

ordinarie klasser, missgynnas av att gå i skolor där man inte särskilt har anpassat miljön efter 

elevernas hörselnedsättning (Schönström, 2010). Wennergren (2006) hävdar däremot att en alltför 

stark individualisering kan leda till ett avståndstagande från samhället i övrigt. Det ligger en stor risk i 

att bortse från de verkliga krav som kommer att ställas på hörseleleverna utanför skolans väggar. För 

att eliminera denna risk måste kommunikationsvillkoren i hörselklassen i högre grad efterlikna 

verkliga kommunikativa situationer (Wennergren, 2006). 
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3.2 Språkanvändning och språkutveckling hos 

elever med hörselnedsättning 

 Wennergren (2007) menar att hörselklasser inte räknas som renodlat teckenspråkiga miljöer eftersom 

undervisningen generellt sker på talad svenska och teckenspråkundervisningen ges på särskilda 

lektioner, ofta på Elevens val (Wennergren, 2007). Roos (2008) berättar att i de fall man talar svenska 

och tecknar simultant använder man sig inte av teckenspråk. Då rör det sig istället om användandet av 

någon av följande metoder; Tecknad svenska, TS, Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, TAKK, eller Tecken som stöd till talet, TSS. Dessa tre metoder har lånat in tecken 

från teckenspråket och använder dessa tecken i kombination med talad svenska, för att underlätta 

förståelsen. Det är viktigt att inte förväxla teckenspråk med någon av tre ovan nämnda metoder. 

Teckenspråk och svenska är två separata, fullvärdiga språk. Roos (2008) nämner också att talad 

svenska och teckenspråk inte kan användas parallellt, eftersom språken skiljer sig åt bland annat 

avseende grammatik och syntax. Teckenspråk är också organiserat spatialt och inte temporalt, vilket 

talad svenska är (Roos, 2008). Dessutom saknar teckenspråk ett eget skriftspråk (Schönström, 2010). 

Christersson (2002) nämner att om man använder teckenspråk samtidigt som man pratar svenska blir 

båda språken lidande eftersom de olika språkliga nyanser som man kan uttrycka genom respektive 

språk, då går förlorade (Christersson, 2002).  

När det talade ordet inte räcker till är det alltså bra att kunna förstärka språket med stödtecken. Det 

optimala vore dock om både lärare och elever även fritt skulle kunna växla mellan teckenspråk och 

svenska utefter behov (Wennergren, 2006). De båda språken skulle då komplettera och berika 

varandra (Schönström, 2010). Hendar (2008) menar att det är viktigt att elever med en 

hörselnedsättning får visuell förstärkning i undervisningen, när läraren talar svenska. Hendar betonar 

dessutom vikten av att eleven kan delta aktivt i övriga sociala gruppaktiviteter som försiggår på en 

skola, förutom i själva undervisningssammanhangen. Då eleven rör sig i olika miljöer på skolan och 

bekvämt kan växla mellan teckenspråk och talad svenska, ökar elevens delaktighet även i dessa 

sammanhang. Det har visat sig främja den kommunikativa förmågan om man lyckas skapa olika 

arenor där människor kan mötas och interagera. För att kunna uttrycka det man verkligen avser och 

interagera på ett sätt som utvecklar den egna kommunikativa kompetensen optimalt, är det viktigt att 

samtliga inblandade i samtalet har möjlighet att välja den kommunikationsform som passar var och en 

allra bäst (Hendar, 2008). Även Hermansson (2005) definierar god kompetens i teckenspråk och 

svenska som en utvecklad förmåga att snabbt kunna växla mellan språken. Det är därför angeläget att 

lärare och elever har tillgång till både talad svenska och teckenspråk. Ett hinder för elevernas 

språkutveckling i hörselklasser är ofta just att lärarna inte har tillräckliga kunskaper i de båda språken 

(Hermanson, 2005). Hendar (2008) poängterar vikten av att de lärare som undervisar elever med en 

hörselnedsättning behärskar teckenspråk på en akademisk nivå.  

Svartholm (2007) ser en stor risk i att enbart använda talad svenska som undervisningsspråk och 

ställer sig kritisk till om det är det talade språket som bäst främjar dessa elevers språkliga utveckling. 

Om lärarna istället förstärker det talade språket med stödtecken, alternativt växlar till att använda 

teckenspråk vid behov, skulle eleverna lättare kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen. 

Oavsett hur liten gruppen är kommer säkerligen de elever som har svårt att uppfatta det som sägs 

känna sig som outsiders i förhållande till gruppen (Svartholm, 2007).  

Andersson (2006) talar om den barncentrerade kommunikationsstilen och den vuxencentrerade 

kommunikationsstilen. Den barncentrerade kommunikationsstilen utgår från barnets intressesfär. Den 

vuxne fångar upp, bekräftar barnet och på så sätt utvecklas barnets språk, utifrån barnets egna 
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intressen. I den vuxencentrerade kommunikationsstilen är det den vuxne som tar initiativen i samtalet. 

Denna kommunikation med utgångspunkt från ett vuxenperspektiv, verkar inte gynna barnets 

språkutveckling i särskilt hög grad. Att arbeta språkutvecklande innebär därför att man bygger vidare 

från barnets befintliga mognadsnivå (Andersson, 2006). Även Ahlström (2000) betonar vikten av att 

de vuxna anpassar sig efter barnets språkförmåga och intar ett barncentrerat förhållningssätt, för att 

bäst stödja barnets språkutveckling. Med utgångspunkt från barnets livsvärld, blir det lättare att 

motivera barnet att delta i dialoger och att påvisa mönster för hur samtal kan vidareutvecklas. Den 

vuxnes uppgift är alltså att uppmuntra barnet att föra dialoger, genom att stödja barnet utifrån dess 

egna intressen (Ahlström, 2000). 

Liberg (2003) menar att barnets språk utvecklas under samtal med andra och att man inte kan skilja ut 

vilka samtalspartner som är viktigare än andra för att språket ska utvecklas. Att kommunicera och 

samspela med jämnåriga kamrater gynnar den språkliga utvecklingen i lika hög grad som att samtala 

med vuxna. De olika samtalspartnerna är alltså inte olika viktiga för interaktionens kvalitet. Istället 

främjar olikheterna barnets språkutveckling (Liberg, 2003). 

Roos (2008) pekar på att tvåspråkighet hos hörande barn ofta betraktas som en tillgång, vilken bidrar 

till att utveckla individens språkliga kompetens. Fördelarna med dövas och hörselnedsattas tvåspråkiga 

identitet har däremot ofta ifrågasatts (Roos, 2008). Håkansson tar upp en avgörande skillnad mellan 

tvåspråkigheten hos hörande- respektive döva tvåspråkiga barn (2003, refererad i Hermansson, 2005): 

”En viktig skillnad mellan inlärning av teckenspråk och inlärning av talat språk är att det är sällsynt att 

döva barn tillägnar sig teckenspråk av vuxna som har teckenspråk som modersmål.” (Håkansson, 

2003, refererad i Hermansson, 2005, s. 9). Teckenspråksundervisningen i hörselklasser bör hållas av 

lärare som har teckenspråk som förstaspråk, vilket gör att eleverna kommer i kontakt med ett så rikt 

och nyanserat språk som möjligt. Detta är särskilt angeläget i de fall då föräldrarna har ett annat 

modersmål än teckenspråk.  

De specifika språkkaraktäristika som återfinns i elevens första språk, kan påverka inlärningsprocessen 

av elevens andraspråk. Med transfer menas att inläraren använder sig av de regler som återfinns i 

elevens förstaspråk vid tillägnandet av ett andraspråk. Då reglerna överensstämmer mellan de båda 

språken talar man om positiv transfer. När reglerna skiljer sig åt kan språkliga hinder som härrör från 

elevens första språk försvåra inlärningen av andraspråket. Då talar man om negativ transfer (Ellis, 

1997). 

Schönström (2010) har påvisat att det finns ett kvalitativt samband mellan inlärningen av dövas 

förstaspråk och andraspråk. Det är avgörande att individen först tillägnar sig teckenspråk som 

förstaspråk för att senare kunna utveckla ett nyanserat andraspråk (Schönström, 2010). Uhlén, 

Bergman, Hägg och Eriksson (2005) visar i sin studie att språkutvecklingen hos barn med hörapparat 

och barn med CI gynnas av att barnet lär sig svenska och teckenspråk parallellt (Uhlén et al., 2005). I 

hörselklasser får eleverna möjlighet att tillägna sig båda språken. Ett tungt vägande skäl då föräldrarna 

väljer skolform för sina barn brukar vara möjligheten att studera teckenspråk som andraspråk, vilket 

alltså erbjuds i hörselklasser (Wennergren, 2007).  

Svartholm (2007) berättar att alltfler får en CI inopererad i tidig ålder och detta medför att många 

skolor ställs inför en ny pedagogisk utmaning. Traditionellt har specialskolor och hörselklasser arbetat 

aktivt för att främja barnens tvåspråkighet. Efter att ett CI opererats in i barnets öra krävs det att barnet 

tränar upp förmågan att uppfatta tal. Därför ställs allt större krav från föräldrar till barn med CI, att 

skolan ska arbeta med talträning och även använda det talade språket i undervisningen. Det råder dock 

fortfarande oklarheter kring om språkutvecklingen hos barn med CI verkligen gynnas av en sådan 
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fokusering av det talade språket. Svartholms undersökning visar att föräldrar till barn med CI ofta är 

medvetna om barnets behov av att utveckla både svenska och teckenspråk på en så kognitivt avancerad 

nivå som möjligt. Individen blir mer flexibel och delaktigheten ökar i olika kommunikativa situationer 

om individen behärskar båda språken. Dessutom berikar språken varandra. Att enbart träna upp den 

talade svenskan men inte teckenspråket är också riskabelt i de fall något skulle inträffa med 

implantatet senare i livet. Om implantatet skadas, kan det medföra att individen går från att ha varit 

hörande med hjälp av CI, till att räknas som medicinskt döv. Individen blir i sådana fall helt beroende 

av att ha tillgång till ett rikt utvecklat teckenspråk för att kommunicera (Svartholm, 2007).  

Svartholm (2007) menar också att språkliga behov hos barn med CI och barn med någon annan typ av 

hörselnedsättning, kan te sig olika. Frågan om huruvida det skulle gynna elevers språkutveckling att 

upprätta två olika inriktningar på hörselklasser har därför aktualiserats. Man har dock funnit att det 

inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att dela in dessa grupper i två. Strävan är istället att utveckla 

pedagogiken i befintliga elevkonstellationer för att främja båda gruppernas språkutveckling samtidigt. 

Det är dock fortfarande oklart hur språkanvändningen i klassrummet för barn med CI bör struktureras, 

för att främja barnets språkliga utveckling optimalt. Eftersom forskningen är relativt ny på området, 

råder det också osäkerhet kring huruvida eleverna kommer att nå tillfredsställande resultat om 

undervisningen enbart sker på talad svenska (Svartholm, 2007). 

Svartholm berättar att en gemensam nämnare mellan elevgrupper med CI och elever med en 

hörselnedsättning är behovet av att vara i små grupper för att träna upp förmågan att delta i muntliga 

diskussioner. Men även då gruppen är relativt liten och eleverna känner tillit till varandra uppstår 

kommunikationsproblem. Elevernas språk är under ständig utveckling och alla har nått olika långt i sin 

språkliga process. Vissa barn med hörselnedsättning har svårt med talproduktionen och artikulationen, 

vilket medför ytterligare ett hinder för språkförståelsen i gruppen. Lärarens tydlighet i dessa 

kommunikativa situationer är viktig och att ha ständig ögonkontakt med klasskamraterna och läraren 

underlättar språkförståelsen (Svartholm, 2007).  

3.3 Kollektivt lärande i hörselklassen 

Hofvendahl (2006) poängterar att samtal kännetecknas av en relativt fast struktur och att man delar in 

samtalet i olika faser. Yttrande läggs till yttrande enligt ett förutbestämt mönster. På så sätt 

upprätthålls och framskrider samtalet (Hofvendahl, 2006). Den hörseltekniska utrustningen rubbar 

denna samtalsstruktur och gör dialogmönstret konstlat och onaturligt. Det är därför viktigt att eleverna 

i hörselklassen ges möjlighet att öva upp förmågan att delta i samtal och att lära sig hantera den 

begränsande effekt som den hörseltekniska utrustningen kan medföra. Om eleverna i en hörselklass 

inte ges möjlighet att träna på detta, riskerar de att stå handfallna, utan verktyg att hantera verkliga 

samtalssituationer utanför skolans väggar (Heiling, 1999; Wennergren, 2007). 

Wennergren (2006) talar om vikten av att skapa flerstämmiga klassrum för att främja hörselnedsatta 

elevers språkutveckling. För att uppnå flerstämmighet måste man skapa ett öppet klimat i 

klassrummet, en atmosfär där allas röster är lika mycket värda och där både talandet och lyssnandet 

anses som lika viktiga för att utveckla elevernas språk. I de flerstämmiga klassrummen arbetar man 

systematiskt med kommunikationen som ett verktyg för språklig utveckling (Wennergren, 2006). 

Med begreppet dialogkompetens avses förmågan att tala och lyssna. Förutsättningarna för att utveckla 

dialogkompetensen skiljer sig åt i en hörselklass och i en vanlig klass (Wennergren, 2007). I Heilings 

undersökning (1999) visas att det ofta uppstår problem då individer med en hörselnedsättning deltar i 
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gruppsamtal. Det kan vara svårt för läraren att upptäcka den hörselnedsattes svårigheter att delta i 

kommunikativa samtal eftersom individens eget tal uppfattas som felfritt. Framför allt har man funnit 

stora skillnader i den egna talförmågan och förmågan att delta i gruppsamtal hos individer med en grav 

hörselnedsättning (Heiling, 1999). 

Strandberg (2006) redogör för Vygotskiljs teorier om de så kallade proximala zonerna för utveckling. 

Enligt dessa zoner bör man utgå från elevens befintliga kunskapsnivå och sträva efter att uppnå den 

närmaste utvecklingsnivån (Strandberg, 2006). Man kan stötta eleverna i att nå nästa proximala fas i 

utvecklingen. Stöttningen ska inte ligga på en alltför basal nivå utan bör istället tänja på gränserna för 

det eleven redan förmår. Eleverna måste konfronteras med autentiska och krävande uppgifter för att 

utvecklas (Gibbons, 2006). Det är viktigt att eleverna i hörselklassen förmås ta eget ansvar för att nå 

nästa proximala utvecklingszon: ”Elever i hörselklassmiljö befinner sig i klassrum med hög 

lärartäthet. Det blir i dessa miljöer angeläget att resursen används på ett medvetet sätt som både gagnar 

och utvecklar elevernas lärande men som också successivt utvecklar elevers ansvarstagande” 

(Wennergren, 2006, s 151).  

Wennergren (2007) menar att elever i hörselklasser stöter på särskilda hinder i processen att utveckla 

sin förmåga att delta i gruppdiskussioner. Kommunikationen i klassrummet bör bygga på elevaktivitet 

istället för att förstärka elevens roll som passiv mottagare. Läraren i en hörselklass måste 

kommunicera direkt med eleverna och ge dem kunskaper om och färdigheter i vad verklig delaktighet 

i samtal innebär. Eleverna måste få möjlighet att själva vara med och skapa kommunikationen i ett 

gemensamt lärande. Istället för individualisering bör man stötta eleverna genom att arbeta mot ett 

kollektivt lärande. En medveten strävan i undervisningen borde därför vara att skapa en flerstämmig 

kommunikativ miljö i klassrummet, att förse eleven med de verktyg som kommer att behövas för att 

kunna delta aktivt i autentiska samtal (Wennergren, 2007).   

Svartholm (2007) berättar att om elevernas fria deltagande i gruppdiskussioner dessutom begränsas, 

kommer resultaten de presterar också att bli begränsade. Svartholm rekommenderar därför lärare att: 

”pay extra attention to the need for discussion and free conversation among the children in the group“ 

(Svartholm, 2007, s. 143). 

3.4 Förutsättningar för inlärning hos elever med 

hörselnedsättning 

Med kognitiva inlärningsstrategier menas att utveckla förmågan att lösa olika problem som eleven 

ställs inför vid inlärningssituationen. Martin (2006) menar att användandet av olika kognitiva 

inlärningsstrategier bland annat medför att eleven utvecklar sin förmåga att analysera, förklara, 

jämföra, kategorisera, ställa hypoteser och känna igen olika mönster. Om eleverna sitter nära varandra 

i klassrummet kan de lättare kommunicera med varandra. Annars riskerar kommunikationen istället att 

föras via läraren. Frågor om varför någonting sker eller hur något är beskaffat utmanar elevens eget 

tänkande. Därför bör läraren ställa sådana frågor till eleverna. Martin menar också att lärare bör ta sig 

god tid att invänta elevernas svar på dessa interaktiva frågor. Först när eleven ges den tid som krävs 

för att processa frågan, kan individens tänkande utvecklas. Dessa kognitiva inlärningsstrategier leder 

till att eleverna utvecklar en förmåga att tillägna sig inlärningsstoff, processa den nya kunskapen för 

att slutligen omformulera den och integrera den som sin egen kunskap. Därför är det viktigt att all 

undervisning för elever med en hörselnedsättning genomsyras av användandet av dessa kognitiva 

inlärningsstrategier (Martin, 2006). Även Svartholm (2007) poängterar att diskussionerna som förs i 
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de hörselnedsattas klassrum bör präglas av ett nyanserat språkbruk som utvecklar elevernas tänkande. 

Det är skolans uppgift att förse eleverna med detta högkvalitativa språk, som blir ett redskap för att 

utveckla det egna tänkandet. Dessvärre tenderar de inhämtade kunskaperna att bli ytliga och elevernas 

delaktighet minskar, om klassrumsdiskussionerna förs på ett språk som eleverna inte behärskar fullt ut 

(Svartholm, 2007).  

Frostad (1998, refererad i Foisack, 2006) menar att elever med en hörselskada följer samma 

inlärningsgång som hörande elever, men att de använder sig av andra inlärningsstrategier. Elever med 

en hörselskada förlitar sig i större utsträckning på regelstyrd procedurkunskap vid 

kunskapsinhämtning än hörande elever. Denna procedurkunskap vilar sällan på en djupare förståelse, 

vilket medför att de nya kunskaperna inte bottnar i eleven. Kunskapen riskerar därmed att bli ytlig, 

obearbetad och inte tillräckligt förankrad. Därför är det angeläget att läraren kommunicerar direkt med 

eleven för att främja de kognitiva inlärningsstrategier, som kan leda till en djupare förståelse (Frostad, 

1998, refererad i Foisack, 2006). 

Foisack (2006) påpekar att lärarnas kompetens i matematik samt vilka pedagogiska metoder läraren 

använder är avgörande för hur väl de hörselnedsatta eleverna presterar i ämnet. Foisack betonar också 

den särskilda vikten av att arbeta med de matematiska begreppens innebörd med de hörselnedsatta 

eleverna. Den speciella terminologin som förekommer i matematikböckerna kan lätt ställa till 

bekymmer för elever i allmänhet och för elever som har en hörselnedsättning i synnerhet. Det är därför 

av yttersta vikt att läraren kommunicerar och bearbetar begreppen med eleven, så att denne inte 

riskerar att få en alltför ytlig ordkunskap (Foisack, 2006). För att undvika begreppsförvirring och 

ytkunskap bör alltså matematiska problem snarare diskuteras i klassrummet i stället för att eleverna 

kontrollerar svaren i facit (Frostad, 1998, refererad i Foisack, 2006). Genom att försöka förstå vilka 

strategier den enskilde eleven har för att lösa matematiska problem, blir det också möjligt att hjälpa 

eleven på rätt nivå, utifrån där den befinner sig (Kelly m.fl., 2003; Titus, 1995, refererad i Foisack, 

2006).  

Eftersom hörselnedsatta elever generellt presterar sämre än hörande elever bör man modifiera 

undervisningen och närma sig dessa elever genom att söka nya möjliga pedagogiska arbetssätt som 

kan underlätta deras inlärning (Hendar, 2008). Enligt Wennergren (2007) är det viktigt att läraren 

uppmuntrar eleven att bearbeta det egna språket på olika sätt. Genom att eleven får arbeta med olika 

strategier för att göra omformuleringar, kan eleven komma vidare i sin språkliga utveckling. Det krävs 

dock att eleven ges tillräcklig tid för att skapa och prova dessa egna språkliga strategier för olika sätt 

att uttrycka sig (Wennergren, 2007). 

Gathercole och Alloway (2008) anser att de elever som har ett svagt arbetsminne riskerar att 

överbelasta arbetsminneskapaciteten i de fall inlärningssituationen kräver lagring av fakta. 

Arbetsminnets uppgift är att hålla kvar information ett kortare tag, så att individen kan fullfölja en 

uppgift. Informationen försvinner lätt då individen blir distraherad eller gör flera saker samtidigt 

(Gathercole och Alloway, 2008). Wennergren (2007) menar att elever med en hörselnedsättning måste 

utveckla egna lyssnandestrategier för att kunna bli aktiva samtalspartner i olika kommunikativa 

sammanhang. Att utveckla dessa lyssnandestrategier och att samtidigt tillgodogöra sig innehållet i det 

läraren säger är en energikrävande process för elever med en hörselnedsättning (Wennergren, 2007). 

Därför bör man inte tynga eleven ytterligare genom att förse den med uppgifter som även belastar 

arbetsminnet. Läraren måste vara lyhörd för detta och skapa förutsättningar för lyssnandet. Gathercole 

och Alloway (2008) poängterar att läraren bör sträva efter en tydlig struktur i undervisningen. Genom 

denna tydliga struktur, underlättar man för eleverna och de kan därmed lättare fokusera på själva 

essensen av innehållet i undervisningen. Enligt Gathercole och Alloway är det viktigt att eliminera 
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överflödsinformation genom att exempelvis skriva upp viktiga hållpunkter på tavlan. Det är viktigt att 

läraren avlägsnar de eventuella svårigheter man kan förutse kommer att uppstå. En framkomlig väg är 

att bekantgöra ny information för eleverna genom att arbeta mycket med förförståelse och att 

uppmuntra eleverna att laborera med olika inlärningsstrategier. Det är viktigt att arbeta repetitivt på 

olika sätt för att befästa kunskaperna (Gathercole och Alloway, 2008).  

Christersson (2002) betonar att en avgörande faktor för barns läsutveckling är de förväntningar som 

ställs på dem från betydelsefulla vuxna i barnens omgivning. Att skolan förser barnen med ett 

lättillgängligt och rikligt utbud av litteratur har positiv effekt på barns läsutveckling. Redan innan 

barnet lär sig läsa ska man ta tillvara på dess naturliga nyfikenhet på det skrivna språket. Det dagliga 

mötet med böcker och litteratur främjar barnens läsutveckling. Vid högläsning av sagor för döva barn 

är det viktigt att den vuxne återberättar sagan på teckenspråk samtidigt som man visar boken för 

barnet. I dessa samtal får barnet kännedom om hur mönster för berättelsestrukturer är konstruerade, 

vilket underlättar då barnet senare lär sig läsa (Christersson, 2002). 

Enligt Schönström (2010) skiljer sig dövas och hörandes läsning åt. Det handlar om olika läsprocesser. 

Vad gäller hörande barn är det centrala vid läsinlärningen att förstå sambandet mellan ljud och 

bokstav, att ”knäcka koden”. För döva barn sker läsinlärning parallellt med inlärningen av det svenska 

språket. De döva barnen processar alltså två olika språkaktiviteter simultant; läsinlärning och inlärning 

av det talade språket. De dövas färdigheter i det svenska skriftspråket beror på flera olika faktorer, 

exempelvis vilken undervisning de fått tidigare, graden av hörselnedsättning och hur rik språklig 

hemmiljö individen har (Schönström, 2010). 

I Heilings (1999) undersökning av undervisningssituationen för en grupp hörselskadade elever, visade 

det sig att flera deltagande lärare saknade specialpedagogisk kompetens. Dessa lärare önskade därför 

ytterligare kunskap om hur man kan hantera den enskilda elevens särskilda behov. Bristen på 

specialpedagogisk kompetens uppvägdes i viss mån av lärarnas gedigna erfarenhet av att undervisa 

elever med hörselnedsättning (Heiling, 1999).  

Wennergren (2007) talar om vikten av att eleven medverkar aktivt i sökandet efter den 

inlärningsstrategi som fungerar bäst: ”Elever måste bemötas som huvudaktörer gällande sin 

hörselnedsättning, vilket lägger ett stort ansvar på alla vuxna i skolan att vara lyhörda för de behov 

eleven uttalar, men även erbjuda lösningar i ett kunskapsutvecklande syfte” (Wennergren, 2007, s.77). 

3.5 Hörselteknik 

Wennergren (2007) hävdar att en av de avgörande orsakerna till att föräldrar väljer att placera sitt barn 

i hörselklass är tillgången till hörselteknisk utrustning.  

Både CI och traditionella hörapparater räknas som hörapparater och båda är personliga hjälpmedel. 

Läraren har en bärbar mikrofon och på elevernas bänkar finns stationära mikrofoner. Samtliga 

mikrofoner sätts på och stängs av manuellt. Hörapparaterna kan oftast ställas in i tre olika lägen. Då 

M-läget är påkopplat överför hörapparaten allt ljud, både det som sägs och även bakgrundsljud. Då T-

läget aktiveras förstärks det som sägs via en inmonterad slinga i golvet. Bakgrundsljud överförs inte då 

T-läget är påkopplat. De stationära mikrofonerna är kopplade till hörselslingan i golvet. M/T-läget 

innebär att både det som sägs och ljuden i bakgrunden överförs. Denna M/T funktion finns dock inte i 

alla hörapparater. Tekniken är också låst till klassrummet. Ett verkligt öra har en inbyggd förmåga att 

automatiskt sortera ut det väsentliga som sägs från bakgrundsljudet. Den som har hörapparat måste 

själv lära sig att sortera ljuden för att inte få alltför många ljudintryck på en gång och för att selektera 
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det som är viktigt från det som är mindre viktigt. Att strukturera bland alla dessa ljudintryck kan vara 

mycket tröttande, vilket medför att individen ibland väljer att inta en passiv hållning i stökiga miljöer 

istället för att kommunicera (Wennergren, 2007).  

I Heilings (1999) undersökning visas att elever som går i en hörselklass möter en skolmiljö som är 

mycket väl anpassad till de hörselnedsattas specifika behov. Exempelvis har akustikförbättrande och 

bullersanerande åtgärder vidtagits. Dessutom finns hörselteknisk utrustning nästan överallt i skolans 

lokaler. Det faktum att den hörseltekniska utrustningen finns att tillgå, innebär dock inte automatiskt 

att alla elever med hörselnedsättning gynnas av hörselhjälpmedlen i alla situationer. Tekniken medför 

dessvärre i vissa fall en del problem (Heiling, 1999), vilket även Ahlström och Preisler (1998) 

konstaterar (1998). Ahlström och Preisler betonar att en av de faktorer som tydligast särskiljer en 

hörselklass från en vanlig klass är just teknikens betydelsefulla roll i hörselklassen. Tekniken är 

anpassad för att en i taget ska prata och förutsätter att brukarna har kännedom om turtagningsregler i 

samtal. Denna teknik har förbättrat de hörselnedsattas möjlighet att delta i samtal avsevärt. Dessvärre 

medför tekniken även en del hinder för kommunikationen. Eftersom det är den hörseltekniska 

utrustningens möjligheter och begränsningar som i stor utsträckning styr samtalets turtagningsregler, 

kan det ofta uppstå bekymmer för hörselskadade att kommunicera i olika gruppsituationer utanför 

skolan, eftersom dagens hörselteknik inte är avpassad för detta ändamål (Ahlström och Preisler, 1998).  

Även Wennergren (2006) menar att hörseltekniken i vissa fall kan verka hämmande för barnens 

språkliga utveckling om den inte används på rätt sätt. Om en elev inte sätter på sin mikrofon när den 

pratar utestängs de andra eleverna från att höra optimalt. Det allra vanligaste i sådana fall är att 

eleverna vänder sig till läraren istället för till klasskamraterna för att få ett förtydligande, vilket medför 

låg delaktighet för eleverna. På så sätt medverkar tekniken till att bevara ett samtalsmönster som inte 

främjar den språkliga utvecklingen hos eleverna. Det är viktigt att det inte är de tekniska 

förutsättningarna som bestämmer kommunikationsvillkoren. I sådana fall begränsas möjligheterna till 

kommunikation och samtalsklimatet i klassrummet riskerar att bli enstämmigt snarare än flerstämmigt 

(Wennergren, 2006).  

Hendar (2008) påpekar att lärarna bör ha grundläggande kunskaper om hörselteknik. Han hävdar dock 

att det inte är lokalernas anpassning och den hörseltekniska utrustningen som är det avgörande för hur 

bra undervisningsmiljön är. Det viktigaste är att eleverna upplever att de har goda möjligheter att 

kommunicera med varandra, trivs i skolan och får möjlighet att fördjupa kunskaperna i de olika 

ämnena (Hendar, 2008). 

3.6 Beskrivning av skolan, hörselklasserna och 

undervisningslokalerna 

Skolan i vilken jag utförde min studie, är en kommunal grundskola, för elever från förskoleklass till 

årskurs nio. Totalt går omkring 900 elever i skolan, varav omkring 140 i hörselklasser. Enligt skolans 

riktlinjer står dialogen i centrum för lärandet i skolans hörselklasser. Kommunikationen i 

hörselklasserna sker huvudsakligen på talad svenska. Elevernas behov av stöd skiljer sig åt från 

individ till individ. Eleverna använder oftast den hörseltekniska utrustningen i kombination med 

läppavläsning. Eleverna har lättare att tillgodogöra sig innehållet i undervisningen om läraren 

förstärker det sagda med stödtecken.  

Hörselklasserna är integrerade i skolan och alla elever på skolan utnyttjar bland annat samma matsal, 

skolgård och klassrum för vissa praktiskt estetiska ämnen. De två skolbyggnaderna som används för 
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hörselklassernas verksamhet är specialkonstruerade för att tillgodose de hörselnedsattas behov. 

Exempelvis har man bullersanerat byggnaderna, både från insidan och från utsidan. Genom att 

använda ljuddämpande material på innerväggarna samt ha vissa vinklar på väggar och tak, optimerar 

man ljudet, så att allas röster ska höras på bästa sätt i klassrummet. Även ljussättningen i klassrummen 

är optimerad för att eleverna ska kunna läsa av på lärarens och klasskamraternas läppar så bra som 

möjligt. Eleverna sitter placerade i en halvcirkelformad grupp. Placeringen möjliggör att alla kan se 

den som talar och på så sätt få en visuell förstärkning av det sagda, genom läppavläsning.  I 

klassrummen finns särskilda hörselslingor placerade i golven. 

Klasserna är små, oftast omkring åtta elever per klass. Skolan har valt att ha teckenspråk som Skolans 

val. Detta innebär att teckenspråk är obligatoriskt och betygsgrundande för alla elever i skolans 

hörselklasser. 

4 Metod 

4.1 Undersökningsgrupp  

Med fallstudie menas att man undersöker enskilda fall (Langemar, 2008). Bryman (2002) definierar 

termen fallstudie enligt följande:” En undersökningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående 

analys av ett enda fall (till exempel en individ, organisation eller situation)” (Bryman, 2002, s.466). 

Enligt definitionerna ovan utgör denna undersökning en fallstudie.  

Enligt Langemar (2008) utgör populationen den grupp, vars medlemmar har den eller de egenskaper 

man önskar undersöka. Med urval avses de medlemmar ur populationen man väljer ut för studien 

(Langemar, 2008). Populationen i föreliggande undersökning var elever i en hörselklass. Jag 

kontaktade först rektorn på den skola med hörselklasser som låg närmast mig geografiskt sett. 

Dessvärre hade man inte möjlighet att låta mig utföra undersökningen på den tillfrågade skolan. Därför 

skickade jag ut ett informationsbrev till rektorn på en annan skola med hörselklasser. Rektorn på 

denna skola lät meddela att jag var välkommen att utföra min undersökning i någon av skolans 

hörselklasser. Efter att ha fått detta godkännande, besökte jag skolan och kommunicerade 

undersökningens syfte och genomförande med hörselklassernas lärare. Lärarna fick då tillfälle att 

diskutera med mig och ställa frågor om eventuella oklarheter. Det visade sig att lärarna var villiga att 

låta mig utföra undersökningen i en av två klasser i årskurs sju. Då jag fått godkännandet från lärarna 

om att få utföra undersökningen i årskurs sju, skickades ett informationsbrev med svarstalong ut till 

berörda föräldrar samt ett informationsbrev till eleverna i hörselklassen.  

Den undersökta hörselklassen utgjorde ett tillgänglighetsurval. Langemar (2008) förklarar att i de fall 

man inte helt fritt kan välja undersökningsdeltagare ur populationen, hänvisas man till de deltagare 

som finns tillgängliga. Dessa deltagare utgör då studiens tillgänglighetsurval och det kan exempelvis 

röra sig om deltagare som finns i ens närhet, eller om deltagare som man redan tidigare har etablerat 

kontakt med (Langemar, 2008). I min undersökning består tillgänglighetsurvalet av eleverna i en 

hörselklass i årskurs sju. På grund av att det finns ett relativt litet antal hörselklasser i Sverige, var 

också antalet möjliga skolor, i vilka jag skulle kunna utföra min undersökning begränsat. För att 

praktiskt kunna genomföra undersökningen, var det viktigt att skolan med hörselklasser låg inom 

pendelavstånd från min bostad. Det faktum att både rektor, lärare, föräldrar och elever måste ge sitt 
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samtyckande till undersökningens utförande (Vetenskapsrådet, 2002), medförde att möjligheten att 

helt fritt välja deltagare ur populationen begränsades ytterligare.  

Hörselklassen i denna studie bestod av tretton elever, varav nio flickor och fyra pojkar mellan tolv och 

fjorton år. Samtliga elever i klassen studerades vid observationstillfällena men en elev avstod från att 

delta i enkäten.  

Fyra elever hade tidigare gått i en annan skola innan de började i hörselklassen. Åtta elever hade inte 

gått i någon annan skola än den nuvarande. Samtliga elever i urvalsgruppen hade någon form av 

hörselnedsättning, men ingen beskrev sig själv som helt döv. Fyra elever angav att de var gravt 

hörselskadade och två beskrev sig själva som hörande. En elev svarade inte på frågan och de övriga 

fem valde att inte fylla i de färdiga svarsalternativen som fanns i enkäten, utan föredrog istället att 

beskriva sin hörselnedsättning med egna ord: ”Jag hör med hörapparat och lite utan./ Jag är lite 

hörselskadad./ Jag är döv på vänster öra och hörselskadad på höger öra./ Jag hör lite sämre än de 

hörande./ Jag har hörapparater”.  

Två av eleverna i klassen hade CI, varav en elev fick CI vid tre års ålder och den andra i sex- eller 

sjuårsåldern. Sju elever angav att hörselnedsättningen var medfödd. Tre elever visste inte vad som 

orsakat hörselnedsättningen, men en av dessa tre berättade att hörseln började försämras då eleven var 

tre år. Två elever förklarade att det var sjukdom som orsakat hörselnedsättningen. 

4.2 Datainsamling och analys 

Data samlades in med hjälp av observationer av hörselklassen och deras lärare samt med hjälp av en 

enkät till eleverna. Dessutom genomfördes en intervju med en av de undervisande lärarna i 

hörselklassen. Användningen av dessa tre datakällor medförde en triangulering av olika typer av data 

(Bryman, 2002; Langemar, 2008). Observationerna utgjorde mitt huvudsakliga metodinstrument och 

som kompletterande instrument användes elevenkäten och lärarintervjun. Enligt Bryman (2002) är 

datatriangulering ett sätt att öka validiteten i en undersökning. Även i denna undersökning bidrog 

datatrianguleringen till att öka resultatens tillförlitlighet, eftersom resultaten var väl förankrade i flera 

datakällor. 

I första skedet informerade jag muntligt lärarna i hörselklassen om syfte och tillvägagångssätt med 

min studie. Därefter gavs rektorn fullständig information om syftet och tillvägagångssättet med min 

undersökning i ett brev (bilaga 1). Ett informationsbrev med svarstalong gällande barnens deltagande i 

enkäten, skickades ut till föräldrarna (bilaga 2). Ett föräldrapar avböjde att deras barn skulle medverka 

i enkäten. Jag skickade ut ett brev till eleverna, i vilket jag presenterade mig själv och berättade om 

hur jag ämnade genomföra min studie (bilaga 3). I detta brev framkom bland annat att jag avsåg 

observera hörselklassen vid några tillfällen under terminen. Dessutom innehöll brevet en förfrågan till 

eleverna om att delta i en skriftlig enkät (bilaga 4). I ett senare skede kontaktade jag en av lärarna i 

hörselklassen med en förfrågan om att få utföra en intervju med denne, vilken bifölls. Som stöd under 

lärarintervjun använde jag mig av en intervjuguide (bilaga 5). 

Observationerna utfördes vid tre tillfällen under höstterminen. Innan besöken pratade jag med klassens 

mentorer och tillsammans bestämdes vilka dagar jag skulle utföra mina observationer. Under dessa 

observationstillfällen följde jag klassen under hela skoldagen. På så sätt fick jag möjlighet att 

observera eleverna i olika klassrum och med olika lärare. Observationerna registrerades med 

anteckningar, både under och efter själva observationen. Därefter renskrevs dessa anteckningar. Jag 

intog inte alltid en helt passiv observatörsroll. Istället cirkulerade jag ofta i klassrummet och hjälpte de 
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elever som önskade. Vid samtliga observationstillfällen var jag med hörselklassen under hela 

skoldagen. Detta medförde att jag hade möjlighet att diskutera med eleverna på rasterna och fick 

därigenom insikt i vad de uppfattade som positivt respektive problematiskt med att gå i en hörselklass. 

Efter flera lektioner stannade jag kvar och samtalade med lärarna kring deras arbetssätt med eleverna.   

Ett av syftena med att använda mig av elevenkäten som ett kompletterande metodiskt redskap, var att 

samla in relevant bakgrundsinformation om eleverna (bilaga 4). Detta delsyfte medförde att vissa av 

enkätens frågor var mer strukturerade. Exempelvis efterfrågades elevernas ålder och kön, orsaken till 

hörselnedsättningen, graden av hörselnedsättning samt vilket språk eleven oftast använde hemma och 

med kamraterna. Eftersom det andra syftet med enkäten var att undersöka elevernas inställning till att 

gå i en hörselklass, hade dessa frågor en mer öppen utformning.  

Hälften av eleverna besvarade enkäten vid det första observationstillfället. Resterande elever i klassen, 

förutom den elev vars föräldrar avböjt medverkan i enkäten, besvarade enkäten under det andra 

observationstillfället. Genomförandet av enkäterna tog omkring femton minuter i anspråk, vid 

respektive tillfälle. Jag gick först igenom frågorna muntligt med eleverna, under det att 

lärarmikrofonen var aktiverad, så att de fick möjlighet att höra min röst optimalt. Jag poängterade att 

deltagandet i undersökningen var frivilligt och att de inte behövde svara på frågor i min enkät som de 

exempelvis uppfattade som känsliga. Eleverna fick tillfälle att ställa eventuella frågor till mig om 

enkäten och några elever ställde också frågor som jag besvarade. Jag gick tillväga på samma sätt vid 

båda tillfällena. När eleverna var klara med enkäterna samlade jag in dem. I de fall citat från enkäterna 

förekommer i undersökningens resultatdel, justerades språket något, för att få elevernas skriftspråk att 

framstå mer korrekt.   

Under arbetets gång märkte jag att de resultat jag funnit vid observationerna och enkäterna var något 

knapphändiga. Det jag saknade var framförallt en lärares perspektiv på det språkutvecklande arbetet i 

hörselklassen. Därför frågade jag en av de undervisande lärarna om läraren var villig att delta i en 

muntlig intervju, vilket godtogs.  

Lärarintervjun var en fokuserad, semistrukturerad intervju med i förväg färdigformulerade frågor 

enligt en intervjuguide (bilaga 5). Intervjun, som tog omkring trettio minuter i anspråk, genomfördes i 

lärarens klassrum. Enligt överenskommelse med läraren, spelades intervjun in digitalt. Efter 

genomförandet transkriberade jag lärarintervjun. I de fall citaten från transkriptionen förekommer i 

resultat- och diskussionsavsnittet, justerade jag språket något, för att få en mer skriftspråkig 

framställning.  

Utskrifterna från de tre datainsamlingarna utgjorde de rådata som låg till grund för resultaten, vilka 

återfinns i resultat- och diskussionsavsnittet nedan. Vid datainsamlingen hade jag användning av min 

mångåriga erfarenhet som språklärare, eftersom det var jag själv som utgjorde det huvudsakliga 

instrumentet. Trots att inlärningssituationen och språkanvändningen hos hörselelever i flera avseenden 

skiljer sig från hörande elevers förutsättningar, fanns det givetvis många gemensamma nämnare 

mellan de båda elevgrupperna. Genom mina lärarerfarenheter kunde jag lättare urskilja vari dessa 

likheter, respektive skillnader återfanns, vilket underlättade för mig vid arbetet med uppsatsen. 

Eftersom jag inte tidigare kommit i kontakt med individer med hörselnedsättning, i större utsträckning, 

var min förförståelse för denna funktionsnedsättning relativt begränsad.  

Den analysmetod jag använde vid strukturerandet av de data som framkom vid datainsamlingarna var 

tematisk analys. Vid första observationstillfället utgick jag från fyra i förväg formulerade teman:  

 Språkanvändning/kommunikation 
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 Teknik/lokalernas utformning 

 Den lilla gruppens förutsättningar  

 Lärarens agerande/pedagogik  

I inledningsskedet intog jag därför ett mer deduktivt, teoristyrt, perspektiv i den tematiska analysen. 

Mellan första och andra observationstillfället renskrev jag anteckningarna från den första 

observationen. Parallellt med detta, förkovrade jag mig i litteratur om språkutveckling och 

hörselnedsättning samt tog del av vad de elever som besvarat enkäten skrivit. Det framstod alltmer 

tydligt för mig att de resultat som framkommit vid första observationen inte riktigt passade in i de fyra 

teman som jag hade formulerat i förhand. Därför omformulerade jag vissa teman, för att uppnå högre 

grad av passform till de data som framkommit vid observationsstudierna (Langemar, 2008). Detta 

medförde att jag vid den andra observationen hade en djupare förförståelse kring vad som var 

väsentligt att studera och hur detta skulle organiseras tematiskt. Efter det andra observationstillfället 

föreföll det mer logiskt att modifiera mina ursprungliga teman och strukturerade därför istället data 

enligt följande teman:  

 Språkanvändning 

 Kollektivt lärande, 

 Hörselteknik  

 Inlärningsstrategier 

Dessa utvalda teman visade sig bidra positivt till undersökningens struktur, eftersom de data som 

strukturerades under respektive tema inte överlappade varandra, så kallad extern heterogenitet. 

Dessutom uppvisade temana intern homogenitet, eftersom de data som strukturerades under respektive 

tema hörde ihop (Langemar, 2008). Tematiseringen sammanföll väl med studiens syfte och föreföll 

även kunna besvara studiens frågeställningar.  

Vid tidpunkten för det sista observationstillfället hade jag förkovrat mig ytterligare inom litteraturen. 

Dessutom hade jag i detta skede redan påbörjat tolkandet, struktureringen och även komprimeringen 

av de data som framkommit under datainsamlingarna. Detta medförde att jag vid det tredje och 

avslutande observationstillfället samt vid lärarintervjun kunde göra de kompletterande observationer 

som behövdes, för att klarlägga vissa frågor och bekräfta vissa av mina antaganden.  

Den tematiska analysen i undersökningen kom alltså att förändras från att från början vara mer 

deduktiv, med i förväg bestämda teman, till att bli alltmer induktiv, det vill säga att dess 

temakategorier formulerades fortlöpande under arbetets gång (Langemar, 2008).  

4.3 Etiska aspekter 

Nedan framgår hur jag följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002): 

 Informationskravet: 

Under samtalet med berörda lärare upplyste jag dem om syftet med studien, att deltagandet var 

frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när helst de önskade. Denna information 

meddelades sedan föräldrarna i ett brev och eleverna i ett separat brev. 

 Samtyckeskravet: 

I brevet till föräldrarna fanns en svarstalong, i vilken föräldrarna kunde samtycka eller icke samtycka 

till att deras barn medverkade i studien. Tolv föräldrar gav sitt samtycke till att barnens medverkan. En 

förälder avböjde till att barnet skulle delta i enkäten. 
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 Konfidentialitetskravet: 

I brevet till föräldrarna och i brevet till barnen framgick att samtliga deltagande var anonyma. I breven 

framgick också att i de fall namn skulle återges i det färdiga examensarbetet skulle de vara fingerade 

och att ingen heller skulle kunna identifieras på något annat sätt. 

 Nyttjandekravet: 

I informationsbrevet till föräldrarna och i brevet till eleverna framgick att de insamlade uppgifterna 

enbart kommer att användas för forskningsändamål. 

5 Resultat och diskussion 

5.1 Språkanvändning 

Elevernas språkanvändning är varierad och de använder sig ibland av olika språk när de kommunicerar 

i hemmet. Från elevenkäten framgår att sex av eleverna uteslutande pratar svenska med familjen. Två 

elever berättar att de enbart kommunicerar på sina respektive hemspråk och två elever talar ömsom 

svenska, ömsom respektive hemspråk i hemmet. En elev nämner att det huvudsakliga 

kommunikationsspråket i familjen är svenska men ibland används även lite hemspråk. Endast en elev 

pratar teckenspråk hemma och då bara när eleven inte har sin CI på sig. I annat fall pratar eleven 

svenska med familjen.  

Även då klasskamraterna pratar sinsemellan i skolan är det dominerande språket svenska. Åtta elever 

använder uteslutande svenska med klasskamraterna. Två elever alternerar mellan talad svenska och 

teckenspråk och en elev föredrar att använda teckenspråk i samtal med vännerna. En annan elev växlar 

mellan svenska och hemspråk, beroende på om kamraten har samma hemspråk eller inte. 

Eleverna upplever att det är positivt att få lära sig teckenspråk i skolan. På teckenspråklektionerna 

instruerar läraren först på talad svenska med förstärkning av stödtecken. Därefter övergår man till att 

använda teckenspråk i undervisningen. Eftersom teckenspråk inte är elevernas förstaspråk vinnlägger 

sig läraren om att teckna långsamt och tydligt, så att eleverna ska förstå och så att de kan delta i 

kommunikationen.  

Talad svenska används genomgående på övriga lektioner, både av lärare och av elever. Många lärare 

kompletterar talet med stödtecken. Lärarna berättar att de plockar ut det centrala i budskapet när de 

pratar med eleverna och förstärker detta med tecken, för att undvika misstolkningar. Läraren i 

intervjun beskriver detta så här: ”Jag stödtecknar alltid. För mig är det viktiga med stödtecken att ta ut 

det som är centralt för att eleverna ska förstå”.   

Många lärare i hörselklassen behärskar teckenspråk på en avancerad nivå. Vissa av dessa lärare har 

själva en hörselnedsättning och har därför lärt sig teckenspråk medan andra lärare, av varierande 

anledningar, ändå tillägnat sig ett väl utvecklat teckenspråk. Hermansson (2005) menar att det faktum 

att lärarna har en gedigen kunskap i teckenspråk är ovärderligt för eleverna. Eftersom många elever 

med dövhet eller en hörselnedsättning har hörande föräldrar, är det ofta inte teckenspråk som utgör 

föräldrarnas förstaspråk, utan ofta istället svenska. Även om de hörande familjemedlemmarna 

behärskar teckenspråk till en viss nivå, är det ovärderligt att det teckenspråk eleverna möter i skolan är 

ett rikt och nyanserat språk. Hermansson betonar också att det är nödvändigt för eleverna att ha 
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kulturella och språkliga identifieringsobjekt i sin närhet, för att utvecklas optimalt språkligt 

(Hermansson, 2005). 

Observationsdata visar att det verkar falla sig mer naturligt att använda stödtecken i 

undervisningssammanhang för de lärare som har en gedigen kunskap i teckenspråk. Läraren i intervjun 

behärskar teckenspråk mycket väl. Från intervjun framgår att läraren har automatiserat stödtecknandet 

vid muntliga samtal med eleverna: ”Nu börjar det flyta på automatiskt och jag tecknar det jag kan ”. 

Från observationerna framgår att det nästan uteslutande är lärarna och inte eleverna som använder 

stödtecken, i de fall stödtecken används överhuvudtaget. Även data från lärarintervjun bekräftar detta. 

Då läraren talar svenska med stödtecken svarar eleverna tillbaka på svenska, men utan stödtecken: 

”Det ser lite olika ut i grupperna. Generellt vill jag säga att eleverna mestadels talar svenska. Vissa 

stödtecknar lite grand men inte alla”. Den intervjuade läraren menar dock att vissa hörselklasser, dock 

inte klassen som studerades i denna undersökning, utgör undantag i förhållande till många andra 

hörselklasser eftersom de kombinerar talad svenska med stödtecken i hög utsträckning. Detta sker 

både i samtal med läraren men även i samtal klasskamraterna emellan. Enligt läraren hör det alltså till 

ovanligheterna att eleverna använder stödtecken frekvent. Wennergren (2006) menar att det påverkar 

elevernas språkutveckling positivt om både lärare och elever behärskar både talad svenska och 

teckenspråk. Att ha tillgång till ett rikt teckenspråk gör det enklare att plocka ut vissa tecken och 

använda dessa som stöd för den talade svenskan (Wennergren, 2006). Om både eleverna och lärarna i 

den studerade hörselklassen använde stödtecken i högre utsträckning, skulle alltså kvaliteten på det 

kommunikativa klimatet i klassrummet öka.  

Vissa lärare använder sig inte av stödtecken i lika hög utsträckning som den intervjuade läraren. Vid 

samtal med några av dessa lärare, under observationstillfällena, framgår att flera av dessa lärare gärna 

skulle använda stödtecken men upplever att de saknar de kunskaper som krävs. Många uttrycker därför 

en önskan om att få fortbilda sig inom teckenspråk, för att erhålla de verktyg som krävs för att kunna 

använda sig av stödtecken i undervisningen. Lärarna själva uppfattar denna brist på kunskaper som ett 

hinder för kommunikationen med eleverna. Enligt Hendar (2008) är det grundläggande att lärarna 

förmår kommunicera optimalt med barnen. För att realisera detta, förespråkar Hendar att samtliga 

lärare i hörselklasser bör erbjudas utbildning inom teckenspråk (Hendar, 2008). Det kan vara så att 

lärarna i den studerade hörselklassen medvetet kompenserar den ibland bristfälliga förmågan att 

använda stödtecken i undervisningen genom att vara extra tydliga på många andra sätt när de 

kommunicerar med eleverna (Heiling, 1999). En möjlig tolkning av detta är att erfarna lärare känner 

till att det är avgörande för språkförståelsen för elever i hörselklasser att vara särskilt tydliga i sin 

framställning. De flesta av de observerade lärarna använder sig exempelvis ofta av kroppsspråket för 

att förstärka det talade ordet. De har ständig ögonkontakt med eleverna och inväntar bekräftelse på att 

eleverna har uppfattat instruktionerna. Lärarna vänder sällan ryggen mot eleverna för att inte försvåra 

elevernas möjlighet till läppavläsning. Lärarna arbetar också repetitivt, talar lugnt, tydligt och med klar 

röst. Även användandet av mikrofonen som är kopplad till hörselslingan, förstärker också det talade 

ordet. Från enkäterna framgår att eleverna anser att det faktum att borden i klassrummen är små, 

upplevs som positivt. De anser att bordens storlek underlättar språkförståelsen, genom att eleverna lätt 

kan få en visuell förstärkning från den som talar. 

Även Wennergren (2006) menar att om lärarna behärskade teckenspråk på en avancerad nivå, skulle 

de lättare kunna alternera undervisningsspråk i klassrummet utefter behov. Förmågan att växelvis 

kunna använda svenska respektive teckenspråk har visat sig främja språkutvecklingen. Gedigna 

kunskaper inom teckenspråk samt även förmågan att använda stödtecken i undervisningen, är alltså 

ovärderliga redskap att tillgå för de lärare som undervisar i en hörselklass (Wennergren, 2006).  
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Även Foisack (2006) anser att lärarnas möjlighet att vid behov växla mellan svenska och teckenspråk 

medför att eleverna lättare kan tillgodogöra sig undervisningens innehåll på en avancerad nivå. 

Därmed blir det möjligt för eleverna att omvandla kunskapen till sin egen (Foisack, 2006). 

Läraren i intervjun använder ett arbetssätt som strävar efter att eleverna ska lära sig att formulera sig 

självständigt, utifrån egen språklig förmåga. I de fall diskussionerna som förs i klassrummet utgår från 

barnets egen intressesfär, gynnas barnens språkliga utveckling (Ahlström, 2000; Andersson, 2006). 

Wennergren (2007) menar att eleverna kan uppfatta det som krävande att behöva agera huvudaktörer i 

sin egen inlärning. Att inta en mer passiv roll kan förefalla enkelt och bekvämt för eleven, men gynnar 

knappast dess språkliga utveckling. Wennergren betonar också vikten av att eleverna i en hörselklass 

får rikliga tillfällen i skolan att utveckla sin dialogkompetens i gruppdiskussioner och för att träna upp 

den förmågan är det en fördel om innehållet i samtalen är elevstyrt (Wennergren, 2007).   

Hendar (2008) poängterar att de elever som har ett annat modersmål än svenska eller teckenspråk och 

är födda i ett annat land, i vissa fall kommer till skolan utan tidigare erfarenhet av varken teckenspråk 

eller ett skriftspråk. I vissa fall kan också svenskan vara ett relativt nytt språk för dessa elever: 

”Eleverna från andra länder befinner sig i ett språkligt dilemma. De måste därför inte sällan bara lära 

sig flera nya språk utan också lära sig att kommunicera överhuvudtaget” (Hendar, 2008, s.51). Dessa 

elever har, förutom hörselnedsättningen, alltså ytterligare hinder för språkinlärningen. De måste allra 

först tillägna sig svenska som andraspråk och därefter teckenspråk. Olika språk kan berika varandra 

men om språken skiljer sig åt markant inom vissa områden, kan negativ transfer från elevens 

förstaspråk försvåra andraspråkinlärningen (Ellis, 1997). Det är avgörande att eleven först bottnar i ett 

modersmål för att därefter kunna tillgodogöra sig ytterligare språk (Schönström, 2010).  

Läraren i intervjun arbetar medvetet för att de elever som har ett annat modersmål än svenska, ska få 

det stöd de behöver för att bli delaktiga i undervisningen:  

Genom att jag kan serva dem med en någorlunda bra teknik, är medveten om varför jag använder 

tavlan och varför jag stödtecknar samt har en medveten strategi kring det jag lär ut, så tror jag inte att 

det lyser igenom på det sättet. Om man inte har den medvetenheten, så tror jag att vissa faller mellan 

stolarna. Då kan faktiskt det svenska språket hämma dem. 

Ett rimligt antagande är att det är ytterst viktigt att elever med en hörselnedsättning alltid bör få 

tillgång till språklig förstärkning i form av stödtecken, när undervisningen sker på talad svenska. Det 

faktum att de observerade lärarna är tydliga i sin muntliga framställning och förstärker budskapet på 

andra sätt än med stödtecken är bra men inte tillräckligt. I de fall eleverna dessutom har ett annat 

hemspråk än svenska eller teckenspråk, är det extra angeläget att genomgående använda stödtecken i 

undervisningen, för att underlätta elevernas tolkning av det sagda ordet och för att klargöra budskapet. 

Om lärarna dessutom även har möjlighet att fritt växla mellan teckenspråk respektive talad svenska 

med stöd av tecken, får andraspråkselever med hörselnedsättning optimala möjligheter att tillgodogöra 

sig innehållet i undervisningen och att utveckla sitt språk. Läraren i intervjun har alla dessa redskap i 

sin pedagogiska verktygslåda och kan därför erbjuda samtliga elever, oavsett modersmål, det som 

krävs för att bli delaktiga i undervisningen. 

5.2 Kollektivt lärande 

Att eleverna i hörselklassen samarbetar kring olika projekt och sedan får redovisa projekten för andra 

hörselklasser stärker samhörigheten mellan hörselklasserna på skolan. Under ett observationstillfälle 

redovisade eleverna i hörselklassen olika sånger översatta till teckenspråk, inför andra hörselklasser på 

skolan. Redovisningen verkar upplevas som rolig för eleverna och bidrar till det kollektiva kunnandet. 
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Vid framträdandet framgår tydligt att teckenspråket är en gemensam nämnare för eleverna i alla 

hörselklasser på skolan. Genom att eleverna får uppleva detta, stärks deras kulturella tillhörighet. Att 

elever i andra hörselklasser på skolan utgör publiken, stärker dessutom det gemensamma lärandet. 

Genom att de yngre eleverna får se de äldre framföra sånger översatta till teckenspråk, blir de äldre 

eleverna språkliga förebilder och kulturella identifieringsobjekt för de yngre. Hermansson (2005) 

nämner att det har visat sig gynna språkinlärningen att ha språkliga förebilder, eftersom språk och 

kultur är så nära länkade till varandra. En teckenspråkredovisning inför de yngre eleverna kan alltså 

bidra på olika sätt till det kollektiva lärandet (Hermansson, 2005).  

Den intervjuade läraren låter ofta eleverna samarbeta kring olika projekt och uppmanar eleverna att 

fråga varandra om hjälp när något är oklart. Det brukar falla sig naturligt att de som arbetar med 

samma moment tar hjälp av varandra. Ibland uppstår detta elevsamarbete mer spontant och ibland 

delar läraren in dem i grupper, utefter var de befinner sig i lärandeprocessen. Läraren startar ofta upp 

lektionerna genom att eleverna får berätta för varandra hur långt de har hunnit i arbetet och hur de 

tänker gå vidare med uppgiften. Läraren upplever att dessa samtal öppnar upp för en diskussion. 

Genom samtalen skapas gemensamma idéer kring inlärningen och man diskuterar olika möjliga 

tillvägagångssätt att lösa uppgifterna.  

I hörselklassen ges stora möjligheter för eleverna att få individuell hjälp, eftersom lärartätheten är hög. 

Eleverna blir sedda av lärarna och kan få det stöd de behöver för att lösa uppgiften. I 

observationsmaterialet framkommer att lärarna ofta cirkulerar i klassen och hjälper den enskilde 

eleven vidare utifrån där den befinner sig.  

Data från observationerna visar att när samtal förs i klassrummet och eleverna pratar en i taget säger 

läraren ofta till den elev som avbryter eller faller någon annan i talet. Var och en får vänta på sin tur 

och alla får prata klart. Heiling (1999) hävdar dock att det är ytterst viktigt att elever med en 

hörselnedsättning får många tillfällen att delta i talspråksdialoger. Om eleverna alltför ofta endast får 

svara med ett fåtal ord på frågor från läraren, utvecklas knappast den kommunikativa förmågan. Det 

kan vara svårt för läraren att upptäcka att den individ som uttrycker sig felfritt vid svar på direkta 

frågor från läraren, inte automatiskt förmår delta i en talspråksdialog: ”…eftersom de talar bra så tror 

omgivningen också att de hör mycket bättre än de i själva verket gör, vilket medför problem framför 

allt i samtal med flera deltagare.” (Heiling, 1999, s. 46-47). För elever med en hörselnedsättning är det 

alltså extra angeläget att läraren stimulerar eleverna till att föra interaktiva dialoger. Istället för att 

uppmana eleverna att prata en i taget bör läraren sträva efter att skapa ett öppet samtalsklimat i 

klassrummet, en miljö som främjar det naturliga samtalet (Wennergren, 2006).   

Stämningen upplevs som harmonisk i hörselklassen. Från enkäten framgår att eleverna upplever stora 

fördelar med att gå i en hörselklass. Det faktum att alla känner varandra gör att det sällan uppstår bråk. 

En möjlig tolkning av data från observationsstudierna är att lärarna upplever det som positivt för 

elevernas möjlighet till kunskapsinhämtning, när det är lugnt och tyst i klassrummet. Det förekommer 

att lärarna säger till eleverna när de för oväsen, eller när de stör klasskamraterna. Wennergren (2007) 

menar att när lugnet lägger sig i klassen kan det upplevas som positivt för elevernas lyssnande, 

eftersom elever med hörapparat i stor utsträckning själva måste lära sig att sortera bland alla 

ljudintryck. Att ständigt ha störande bakgrundsljud, som överförs via hörselslingan, kan upplevas 

mycket frustrerande för individen (Wennergren, 2007). Vid observationstillfällena händer det att 

eleverna söker de sig till grupprummen där de upplever att de kan arbeta mer ostört, när det är stökigt i 

klassen. En möjlig tolkning av elevernas agerande är att de känner att de blir mer delaktiga i uppgiften 

vid arbete i grupprummen, eftersom de där får komma till tals i större utsträckning. Eleverna har då 

möjlighet att använda varandra som verktyg för att utveckla den gemensamma dialogkompetensen 
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(Wennergren, 2007). Det faktum att eleverna sitter nära varandra i grupprummen gör att de lättare kan 

kommunicera med varandra (Martin, 2006). En förutsättning för att dessa samtal verkligen ska 

upplevas som språkutvecklande, är att eleverna ges möjlighet att skapa denna meningsfulla 

kommunikation tillsammans och att själva arbetsuppgiften är av verklig kommunikativ karaktär 

(Martin, 2006). Om uppgiften istället enbart syftar till att återge fakta, uppstår inte den interaktion som 

utvecklar elevernas språk (Wennergren, 2007). 

I de fall då eleverna arbetar med svåra uppgifter och behöver mycket stöd från läraren, verkar det 

mindre positivt för inlärningen att arbeta i grupprummen. Detta kan bero på att eleverna vid dessa 

svåra uppgifter behöver ständig guidning av läraren för att komma vidare, vilket gör att det blir 

problematiskt för läraren att räcka till för alla elever. Läraren hjälper eleverna i tur och ordning under 

det att läraren cirkulerar mellan klassrummet och grupprummet. Situationen verkar ändå upplevas som 

frustrerande för eleverna, eftersom de fastnar i svårigheter och måste vänta på att få hjälp. Det faktum 

att det inte finns någon hörselslinga i grupprummen försvårar kommunikationsmöjligheterna 

ytterligare och dialogen som förs eleverna emellan, leder knappast till ett gemensamt skapande av 

verklig kommunikation. Under dessa förutsättningar får eleverna inte den stöttning (Gibbons, 2006) 

som krävs för att de ska bli delaktiga i sin egen inlärning (Wennergren, 2007). Om det endast är 

läraren och inte eleverna som tillhandahåller de rätta svaren, blir samtalet med läraren alltför 

vuxencentrerat. Ett sådant vuxencentrerat perspektiv har inte visat sig gynna elevernas språkutveckling 

i någon större omfattning (Andersson, 2006). 

I observationsmaterialet finns flera exempel på att eleverna samarbetar för att lösa olika uppgifter. 

Ibland uppmanar läraren dem att arbeta gemensamt och ibland uppstår samarbetet spontant. Det kan 

vara så att eleverna upplever att de lättare kommer vidare med uppgifterna när de tar hjälp av 

varandra. Enligt Martin (2006) verkar det dock som att en förutsättning för att elevsamarbetet ska 

främja inlärningen, är att uppgiften är av kommunikativt slag. Uppgiften bör vara beskaffad så att 

eleverna får möjlighet att prova sig fram med olika språkstrategier, snarare än att söka rätt eller fel 

svar. Risken verkar annars vara liten eller obefintlig att gemensamt lärande sker (Martin, 2006).  

Den höga lärartätheten i hörselklassen gör det möjligt för varje elev att få individuell guidning av 

läraren. Hög lärartäthet i sig förefaller dock inte automatiskt medföra att eleverna i hörselklassen får 

större möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Då eleverna endast tillåts prata en i taget 

utvecklas inte deras kommunikativa kompetens, eftersom naturliga samtal sällan är utformade så 

(Hofvendahl, 2006). Det kan upplevas som svårt att gå från den traditionella lärarrollen som 

kunskapsförmedlare, till att skapa ett flerstämmigt klassrum med öppet samtalsklimat. Att låta allas 

röster ljuda lika högt i klassrummet och samtidigt sträva efter att upprätthålla lugn och ordning i 

klassen, blir då en paradox. En annan möjlig underliggande orsak till svårigheterna för lärare att frångå 

den mer traditionella vuxencentrerade kunskapsförmedlande kommunikationsstilen (Andersson, 2006) 

till förmån för ett mer öppet och flerstämmigt klimat i klassrummet (Wennergren, 2007), kan vara 

bristen på kännedom om hur pedagogiken bäst anpassas för att möta den hörselnedsattes språkliga 

behov (Heiling, 1999).  

Det verkar alltså vara så att eleverna i hörselklassen behöver arbeta med interaktiva, engagerande 

uppgifter som stimulerar deras lust att kommunicera, för att utveckla språket ytterligare. I de fall då 

eleverna samarbetar i ett grupprum bör de arbeta med autentiska, interaktiva uppgifter som stimulerar 

deras lust att kommunicera. Vid arbetet med sådana uppgifter behöver de inte ständig guidning av 

läraren för att komma vidare. De blir istället själva medskapare i den kommunikativa uppgiften och 

huvudaktörer i sin egen inlärning (Wennergren, 2007). Detta arbetssätt som utgår från elevernas 
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referenser är mer barn- än vuxencentrerat, vilket har visat sig gynna barnens språkutveckling 

(Ahlström, 2000; Andersson, 2006).     

5.3 Hörselteknik 

Från enkäterna framgår att eleverna anser att den hörseltekniska utrustningen utgör både en möjlighet 

men också ett hinder för kommunikationen. Många elever uppfattar det som positivt att det finns 

diverse hörseltekniska verktyg att tillgå, exempelvis hörselslinga, vilket förenklar att höra vad läraren 

och kamraterna säger. Vid samtal med lärarna under observationsstudierna framgår att flera lärare 

anser att den tekniska apparaturen medför en del hinder för kommunikationen i klassrummet, 

exempelvis fungerar inte mikrofonerna ibland. Detta känns frustrerande och under observationerna 

förekommer det ofta att eleverna puttar till de mikrofoner som är glappa för att få dem att fungera 

bättre. Ibland kan eleverna höra vad som sägs i de omgivande klassrummen via hörselslingan. För att 

undvika att onödiga ljud kommer in slingan, måste man vara noga med att stänga av mikrofonen när 

den inte används.  

När eleverna pratar, under observationstillfällena, sätter de på mikrofonen och när de är färdiga 

stänger de av den. Ibland sätter eleverna dock inte på mikrofonen alls. Detta medför att de andra 

eleverna då utestängs från delar av det som sägs.  

Vid samtal med lärarna under observationerna, framgår att många lärare anser att det är viktigt att 

hörselslingan fungerar. Enligt lärarna lanseras det ständigt nyare och bättre hörselteknisk utrustning. 

Många lärare uppfattar att det inte är praktiskt- eller ekonomiskt möjligt att ständigt införskaffa den 

allra nyaste hörseltekniken.  

Läraren i intervjun upplever att det är viktigt att så småningom uppdatera skolans hörseltekniska 

utrustning, vilken inte är av det allra senaste typsnittet. Läraren ska därför låta eleverna prova en 

modernare hörselteknik. Denna teknik består av en bärbar slinga som är sladdlös, vilket medför större 

flexibilitet, eftersom traditionella hörselslingor ofta är låsta till klassrummet (Wennergren, 2007). Den 

sladdlösa slingan tar heller ingen plats och hjälper eleverna att höra varandra när de arbetar. Dessutom 

har slingan en funktion som gör att läraren kan prata individuellt med en elev i taget, om läraren 

önskar. Den intervjuade läraren berättar att det ibland kan vara värdefullt att kommunicera med en 

elev i taget när eleverna arbetar individuellt. På så sätt störs inte de andra eleverna. Läraren anser att 

den traditionella hörselslingan med sladdar tar alltför stor plats på elevernas arbetsbord, vilket medför 

att det lätt blir rörigt på borden: ”Det är inte DET systemet jag vill ha. Då kommer sladdar att vara 

avklippta och allt…”.  

Läraren i intervjun pekar dock på ett möjligt praktiskt hinder eventuellt kan uppstå om man väljer att 

använda sig av den sladdlösa, bärbara slingan i framtiden. Om skolan inte har möjlighet att köpa in en 

egen bärbar slinga till samtliga lärare, tvingas de som vill använda sig av slingan samordna 

användningen av denna. Detta befarar den intervjuade läraren kommer att bli tidsödande, eftersom 

skolan är stor och det tar mycket tid i anspråk att förflytta sig mellan de olika lokalerna för att hämta 

slingan och därefter lämna tillbaka den. Om det inte finns tillräckligt antal bärbara slingor att tillgå, 

förefaller risken vara stor att samtliga slingor redan kommer att vara uppbokade av någon annan 

lärare. För att eliminera dessa möjliga praktiska hinder, anser den intervjuade läraren att det vore bra 

om de som önskar använda sig av en bärbar hörselslinga, får tillgång till en egen sådan. 
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Vissa observationsdata pekar på att hörseltekniken ibland används frekvent av eleverna i mer formella, 

strukturerade sammanhang. Vid informella, spontana samtalsinlägg samt då yttrandet endast består av 

ett enstaka eller ett fåtal ord däremot, aktiverade eleverna inte mikrofonerna lika ofta. 

Då eleverna ombads läsa upp olika färdigstrukturerade texter i tur och ordning, satte de konsekvent på 

mikrofonerna. Vid dessa textuppläsningar återgavs endast det som står i boken och inget spontant tal 

förekom just då.  

I de fall elevernas samtalsinlägg enbart bestod av ett eller ett fåtal ord däremot, aktiverade dock 

eleverna sällan mikrofonerna. En elev utmärkte sig genom att undantagslöst sätta på mikrofonen. Det 

kan vara så att eleverna tyckte att det var onödigt att aktivera mikrofonen vid dessa tillfällen, eftersom 

övriga elever ändå inte skulle förlora sammanhanget i det sagda. Det kan också vara så att det upplevs 

som tidsödande och besvärligt för eleverna att aktivera mikrofonen bara för att yttra några få ord. 

En uppfattning är att denna mer frekventa användning av hörseltekniken i de formella än i de 

informella samtalen, vid observationstillfällena, knappast gynnar elevernas dialogkompetens, eftersom 

det är i de naturliga samtalen som verklig kommunikation uppstår (Ahlström och Preisler, 1998; 

Wennergren, 2006). Det är ytterst angeläget för eleverna i hörselklassen att arbeta med den dialogiska 

kompetensen. Om eleverna inte får rikligt med tillfällen att tillfälle delta i olika talspråksdialoger i 

skolan, riskerar de att senare stå handfallna inför verkliga kommunikativa situationer (Wennergren, 

2007; Heiling, 1999). Det faktum att eleverna uttrycker sig felfritt när de talar i tur och ordning 

individuellt, medför inte per automatik att de har tillgodogjort sig och kan använda sig av de regler 

som styr en talspråksdialog (Heiling, 1999). 

En möjlig tolkning av varför eleverna ibland inte sätter på mikrofonerna när de ska prata, är att 

tekniken ändå inte alltid fungerar optimalt. Det faktum att alla ljudintryck överförs via hörapparaten, 

medför att eleven själv måste lära sig sortera ut viktigt från oviktigt. Detta arbete kan upplevas som 

extra mödosamt för eleven, då även störande ljud som gnisslande stolar överförs via slingan. Att stöta 

på hinder efter hinder när man ska uttrycka sig kan upplevas som väldigt tröttande. Om hindren blir 

för många finns det en risk att eleverna tystnar helt (Wennergren, 2007). Det är ytterst viktigt att 

samtalet i hörselklassen inte tystnar. I de fall när den hörseltekniska utrustningen av olika anledningar 

inte fungerar optimalt, kan det alltså vara avgörande att läraren tänjer på sina egna gränser och söker 

nya, framkomliga vägar för att stimulera eleven att kommunicera. Detta kan upplevas som svårt för 

lärarna men enligt Heiling (1999) är möjligt att genomföra för lärarna i en hörselklass, vilka ofta har 

gedigen erfarenhet av att undervisa elever med hörselnedsättning (Heiling, 1999). 

Ett hinder för språkförståelsen uppstår i de fall tekniken inte fungerar, vilket medför att eleverna inte 

hör vad någon annan elev säger och vänder sig till läraren istället för till klasskamraten för att få ett 

förtydligande (Wennergren, 2006; Martin, 2006). I intervjun framkommer att läraren inte tror att det 

gynnar elevernas språkutveckling då läraren tolkar mellan eleverna för att förtydliga vad någon sagt. 

För den intervjuade läraren är det viktigt att eleverna blir så självständiga som möjligt i sitt arbete: 

”Även om man ska jobba självständigt måste man kunna kommunicera med varandra. Man måste ju 

börja tänka själv någon gång”. Därför uppmanar läraren istället eleven att upprepa vad den sa i 

kombination med användandet av stödtecken, i de fall tekniken inte fungerar optimalt, för att göra 

budskapet tydligare. Detta förhållningssätt uppskattas inte alltid av eleverna. De anser att läraren tjatar 

på dem, när läraren betonar vikten av att de själva aktivt måste träna på att föra fram budskapet på ett 

sådant sätt att andra uppfattar det som sägs. 

Även under observationerna inträffade det vid ett flertal tillfällen att den tekniska utrustningen inte 

fungerade optimalt när eleverna skulle prata. Detta medförde att eleverna i hörselklassen i stället vände 
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sig till läraren för att få ett förtydligande, vilket inte gynnar den språkliga utvecklingen (Andersson, 

2006; Wennergren, 2006). Eleverna behöver prata med varandra och tekniken behöver utvecklas 

ytterligare för att stimulera kommunikation. En möjlig lärdom man kan dra av detta är att läraren bör 

uppmuntra eleverna att vända sig till varandra, i större utsträckning, för att få ett förtydligande istället 

för till läraren. Om eleverna samarbetar på detta sätt, skulle de utveckla den kommunikativa 

kompetensen ytterligare. 

Samtliga lärare under observationerna använder sig av den bärbara mikrofonen när de kommunicerar 

med eleverna. Många kompletterar den muntliga kommunikationen med en visuell förstärkning i form 

av stödtecken. Den intervjuade läraren använder sig alltid av mikrofonen som är kopplad till 

hörselslingan kombinerat med stödtecken när hon pratar med eleverna: ”Alltid när jag har 

hörselklasser har jag mikrofonen på så att de kan hänga med”. Användandet av stödtecken som metod 

är alltså att rekommendera för att förstärka det talade budskapet under lektionerna. Det är särskilt 

viktigt att stödteckna för att förstärka det talade språket, i de fall tekniken inte fungerar 

tillfredsställande (Roos, 2008). 

5.4 Inlärningsstrategier 

Vid observationerna framgår att lärarna sänker tempot när de introducerar något nytt. De pratar 

genomgående långsamt och tydligt med eleverna under lektionerna. Lärarna tar sig ofta tid att gå 

igenom olika moment och repeterar ofta. De har ögonkontakt med eleverna och illustrerar ofta det 

sagda både visuellt och på många andra upptänkliga sätt.  

Många lärare använder whiteboardtavlan för att tydliggöra och bearbeta olika begrepp. Den 

gemensamma diskussionen kring begreppen gör att eleverna får en förförståelse och sedan kan de 

lättare arbeta vidare individuellt i böckerna. Ibland återkopplar man i slutet av lektionen och går 

tillsammans igenom det man har arbetat med. Eleverna får då tillfälle att höra hur de andra eleverna 

gick tillväga när de bearbetade uppgifterna i boken, vilket möjliggör en eventuell modifiering och 

omstrukturering av den egna tankeprocessen. Att få ta del av hur klasskamraterna tänkte vid lösandet 

av uppgiften, gör att elevens eget tänkande utmanas och utvidgas. 

Under observationerna används whiteboardtavlan av vissa lärare för att skriva upp vad eleverna ska 

arbeta med på lektionen och i vilken ordning detta ska ske. Detta får sedan stå kvar på tavlan under 

hela lektionen. Vid samtal med lärarna under observationerna, framgår att lärarna uppfattar att det är 

viktigt att praktiska saker fungerar i klassrummet. Allt material ska vara helt, whiteboardpennor ska 

fungera och förbrukningsmaterial måste fyllas på i klassrummet.  

Enkäterna visar att eleverna anser att det är enkelt att höra vad läraren säger i en hörselklass. De anser 

att man får lära sig nästan samma saker i hörselklassen som i vanliga klasser. 

Vid observationerna förekom ibland att eleverna arbetade med olika kommunikativa övningar parvis i 

grupprummen. Därefter återsamlas man i klassen och delger de andra vad man kommit fram till. 

Paruppgifterna som eleverna arbetar med i grupprummen efterföljs ibland av återkoppling i 

klassrummet med övriga klasskamrater och läraren.  

Martin (2006) pekar på att det är viktigt att eleverna bereds tillfälle att använda det egna tänkandet för 

att lösa olika kognitiva hinder som uppkommer vid inlärningen. Martin poängterar också vikten av att 

läraren förser eleverna med autentiska uppgifter som på något sätt utmanar elevernas tänkande 

(Martin, 2006). Även Gibbons (2006) menar att det är viktigt att läraren stöttar eleverna i att bearbeta 
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utmanande uppgifter, utifrån den plattform där eleven befinner sig just nu i utvecklingen (Gibbons, 

2006). Genom att stötta eleven och förse den med kommunikativa uppgifter på rätt nivå, blir det 

möjligt för eleven att nå nästa fas i utvecklingen (Strandberg, 2006). 

Eftersom elever med en hörselnedsättning i stor utsträckning måste utveckla sina egna 

inlärningsstrategier, är det viktigt att läraren stöttar dem även i detta arbete (Gibbons, 2006). Att 

eleverna ges tillräckligt med tid för att befästa kunskaperna på djupet är avgörande. Om eleverna inte 

får den tid som behövs, blir det svårt att ta till sig ny kunskap och integrera den till sin egen. För att 

möjliggöra detta krävs förutom tillräcklig tid även att de nya begreppen diskuteras på ett begripligt 

språk (Foisack, 2006).   

Elever med hörselnedsättning presterar generellt sämre i skolan jämfört med hörande elever (Hendar, 

2008). En orsak till de svaga resultaten är att eleverna med hörselnedsättning i stor utsträckning 

förlitar sig på procedurkunskap vid inlärningen, vilket medför att kunskaperna inte förankras och blir 

ytliga (Frostad, 1998, refererad i Foisack, 2006). Det verkar som att lärarna i hörselklassen är måna 

om att eleverna verkligen har förstått det läraren säger. Lärarna är väldigt flexibla och öppna för olika 

sätt att undanröja eventuella missförstånd. Läraren i intervjun illustrerar ofta konkret för eleverna, för 

att klargöra för dem: ”Om de inte förstår vad jag säger så går jag och hämtar verktyget eller vad det nu 

kan vara. Jag kan ju visa praktiskt också. Det hjälper dem när man både använder synen, händerna och 

annat”. 

Gathercole och Alloway (2008) talar om betydelsen av att underlätta inlärningen för elever genom att 

avlasta deras arbetsminne. Även den intervjuade läraren använder flera olika sätt att stödja elevernas 

arbetsminne. Läraren har funnit att det gynnar både eleverna och läraren att ha en tydlig och konkret 

struktur på arbetet visuellt tillgänglig och skriver därför alltid upp lektionens innehåll på tavlan. En 

konsekvens av detta blir att eleverna inte distraheras av annat utan får ro att fokusera kring själva 

arbetsuppgiften och kan arbeta på i sin egen takt. Dessutom får läraren tid att ägna sig åt andra 

uppgifter än att svara på elevernas frågor om vad man ska göra när man är klar med en uppgift:  

Man vet att jag ska börja prata. Man vet att jag ska gå igenom någonting. Man vet när vi städar och 

man vet när vi slutar. Det blir aldrig några frågor om det. Det är ingen som säger: - Är du klar snart? 

Läraren i intervjun gör dessutom individuella instruktioner till de elever som behöver, för att avlasta 

deras arbetsminne. Läraren använder sig exempelvis av ett papper med sex tomma rutor på. I dessa 

rutor skriver läraren in vad eleven ska arbeta med härnäst under lektionen. När eleven är klar med en 

uppgift stryker eleven denna från rutsystemet och påbörjar nästa uppgift. Enligt läraren är detta ett 

arbetssätt som bidrar till att göra eleven mer självständig i sitt arbete. Läraren i intervjun menar att det 

är viktigt att stötta elever med en hörselnedsättning i deras arbete genom att använda sig av en extra 

tydlig struktur. Om strukturen saknas, är risken överhängande att eleverna inte uppfattar orden rätt och 

missförstår instruktionerna. Lärarens synsätt överensstämmer med Wennergrens (2006) tankar kring 

hörselelevers inlärning av olika lyssnandestrategier. Enligt Wennergren måste elever med en 

hörselnedsättning arbeta aktivt för att utveckla sina egna strategier för lyssnandet. De måste bli 

huvudaktörer i sin egen inlärning (Wennergren, 2006). Detta arbete tar mycket tid i anspråk och 

innebär en ytterligare belastning för eleven. Då läraren skriver upp viktiga hållpunkter på tavlan, 

minimerar man risken att överbelasta elevens arbetsminne. Man stöttar på så sätt eleven och hjälper 

den att komma vidare i sitt utvecklande av olika inlärningsstrategier (Gibbons, 2006). En sådan 

pedagogik gynnar alla elever att hitta en struktur på sitt arbete, inte enbart de som riskerar att få ett 

överbelastat arbetsminne (Gathercole och Alloway, 2008). 
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6 Sammanfattande diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Inom ramen för denna undersökning, var det inte möjligt att observera klassen vid fler än tre tillfällen. 

Om jag hade haft möjlighet skulle det ha varit intressant att studera klassen under flera dagar. Vid 

besökstillfällena gavs det inte tillfälle att observera klassen i interaktion med samtliga undervisande 

lärare i klassen, eftersom vissa ämnen var förlagda till de andra veckodagarna. Lärarna som 

undervisade eleverna under mina observationer, verkade inte använda stödtecken i lika hög 

utsträckning som vissa andra undervisande lärare i hörselklassen. Om jag hade haft möjlighet att 

observera även dessa lärare och deras användning av stödtecken, skulle undersökningen möjligtvis 

givit ett något annorlunda resultat.  

Alvesson och Deetz (2000) betonar vikten av att skapa en kulturell distans till det som ska studeras vid 

samhällskritisk forskning. Det är viktigt att forskaren inte tar det bekanta, allmänt etablerade som 

naturligt och obestridbart. Därför måste forskaren göra det från början välkända till något obekant, 

exempelvis genom att skapa distans till det som ska studeras. Det faktum att mina erfarenheter från 

personer med hörselnedsättningar var relativt begränsade, gjorde det möjligt för mig att redan från 

början inta ett öppet och förutsättningslöst förhållningssätt (Alvesson och Deetz, 2000). 

Bryman (2002) betonar att några av de fördelar som den kvalitativa observatören har, är att denne 

möter människor i deras rätta omgivning (Bryman, 2002). Eftersom mina tidigare erfarenheter från 

personer med hörselnedsättning var relativt begränsade, kändes det naturligt för mig att använda 

observation som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Min förhoppning med detta metodval var att 

komma nära eleverna och läraren i hörselklassen och att få möjlighet att studera olika beteenden i 

klassrummet. Det faktum att jag förde anteckningar under observationerna gjorde att det inte var 

möjligt att registrera alla skeenden i klassrummet, vilket var en begränsning. Om jag istället hade 

spelat in observationerna med en videokamera, skulle jag även ha kunnat studera skeendena i 

klassrummet i efterhand. Detta skulle ha förenklat för mig att inta ett mer distanserat förhållningssätt 

till eleverna och lärarna under observationstillfällena, och därmed lättare undvika partiskhet 

(Langemar, 2008). 

Jag utformade enkäten redan innan första träffen med eleverna i hörselklassen. Vid tillfället för 

enkätens utformande hade jag inte fördjupat mig i litteraturen, vilket medförde att enkäten antagligen 

skulle ha utformats något annorlunda, om jag varit mer insatt i problemområdet redan i detta inledande 

skede. Förmodligen skulle jag då ha gjort vissa omformuleringar och eventuellt lagt till samt tagit bort 

några enkätfrågor. Fördelen med att enkäten var färdigställd redan innan första mötet med klassen, var 

att vissa elever redan vid första observationstillfället kunde börja besvara enkäten. Under den 

begränsade tidsramen för denna undersökning, hade det heller inte varit möjligt att senarelägga 

tillfället då eleverna skulle besvara enkäterna. Den begränsade tid som stod till förfogande för att 

utföra denna undersökning, gjorde alltså att det var värdefullt för mig att redan i ett tidigt skede ha 

tillgång till en del datamaterial för att kunna börja tolka, strukturera och analysera resultaten.  

Det faktum att jag valde att utföra intervjun i ett sent skede i analysprocessen, bidrog till att jag vid 

intervjutillfället redan samlat tillräckligt med material för att bilda mig en uppfattning om hur det 

språkfrämjande arbetet kunde gestalta sig i den studerade hörselklassen. Genom att ha förberett 

intervjufrågeställningarna i förväg, kunde jag redan i ett tidigt skede under intervjun mer effektivt 
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fokusera på det jag ansåg vara relevant. En begränsning med resultaten från intervjun var att 

intervjuresultaten tenderade bli något snedvridna i förhållande till resultaten från övriga datakällor. 

Resultaten från intervjun fick samma dignitet i undersökningen som resultaten från observationen och 

enkäterna, trots att resultaten från intervjun endast baserade sig på en persons utsaga.  

Om jag redan i inledningsskedet av arbetet med uppsatsen hade använt intervju som huvudmetod, 

skulle det varit intressant att utföra en mer ostrukturerad intervju, vilken skulle ha kunnat bidra till att 

skapa en förförståelse kring ämnets problematik. Med utgångspunkt från den ostrukturerade intervjun 

skulle det också ha blivit möjligt att fastställa undersökningens forskningsfrågor.  

Trianguleringen av data kom att öka trovärdigheten i min undersökning, eftersom mina tre datakällor 

medförde att jag kunde betrakta hörselklassen utifrån olika perspektiv (Langemar, 2008). Dessutom 

bidrog trianguleringen till att jag ständigt förändrade och utvidgade min förståelse för det 

språkutvecklande arbetet i klassen, enligt den hermeneutiska cirkeln: ”Den hermeneutiska 

forskningsprocessen är menad att hela tiden utvidga och förändra forskarens förståelse/förförståelse, 

och detta sker bland annat genom att man just är medveten om språkets roll och kontinuerligt 

reflekterar över sina tolkningar i en kritisk analys” (Langemar, 2008, s.122).  

Alvesson och Deetz (2000) talar om nyttan av situationsanstas vid kvalitativa fallstudier. Med detta 

begrepp avses att forskaren studerar det som sker med en begränsning i tiden och rummet. Forskaren 

studerar ett antal situationer och väljer sedan ut någon som sedan undersöks detaljerat (Alvesson och 

Deetz, 2000). Den begränsade situationsansatsen i denna examinationsuppsats, gjorde att det inte var 

möjligt att ge ett heltäckande svar på frågan om hur språkanvändningen, hörseltekniken och 

pedagogiken i hörselklasser i allmänhet anpassas för att främja elevernas språkliga utveckling.  

Enligt Langemar (2008) innebär generaliserbarhet i kvalitativa studier att man kan avgöra i vilken mån 

resultatet kan överföras till populationen gällande det ämne man har undersökt. För att kunna 

generalisera resultaten från kvalitativa undersökningar, är det viktigt att forskaren intar en reflexiv 

hållning och redovisar hur själva datainsamlingsmetoden har påverkat resultatens utformning 

(Langemar, 2008). Med hänsyn tagen till tillkortakommanden i datainsamlingsmetoderna samt med 

respekt för att urvalet, det vill säga hörselklassen, består av komplexa individer med en mängd 

kvaliteter som inte låter sig inordnas under olika teman, var det ändå möjligt att generalisera utifrån 

resultatet. Med utgångspunkt från de data som framkom vid observationerna, enkäten, intervjun, och 

utifrån litteraturen verkade den undersökta hörselklassen inte skilja ut sig på något särskilt uppenbart 

sätt, jämfört med hörselklasser i allmänhet (Odelius, 2010; Schönström, 2010, Wennergren, 2006; 

Wennergren, 2007). Med beaktande av ovanstående, är det alltså i viss mån möjligt att generalisera 

resultaten från denna fallstudie av en utvald hörselklass till populationen, det vill säga till andra 

hörselklasser.  

6.2 Sammanfattning av resultat och slutord 

Resultaten påvisade att många, men inte alla, lärare använde stödtecknandet för att förstärka det talade 

språket i interaktionen med eleverna. Det verkade falla sig naturligare för de lärare som hade gedigna 

kunskaper i teckenspråk att komplettera det talade språket med stödtecken. Från resultaten framkom 

också att det oftast var läraren som stödtecknade och inte eleverna. Om både lärare och elever kunde 

förstärka den talade svenskan med stödtecken, skulle kvaliteten på kommunikationen i klassrummet 

förbättras. Samtliga lärare, även de som inte stödtecknade i stor omfattning, samtalade tydligt med 
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eleverna och tydliggjorde det talade budskapet på en mängd olika sätt, exempelvis genom 

kroppsspråket och med ögonkontakt. 

Observationsdata indikerade att eleverna oftast pratade en i taget vid lärarledda samtal i klassrummet. 

Detta tillvägagångssätt konserverade ett något konstlat samtalsmönster och verkade inte leda till att 

eleverna utvecklade verklig dialogkompetens, vilken bygger på att yttranden fogas till varandra på ett 

mer naturligt sätt. Då eleverna arbetade parvis i grupprummen med en kommunikativ uppgift föreföll 

ett gemensamt lärande uppstå. När eleverna arbetade parvis i grupprummen med uppgifter som krävde 

mycket stöd från läraren, kunde eleverna inte arbeta aktivt och självständigt i någon större omfattning. 

Vid dessa tillfällen verkade det inte som att elevernas språkutveckling gynnades i särskilt hög 

utsträckning. 

Enligt data från observationerna och intervjun, bidrog den hörseltekniska utrustningen till att eleverna 

och läraren lättare kunde kommunicera med varandra. I vissa fall försvårade dock tekniken 

kommunikationen. Eleverna tenderade att aktivera mikrofonerna i högre utsträckning vid mer formella 

samtal, då de skulle redogöra för något och prata en i taget. När eleverna pratade mer spontant under 

lektionerna aktiverade de sällan mikrofonerna. Detta föreföll negativt, eftersom eleverna behövde 

utveckla den dialogiska kompetensen, som den ter sig i autentiska samtal, under mer spontana och 

naturliga former.  

Vid observationerna förekom att eleverna frågade läraren om ett förtydligande i de fall mikrofonerna 

inte fungerade och eleverna inte hörde vad klasskamraterna sa. Om eleverna istället vände sig till 

varandra för att få ett förtydligande, föreföll det i högre grad främja deras språkutveckling. 

Data från observationerna och intervjun visade att flera lärare på olika sätt stöttade eleverna i sökandet 

och utformandet av inlärningsstrategier. Lärarna gav ofta eleverna den tid som krävdes för att bearbeta 

ny information och integrera kunskapen till sin egen. Många lärare avlastade elevernas arbetsminne på 

olika sätt, vilket underlättade för eleverna att kunna fokusera kring väsentligheter, exempelvis 

inhämtningen av ny kunskap och utvecklandet av egna lyssnandestrategier. 

Det faktum att elever med dövhet eller en hörselnedsättning på gruppnivå inte uppnår lika höga betyg 

som hörande elever, bör tas på största allvar (Hendar, 2008). Trots att flera forskare har påvisat att de 

språkliga behoven hos barn med dövhet eller en hörselnedsättning i flera avseenden skiljer sig från 

hörande elevers språkliga behov, har denna kunskap ännu inte överallt implementerats i 

undervisningen för dessa elever. Här behöver ny forskning ta vid, eftersom det fortfarande finns 

många frågetecken kring hur pedagogiken kan designas i en hörselklass för att främja elevernas 

språkliga utveckling (Roos, 2008). Det pedagogiska arbetssättet som i dag används i flera skolor med 

hörselklasser, liknar alltså i stor utsträckning den pedagogik som används för hörande elever. 

Pedagogiken i hörselklasser bör följaktligen modifieras i högre grad för att bättre främja elevernas 

specifika behov (Christersson, 2002; Heiling, 1999; Schönström, 2010; Svartholm, 2007; Wennergren, 

2006 ).  

Enligt Roos (2008) medför den rådande diskursen i majoritetssamhället att det auditiva perspektivet 

gynnas. Det visuella perspektivet diskrimineras ofta, vilket innebär att de verkliga behoven hos 

individer med en hörselnedsättning lätt förbises. Det talade språket framstår alltså som normen och 

teckenspråket som en avvikelse (Roos, 2008). För att främja språkutvecklingen hos barn i allmänhet 

och hos barn med en hörselnedsättning i synnerhet, är det viktigt att stötta individen utifrån där den 

befinner sig i den språkliga processen (Gibbons, 2006). För barn med en hörselnedsättning kan det 

innebära att man utgår från det visuella språket för att senare utveckla det talade språket. Annars finns 

det en risk att barnen inte når sin nästa möjliga proximala zon för språklig utveckling (Strandberg, 
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2006). I förlängningen kan det innebära att dessa individers språkutveckling hämmas, vilket kan leda 

till att de inte förmår utveckla de språkliga strategier som krävs för att tillägna sig ny kunskap 

(Frostad, 1998, refererad i Foisack, 2006 ). Språket är alltså en nyckel, det verktyg som krävs för att 

dessa barn ska utveckla de språkliga strategier som krävs för att lyckas i skolan. 
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Bilaga 1 

Till: Rektor för XX skolan 

Stockholm, 2010-09-15 

 

 

Jag heter Margret Fungmark och studerar på speciallärarprogrammet vid Stockholms universitet. 

Under höstterminen kommer jag att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka hur man kan arbeta för att främja elevernas språkutveckling i en 

hörselklass.  

För att kunna genomföra detta skulle jag behöva vara med eleverna i en hörselklass under tre dagar nu 

i höst. Jag kommer inte att delta i undervisningen, utan bara observera hur eleverna och läraren arbetar 

språkutvecklande. Under lektionerna kommer jag att föra anteckningar. Dessutom kommer jag att dela 

ut en kortare skriftlig enkät som innehåller frågor om ungdomarnas hörselnedsättning/dövhet. Det står 

naturligtvis eleverna fritt att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst. 

Naturligtvis kommer alla att vara anonyma i mitt examensarbete. I de fall jag ger exempel kommer 

alla namn att vara fingerade. De insamlade uppgifterna kommer enbart att användas i mitt 

examensarbete och inte i något annat syfte. 

För den som önskar finns det självklart möjlighet att läsa mitt examensarbete då det är klart. 

 

Jag kommer att invänta föräldrarnas skriftliga godkännande för barnens deltagande i min 

undersökning. Därefter kommer jag på ett första besök hos er måndag 8 november. Under den dagen 

kommer jag att följa utsedd hörselklass på samtliga lektioner samt dela ut den skriftliga enkäten till 

dem. 

Om du har några frågor angående min undersökning går det bra att kontakta mig enligt följande: 

Mobil: 0733900289 

Mail: rislundmargret@hotmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Margret Fungmark 
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Bilaga 2 

Till målsmän i klass XX 

Stockholm, 2010-09-20 

 

Jag heter Margret Fungmark och studerar på speciallärarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Under höstterminen 2010 kommer jag att skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur 

man kan arbeta för att främja elevernas språkutveckling i en hörselklass. För att 

kunna skriva examensarbetet skulle jag behöva vara med eleverna i klass XX tre 

dagar under höstterminen Jag kommer inte delta i undervisningen, utan bara 

observera hur eleverna och läraren arbetar språkutvecklande. Under lektionerna 

kommer jag att föra anteckningar. Dessutom skulle jag vilja dela ut en kortare 

skriftlig enkät som innehåller frågor om ungdomarnas hörselnedsättning/dövhet. 

Det står naturligtvis ungdomarna helt fritt att avbryta sin medverkan i 

undersökningen när som helst. Det kommer inte att bli betungande för eleverna 

och kommer heller inte ta mycket tid i anspråk. 

Naturligtvis kommer alla att vara anonyma i mitt examensarbete. I det färdiga 

examensarbetet kommer jag alltså inte att namnge någon. I de fall då jag ger 

exempel, kommer alla namn att vara fingerade. De insamlade uppgifterna kommer 

enbart att användas till mitt examensarbete och inte i något annat syfte.  

För den som önskar, finns det självklart möjlighet att läsa mitt examensarbete, då 

det är klart. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, men det vore mycket värdefullt för 

mig att få möjlighet att göra denna studie. Om du/ni har frågor angående min 

studie går det bra att kontakta mig enligt följande: 

Mobil: 0733900289, rislundmargret@hotmail.com 

 

Vänligen ge bifogad svarstalong till ert barns mentor senast fredag 8 oktober, 

eftersom jag planerar att göra ett första besök på skolan under oktober. 

Vänliga hälsningar 

 

Margret Fungmark 

 

Mitt barns namn:______________________________ 

 

Jag samtycker till att speciallärarstudent Margret Fungmark, under höstterminen 

2010 får besöka min sons/dotters klass för att utföra en observerande studie vid 

några tillfällen samt en enkät: 

 

_____________________ 

(Målsmans namnteckning) 

 

Jag samtycker inte till att speciallärarstudent Margret Fungmark, under 

höstterminen 2010 får besöka min sons/dotters klass för att utföra en observerande 

studie vid några tillfällen samt en enkät: 

 

_____________________ 

(Målsmans namnteckning)   

mailto:rislundmargret@hotmail.com
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Stockholm, 2010-09-20 

 

 
Hej! 

 

Jag heter Margret Fungmark och studerar till speciallärare. Under hösten kommer jag att göra en 

undersökning i er klass för att få reda på hur ni elever och era lärare arbetar när ni lär er språk. När jag 

har varit och besökt er några gånger, kommer jag att skriva en uppsats om undersökningen och lämna 

in till min lärare på Stockholms universitet. I uppsatsen kommer inga namn på någon eller några i 

klassen att förekomma. Alla kommer alltså att vara helt anonyma. Uppsatsen kommer heller inte att 

användas för något annat än just för forskning.  Jag skulle därför vilja komma och besöka er några 

gånger, men ska då inte att hålla i någon undervisning, som en lärare. Istället sitter jag nog mest på en 

stol och antecknar, när ni har lektion precis som vanligt.  

Jag kommer också att be er svara på några frågor som jag har skrivit ned i en enkät. Ni får tid att 

besvara dessa frågor under någon lektion och det kommer inte att ta lång tid.  

 Jag skulle dock bli jätteglad om du väljer att delta, men det är absolut inget krav. Du gör precis som 

du vill själv! Det går bra att säga ja till detta nu, men om du ångrar dig senare är det helt ok! 

Om du undrar över någonting, nu eller senare, går det jättebra att maila till mig ; 

rislundmargret@hotmail.com 

 Ha det så bra så länge och det ska bli kul att träffa er klass i höst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Margret Fungmark   
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ELEVENKÄT 

 

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna. Fråga mig gärna om du undrar över något. Jag finns 

i klassrummet hela tiden när du svarar på frågorna. 

                                                                                                          Margret  

 

 

1. Är du pojke_____flicka_____? (Sätt kryss!) 
 

2. Jag är______år och går i klass_________. 

 

3. Har du gått i någon annan skola förut? I sådana fall i vilken? 

 

_________________________________________________________________ 
 

4. Vad beror din hörselnedsättning på? (tex. medfödd, genom sjukdom, ärftlighet, skada, 

vet inte, annat..) 

_________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________ 
 

5. Sätt ett kryss i den ruta som passar bäst in på dig! Om du inte tycker att något av det 

som står i rutorna stämmer in särskilt bra på dig, har du plats att skriva med egna ord i 

sista rutan: 

 

 JA NEJ 

Jag är döv   

Jag är gravt hörselskadad   

Jag är hörande   

Annat (skriv gärna vad): 

 

6. Har du Cochleaimplantat? Om ja: Hur gammal var du när du fick CI? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Vilket/ vilka språk pratar du oftast hemma? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Vilket/vilka språk pratar du oftast med dina kompisar? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

9. Vad tycker du är svårast när du skriver på svenska? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________ 

 

10. Vad är lättast när du skriver på svenska? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

☺☺☺ 

 

11. Vad tycker du är svårast när du läser böcker själv? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

12. Vad tycker du är lättast när du läser böcker själv? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Vad är det bästa med att gå i en hörselklass? Berätta! 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 14..Och det sämsta med att gå i en hörselklass? Berätta! 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

15. Är det något annat du vill berätta för mig som inte fick plats under de andra frågorna? 

I sådana fall kan du skriva det här: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! Margret    
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INTERVJUGUIDE 

 
Semistrukturerad, fokuserad intervju med läraren XX,  

XX skolan, 2010-12-08 
 

 Bakgrundsfakta; ålder, antal år på skolan, tidigare anställningar  

 Språkanvändningen i klassrummet. I vilken omfattning använder du talat 

språk, teckenspråk och talat språk med stöd av tecken (TSS) i 

undervisningen? 

 Vilket språk använder eleverna i klassrummet? Sinsemellan och med dig? 

 Uppfattar du att du har tillräckliga kunskaper i teckenspråk och TSS? 

 Vilken hörselteknik använder du och eleverna i undervisningen? 

 Hur arbetar du kompensatoriskt i de fall hörseltekniken inte fungerar? 

 Hur modifierar du undervisningen för de hörselnedsatta eleverna? 

 I vilka situationer uppfattar du att eleverna har svårt att delta i samtal? 

 Vilka fördelar finns det för de hörselnedsatta eleverna att gruppen är 

liten? 

 Vad anser du försvårar undervisningen för de hörselnedsatta eleverna? 

 Finns det några sociala faktorer som påverkar möjligheterna till 

språkutveckling för eleverna? 

 Samarbete mellan elever? 

 Introducera nya begrepp för eleverna 

 Eventuella kommunikationshinder 

 Hur förstärker man budskapet i en hörselklass? 
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