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Anna Hermansson Ekberg 
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka om en för skolan ny undervisningsform i ämnet 

kommunikation gett någon utveckling av tolkning eller reaktion på ljud och tal hos elever med 

cochleaimplantat. 

 Skolan är en nationell statlig specialskola för elever med dövhet, hörselnedsättning och 

utvecklingstörning i kombination. Studien har genom en kartläggning försökt påvisa om någon 

utveckling har skett inom en tidsperiod av sex till åtta veckor. Detta har skett genom att göra en 

fallstudie av två elever i två olika klasser på skolan. Kartläggningen har skett genom enkätsvar och 

intervjuer av föräldrar, klasslärare, talpedagog och hörselingenjör. I uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter ingår hur ett CI implantat fungerar och hörselnedsättningens betydelse. Vi har valt att 

även belysa utvecklingsstörningen samt flerfunktionnedsättningen då de har betydelse för studiens 

resultat.    

Resultatet av studien påvisar en marginell utveckling av reaktion/tolkning av omvärldljud men en 

utveckling, vilket är positivt då studiens tidsram är mycket kort när det gäller undervisning av denna 

målgrupp av elever. 

Nyckelord 
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Bakgrund 

Detta arbete beskriver en fallstudie av två elever med utvecklingsstörning som använder 

cochleaimplantat.  

Under läsåret 2012-2013 har skolan förändrat delar av undervisningen i ämnet kommunikation. Enligt 

skolverket (2011) är syftet med kommunikationsämnet att:  

”Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med 

tydlig avsikt på teckenspråk och på svenska, i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, 

samt med andra kommunikationsformer. ” (s.370) 

 Förändringen gäller den delen av ämnet som gäller tal, munmotorik och hörselträning. Med begreppet 

hörselträning menas att man tränar förmågan att tolka ljud. Tidigare har eleverna fått enskild 

undervisning hos talpedagog.  

Den nya undervisningen sker i grupp tillsammans med klasskamrater, klasslärare, talpedagog och 

hörselingenjör i elevernas ordinarie klassrum. Lektionen börjar med att hörselingenjören kontrollerar 

att alla hörselhjälpmedel fungerar. Undervisningen innehåller momenten munmotorik, hörselträning 

och talträning. Tanken med undervisningen är att den ska upplevas lustfylld och stimulerande.  Man 

har i undervisningen använt sig av musik, inspelade ljud och ljudlekar. Hela undervisningen 

genomsyras av konkreta upplevelser.  

Den här nya undervisningsmetoden gjorde att vi blev nyfikna och intresserade av att studera hur den 

här undervisningsformen påverkar elevernas förmåga att tolka/reagera på ljud. 

Tidigare forskning  

 

De vetenskapliga artiklar vi refererar till har vi hittat genom att göra sökningar i databasen ERIC. Vi 

använde oss av sökorden cochlear implant, children, mental retardation, education. Vi har också sökt i 

Specialpedagogiskaskolmyndighetens (SPSM) arkiv för tidskriftsartiklar, SAGE. Vi har vänt oss till 

våra kollegor inom SPSM för att få tips om litteratur i ämnet.  

Vi har hittat artiklar som handlar om barn med dövblindhet och CI, där har vi valt att referera till 

stycken där vi ansett att det varit överförbart till barn med andra flerfunktionsnedsättningar.  

I studien Hörselteknik i skolan för elever med flerfunktionsnedsättning (2011) belyser författarna 

förutsättningarna för användandet av hörselteknik och teknisk support i lärandemiljön, de belyser även 

lärarnas sökande efter bästa sätt att använda tal och teckenspråk i kombination.  Det är flera 

vetenskapliga områden som ska samverka när det gäller detta område, det medicinska, det 

pedagogiska och det tekniska. För att uppfylla vårt syfte och få svar på vår frågeställning så har vi 

vandrat mellan olika professioner i sökandet efter tidigare forskning. Även i våra teoretiska 

utgångspunkter har vi haft en tvärvetenskaplig vinkel. 
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Vi har valt att använda begreppet utvecklingsstörning då specialpedagogiskaskolmyndigheten 

beskriver skolan så här: 

”Åsbackaskolan ligger i Gnesta och är en nationell specialskola för elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.”  

(Specialpedagogiska skolmyndigheten)  

   

Teoretiska utgångspunkter 

Cochleaimplantat 

 

Ett cochleaimplantat  ( CI) är en elektrisk hörapparat för personer med grav hörselskada eller dövhet. 

Hörapparaten består av flera delar, både inopererade och externa. 

 De inopererade delarna består av en mottagare och elektroder. Mottagaren opereras in under huden 

oftast bakom örat och elektroderna förs in i snäckan (cochlean) i innerörat. De externa delarna består 

av en sändare, mikrofon och en ljudprocessor. 

Sändaren placeras utanpå huden på den inopererade mottagaren, den sitter fast med hjälp av magneter. 

(Se fi.1) Mikrofonen sitter ihop med ljudprocessorn och fästs på örat som en vanlig hörapparat. 

Ljudvågorna går in i mikrofonen i ljudprocessorn. I ljudprocessorn kodas de till digitala signaler som 

skickas till sändaren. Den sänder sedan signalerna vidare genom huden till elektroderna i snäckan som 

stimulerar hörselnerven med korta elektriska impulser (Arlinger, 2007; Barnplantorna, 2013). 

 

 

 

Fig.1. Bild från Barnplantorna (2013). (Med tillstånd av Barnplantorna). 
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Arlinger (2007) skriver att den generella målsättningen med en CI-operation är att ge barnet 

möjligheter till upplevelse av ljud och tillgång till talat språk. Många barn med CI utvecklar ett 

talspråk som är likvärdigt med normalhörande barns. En del barn får en hörsel som gör att de 

tillsammans med läppavläsning och visuellt stöd kan uppfatta och tolka talat språk och omvärldsljud. 

Några barn kan inte använda sitt CI som ett kommunikationshjälpmedel, utan mer för att lokalisera 

omvärldsljud. Vad variationerna i resultat beror på har man idag en viss kunskap om, men mer 

forskning behövs. 

 

Förmågan att förstå tal med ett CI varierar mycket från individ till individ. Ett CI ger förmåga att 

uppfatta ljud men att hjärnans förmåga att tolka impulserna är mycket olika. Variationerna att förstå 

och känna igen ljuden är bl.a. beroende på individens kognitiva funktioner. Den kognitiva förmågan 

har betydelse för hur man kan tolka ofullständig auditiv information (Arlinger, 2007; Dettman et al., 

2004). 

  

Arlinger (2007) skriver att för barn som är födda döva är det viktigt att göra operationen tidigt, före 

två års ålder, för att få det bästa resultatet. För de barn som förvärvar en hörselskada senare i livet ska 

det inte gå för lång tid mellan dövhetens förvärvande och operation.  

 

Operationer på barn med utvecklingstörning har tidigare ifrågasatts eftersom man inte trodde att 

barnen skulle utveckla ett talspråk (Linikko, Holmberg, Lööf, 2011).  Arlinger (2007) skriver att man 

under lång tid har fokuserat på hörselorganet utan att samtidigt söka förstå samspelet mellan 

hörselorganet och individens kognitiva förmågor. Han skriver också att: 

 

”allmänt sett kan man säga att de kognitiva förmågorna blir viktigare i takt med att talsignalen blir 

mer oprecis” (Arlinger, 2007, sid.87).  

 

”Det är en krävande och lång process för ett barn med CI att lära sig höra.” (Morgensen, 2008 s 11)  

Om det tar lång tid för normalbegåvade barn att lära sig att tolka signalerna från ett CI så kan man 

tänka sig att det måste vara en mycket mer komplicerad process för ett barn med ett intellektuellt 

funktionshinder. Ingman (1996) menar att barn med begåvningshandikapp blir funktionellt sett mycket 

mera ”dövt” än det normalbegåvade barnet med motsvarande hörselnedsättning.  

Morgensen (2008) skriver att när det gäller dövblinda är det inte utvecklingen av talspråk som är ett 

primärt succékriterium. För dessa barn kan det leda till större livskvalitet om barnen ”bara” får tillgång 

till omvärldsljud. I Linikkos et al. studie (2011) skriver de att för barn med hörselnedsättning och 

utvecklingsstörning är en CI –operation ingen garanti för talutveckling men det  har ändå en positiv 

inverkan på deras utveckling. 

Hörselskador/Hörselnedsättning 

 

WHO definierar hörselnedsättning som att man har oförmåga att höra som en person med normal 

hörsel och att dövhet har den person som inte hör alls. 
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WHO graderar hörselnedsättningen i fyra olika grupper, lätt (26-40 dB), måttlig (41-60dB), svår (60-

80dB) och mycket svår (över 80dB). Figuren nedan illustrerar vilka decibel olika ljud har. (Se fig 2) 

 
   ”Den grupperingen tar inte hänsyn till de faktorer som spelar roll för funktionsnedsättning och 

handikapp”( Arlinger, 2007, s.326). 

 

 

Fig 2. Bild från Första Hörboken,(1992) s.13 (Med tillstånd av författarna) 

 

I de nordiska länderna finns en annan gruppering där man delar in hörselskadade i grupperna: döva, 

vuxendöva och hörselskadade (Arlinger, 2007). 

 

Hörselnedsättning kan uppstå vid skador i örat eller hörselsystemets centrala banor. Skadorna kan vara 

orsakade av missbildningar eller sjukdomar (Arlinger, 2007). Hörselnedsättningar kan vara ärftliga, de 

kan också uppstå vid sjukdom hos modern under graviditeten t.ex. röda hund (WHO). 
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Att vara hörselskadad innebär ett kommunikativt och ett socialt funktionshinder som gör det svårt att 

delta i samhällets olika aktiviteter såsom t.ex. information, utbildning, på lika villkor som andra 

samhällsmedborgare (WHO; Arlinger, 2007). 

 
”En hörselnedsättning kan göra det svårare att höra vissa stavelser och ljud. Exempelvis kan 

konsonanter med högt tonläge som t.ex. f, s och t enkelt drunkna bland ljudligare vokaler med lågt 

tonläge som t.ex. a, o och u” (Oticon, 2013). 

 

     Normal hörsel                     Synnedsättning              Hörselnedsättning     

            
 

            

Fig 3. Bilden hämtad från Oticon,(2013). (Med tillstånd av Oticon) 

 

Bilden ovan (Se fig 3) är ett försök att illustrera hur en hörskadad kan höra jämfört med hur en 

synskadad ser bokstäverna på tavlan som man använder när man kontrollerar synskärpa. Hos barn kan 

hörselnedsättningen påverka den språkliga och kognitiva utveckling negativt (WHO). 

Hörselskador kan behandlas medicinskt, kirurgiskt eller med hörapparat och cochleaimplantat. 

 

Utvecklingsstörning 

 

Vad är ett funktionshinder? 

Enligt Grönvik i Söder (2005)  finns det olika sätt att se på detta begrepp. Om man tittar på det rent 

kliniskt så är det ett medicinsk eller biologiskt tillstånd där kroppen på ett eller annat sätt har en 

nedsatt funktion i dess system. Ett annat sätt att se på detta är att funktionshinder är en social och 

kulturell konstruktion som vi använder för att gruppera människor i vårt samhälle. 

 
”Om funktionshindret främst ses som en individuell egenskap kommer den enskilda individen och 

hennes/hans kropp att vara mätobjektet. Om det istället är samhället som utgör förklaringsmodellens 

kärna blir det intressant att definiera hur samhället skapar funktionshinder” (Söder, 2005, s.39). 

 



6 

 

Personer med utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning har svårt med det abstrakta 

tänkandet och tänker istället på ett mer konkret sätt. De har svårigheter att ta till sig och bearbeta 

information. Svårigheten kan vara att överföra kunskap till nya situationer och att föreställa sig saker 

och händelser som ännu inte hänt, som man själv inte varit med om, eller inte sett. De behöver lång tid 

för att lära sig nya saker och en undervisning som är strukturerad och konkret. Man kan dela in den 

intellektuella funktionsnedsättningen hos personer med utvecklingsstörning i tre nivåer: lindrig, 

måttlig och grav utvecklingsstörning (Gotthard, 2007; Söderman & Nordlund, 2007; Eriksson, Furå, 

Pettersson, 2007). Vi har i vår studie valt att använda begreppet utvecklingstörning.  Även WHO har 

en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).  

 
”Den internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, känd oftare som 

ICF är en klassifikation av hälsa och hälsorelaterade domäner. Dessa domäner klassificeras från 

kroppen, individuella och samhälleliga perspektiv med hjälp av två listor: en förteckning över 

kroppsfunktioner och struktur, och en lista över områden av aktivitet och delaktighet. Eftersom en 

persons funktion och funktionshinder förekommer i ett sammanhang, innehåller ICF även en 

förtäckning över miljöfaktorer” (WHO 2001).   

Flerfunktionsnedsättningar 

 

När personer har flera funktionsnedsättningar påverkar de varandra negativt, funktionsnedsättningarna 

blir större och gör att personen inte kan använda sina förmågor och intellektuella begåvning fullt ut. 

Här kan olika hjälpmedel kompensera för t.ex. nedsättningar i syn, hörsel, motorik (Gotthard, 2010). 

 

”Att ha ett flerfunktionshinder innebär inte bara att man har ett funktionshinder plus ytterligare ett. 

Det innebär snarare att man har ett funktionshinder multiplicerat med ett” (Söderman & Nordlund, 

2007 s.124).   

 

Barn med flera funktionsnedsättningar ger ofta otydliga eller små kommunikativa signaler som kan 

vara svåra att uppmärksamma eller tolka innehållet i eller syftet med. Vuxna i barnets närhet kan både 

överskatta och underskatta barnets förmågor (Roos & Fischbein 2006). 

 

Språkutveckling 

 

Barn kan uppfatta ljud redan under fostertiden. Ett foster kan använda sin hörsel fr.o.m. 26-28 

graviditetsveckan. Fostret kan höra ljud med låga frekvenser bl. a. moderns röst och hjärtslag 

(Arlinger, 2007; Johansson, 2006).  

 

Loaney; Richards; Romanik (2003) presenterar en modell för lyssnandets utvecklingssteg som ser ut 

så här. 

  
Medveten om ljud            Koppla ihop ljud ett föremål           Imitation          Auditiv förståelse             Avancerat lyssnande  
 

Modellen beskriver att det första steget i lyssnande är att bli medveten om att det finns ljud. Det andra 

steget handlar om att barnet kan koppla ihop ljud och föremål. I det tredje steget börjar barnet att 

imitera ljud och språk. Det fjärde steget innebär förmågan att bearbeta och komma ihåg det man hört. 

Det sista handlar om avancerat lyssnade där man har lyssningsfärdigheter som t.ex. att prata i telefon.    
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Språkutvecklingen påverkas av inre och yttre faktorer. Som inre faktorer räknar man den medfödda 

språkförmågan och den biologiska utvecklingen. Som yttre faktorer räknas barnets sociala relationer 

med omgivningen. Det är barnet och förälderns gemensamma iakttagelser, att de riktar blicken mot 

samma föremål som utvecklar hörförståelsen (Arlinger, 2007; Roos & Fischbein, 2006).    

 

De första ljud som barn utvecklar gör de genom att leka med sin mun, de producerar förspråkliga ljud. 

De provar olika tonhöjder och röststyrkor. Barnet producerar sina första ord i 10-12 månaders ålder. I 

den här åldern lär sig barn att följa uppmaningar. Det passiva ordförrådet (ord som barnet förstår men 

inte själv producerar) är mycket större än det aktiva. Ordförrådet växer snabbt. En 2-åring har ett 

aktivt ordförråd på ca 300 ord och en treåring ungefär 900-1200 ord (Arlinger, 2007).  

 

Arlinger (2007) skriver att i början är språket kopplat till konkreta föremål och händelser. Men allt 

eftersom minnet utvecklas så kan barnet uttrycka sig om händelser som skett och föremål som inte är 

närvarande.  

 

I 3-4- årsåldern har barnet lärt sig mer komplicerade satsbyggnader och kan använda språket mer 

mångsidigt. De kan då uttrycka känslor och åsikter, gräla, fråga etc. De kan också använda sig av 

prosodi, ickespråkliga signaler såsom t.ex. miner, blickar, gester (Arlinger, 2007). 

 

När barnet är i skolåldern utvecklas deras förmåga att berätta. Satsbyggnaden blir mer komplicerad 

och meningarna längre. Det abstrakta tänkandet utvecklas i tolvårsåldern då barnet lär sig uppfatta 

abstrakta begrepp (Arlinger, 2007). Språket blir ett verktyg för barnet att utveckla sina kunskaper 

(Roos & Fischbein, 2006).    

Teckenspråk 

 

Teckenspråk är ett visuellt språk som uttrycks med kroppen och händerna och tolkas via synen. Det är 

inte bara händerna som används utan ansiktets mimik uttrycker också många betydelsebärande 

signaler. Många tror att teckenspråk är ett internationellt språk, men det är det inte. Varje land har sitt 

eget teckenspråk (Språkrådet, 2013). 

 

1981 beslutade riksdagen att teckenspråk skulle vara undervisningsspråket i specialskolan för elever 

med dövhet och hörselskada. Det finns bevis från 1759, från Kungliga Vetenskapsakademin att 

personer med dövhet använt tecknat språk (SOU 2006:29).  

 

Ett dövt barns utveckling av teckenspråket är jämförbar med ett hörande barns talutveckling. Det döva 

barnet tecknar sina första tecken vid ungefär ett års ålder. När man tecknar med ett litet barn tecknar 

man i barnets synfält, långsamt och med många upprepningar (Arlinger, 2007). 
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Kommunikation  

 

Kommunikation är i grunden en överföring av budskap som kan ske på olika sätt. 

Det kan ske genom språk, talat eller teckenspråk, genom mimik, ögonpekningar, kroppsliga signaler 

eller symbolspråk. 

Genom att använda kommunikation så kan vi uppfatta omgivningen och få en uppfattning om vår bild 

av omvärlden stämmer med andras. 

 
”Mänsklig kommunikation är ett ständigt utbyte av signaler och budskap. Vi uppfattar, svarar an både 

verbalt och ickeverbalt på människor i vår omgivning” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.66). 

Kommunikationsteori 

  

Det finns olika kommunikationsteorier. Vi har valt att belysa två, en processinriktad och en med 

inriktning på betydelse. 

 

 I den processinriktade kan man förenklat säga att kommunikation är en överföring av budskap och att 

kommunikations-processen är uppdelad i mindre delar såsom självbild, roller, situation och tolkningar. 

Kommunikationen påverkar och påverkas av andra människor. Den processinriktade 

kommunikationsteorin är kopplad till vetenskaper som psykologi och sociologi.  

 

En annan inriktning kallas semiotik (läran om olika teckensystem) som betraktar kommunikationen 

som en situation där människor skapar och överför betydelser mellan sig. Semiotik har sina rötter i 

språkvetenskap (Nilsson, Waldermarsson, 2007).  

Syfte och frågeställning 

Syfte 

  

 Syftet med studien är utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter- CI, hörselnedsättning, 

utvecklingsstörning samt flerfunktionsnedsättning, se om en period av sex till åtta veckor med 

undervisning som innehåller strukturerad, auditiv stimulans påverkar förmågan att tolka ljud hos 

elever med utvecklingstörning som använder CI. 

 

Frågeställning 

 

Kan man påvisa en utveckling av elevers förmåga att tolka eller reagera på ljud efter att eleverna fått 

medverka i en för dem ny undervisningsform i ämnet kommunikation? 
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Metod 

Val av metod 

För att få svar på frågeställningen valde vi att göra en fallstudie av två elever som använder CI och har 

utvecklingsstörning. För insamling av data till studien användes enkäter och intervjuer. I enkäten 

ingick en kartläggningsmall angående vilka omvärldsljud eleven reagerar på/tolkar. 

Kartläggningsmallen/enkäten är en av oss omarbetad version från SPSM:s  resurscenter dövblind. ( Se 

bilaga 2) 

 Enkäten är strukturerad med alternativfrågor, som t.ex. 

 - Uppfattar eleven omvärldsljud, som t.ex. dörrklocka, telefonsignal etc.?  

De tillfrågade får då välja på alternativen, alltid, ofta, ibland eller aldrig (Trost, 2007; Bell, 2006).  

I slutet av studien intervjuas föräldrar, lärare, talpedagog och hörselingenjör om elevernas ljud- och 

taluppfattning och eventuell utveckling av densamma. Som underlag till intervjun använde vi samma 

frågor som i enkäten vid studiens början, med några öppna tilläggsfrågor. Orsaken till tilläggsfrågorna 

var att vi ville veta om det skett någon utveckling utöver det som vi frågat om i enkäten. Några av 

intervjuerna gjorde vi genom fysiskt möte och andra via telefonkonferens, detta p.g.a. de geografiska 

avstånden. Vi avslutade intervjuerna med två öppna frågor. Den första var, att fråga föräldrarna om 

deras förväntningar på operationen hade infriats? Den andra frågan som alla respondenterna fick var:  

- Har du sett någon annan utveckling när det gäller elevens/barnets användande av sin hörsel, CI, 

tolkning av ljud eller kommunikation?  

Studiens tidsram var sex till åtta veckor.  

 

Urval 

Vi valde att studera de här eleverna pga. att de är cochleaimplantatanvändare och att ingick i de 

klassgrupperingar där man startade med den nya undervisningsformen i kommunikation.  

Då eleverna inte själva har kunnat ta ställning om de vill medverka i denna studie har vi valt att be 

vårdnadshavarna att delta och göra en bedömning om de har sett någon utveckling när det gäller att 

tolka omvärldsljud. Vi frågade också personalen i skolan, hörselingenjör, talpedagog och klasslärare 

om de ville delta. Alla tillfrågade var positiva till att vara med i studien. 

 

 

Elev A  

Elev A är född 2002 och har enligt föräldrarna grav utvecklingsstörning och är multifunktionshindrad. 

Eleven fick sitt CI vid 8-års ålder och har CI på ett öra och hörapparat på det andra. Eleven går i en 

klass med fyra elever, där alla har någon form av hörselnedsättning och ytterligare funktionshinder. 

Eleven läser enligt särskolans läroplan. 
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Elev B  

Elev B är född 1996. Enligt föräldrarna har eleven CP-skada, autism och halvsides förlamning. Eleven 

fick ensidigt CI inopererat 2000, alltså vid ca 4-års ålder. Eleven går i en klass med fem elever där alla 

har någon form av hörselnedsättning och ytterligare funktionshinder. Eleven läser enligt särskolans 

läroplan. 

 

Genomförande 

Vi inledde studien med att skicka ett brev till berörda föräldrar där de tillfrågades om de gav oss 

tillåtelse att göra en fallstudie av deras barn. (Se bilaga 1) I detta skede var vi ännu inte klara över 

vilken omfattning av informationsinhämtning som behövdes. När vi blev klara över hur vi ville 

genomföra studien skickade vi ytterligare ett brev till föräldrarna där vi bad dem att medverka i 

studien genom att besvara en enkät och delta i en intervju.  

 

Enkätfrågorna delades ut både personligen och per brev, beroende på om respondenten fanns i vår 

geografiska närhet eller ej. Enkätsvaren och intervjuerna har bearbetats och sorterats i tabellform. 

Svaren i de öppna intervjufrågorna har vi valt att redovisa i sammanfattning och med citat. 

 

När vi analyserat vårt material har vi använt ett stort blädderblock för att enklare se eventuella 

skillnader på svaren i kartläggningens start och de avslutande svaren. Vi använde ett rutsystem på 

blocket för att tydliggöra för oss själva vad våra respondenter svarat. 

 

Vi har även avstått att videofilma som vi avsåg att göra i början av vår studie. Detta beslut tog vi då vi 

kände att det skulle vara tekniskt svårt att genomföra och att det inte skulle tillföra så mycket som vi 

antog i studiens början.  

Pga. det geografiska avståndet gjordes en av intervjuerna via telefon. För att båda intervjuarna skulle 

kunna höra samtalet användes en högtalartelefon.  Intervjun spelades in med en Iphone och sedan 

transkriberas vi intervjun. De övriga intervjuerna gjorde vi genom fysiskt möte. Även dessa spelades 

in med Iphone och transkriberades. Under intervjun satt en av oss som bisittare och gjorde 

stödanteckningar, utifall tekniken ej skulle fungera. 

 

De vetenskapliga artiklar vi refererar till har vi hittat genom att göra sökningar i databasen ERIC. Vi 

använde oss av sökorden cochlear implant, children, mental retardation ,education. Vi har också sökt i 

Specialpedagogiskaskolmyndighetens (SPSM) arkiv för tidskriftsartiklar SAGE.En del litteratur har vi 

fått genom diskussioner med arbetskamrater inom SPSM. 

Vi har hittat några artiklar som handlar om barn med dövblindhet och CI, där har vi valt att referera till 

stycken där vi ansett att det varit överförbart till barn med andra flerfunktionsnedsättningar.  
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Etiska aspekter 

 

Innan vi påbörjade vår studie  skickade vi ett brev till vårdnadshavarna där vi frågade om de ville 

medverka, vi informerade även om de etiska aspekterna i detta brev. (Se bilaga 1) 

 

Vi informerade alla berörda att vi följer de fyra huvudkraven i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

informationskravet  

samtyckekravet  

konfidentialitetskravet  

nyttjandekravet 

 

 

När det gäller elevernas medverkan kommer vårdnadshavarna att informeras om individskyddskravet, 

att individer inte får utsättas för psykisk eller fysik skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta känns 

extra viktigt då våra elever inte själva har möjlighet att välja om de vill medverka. Enligt Judith Bell 

(2006)  ska man klargöra för respondenten att det hela är frivilligt och att man kan avstå att svara på 

vissa frågor och när som helst avbryta intervjun (Bell, 2006).  Vi informerade om att vi kommer att 

avidentifiera alla personliga uppgifter i materialet och att förstöra det när arbetet är färdigt.  

 

Tillförlitlighet 

Studien är liten och pågick under en för eleverna mycket kort tid, sex till åtta veckor.  Kartläggningen 

visade varierande svar från de olika respondenterna.  Därför kan man inte hävda att resultatet är tydligt 

och tillförlitligt. Det är omöjligt att säga att eventuell utveckling beror på undervisningen, kanske 

skulle eleverna ha utvecklats lika mycket även utan den här undervisningen.  

 

Metodreflektion 

I det första föräldrabrevet där vi bad om tillåtelse att göra en fallstudie över deras barn, var vi inte 

klara över vilka personer som skulle delta i studien. När det blev tydligt för oss att vi behövde ett 

bredare underlag så tillfrågades föräldrarna om de ville delta i studien. Då skickade vi ytterligare ett 

brev (Se bilaga 2) där vi bad föräldrarna att medverka i vår studie. I det här brevet skickade vi även 

med enkäten. (Se bilaga 2) 

I enkäten vi skickade ut fick respondenterna svara på vilka ljud eleven reagerade på. Vi hade tänkt att 

eleverna inte behövde kunna tolka ljudet utan bara studera om man kunde se en reaktion hos barnet. 
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Att vi med reaktion menade att om det ringer på dörren och eleven vänder blicken mot ljudet så ser 

man en reaktion men om barnet går och öppnar dörren då vet man att den tolkar och förstår ljudet. Vi 

märkte när vi gjorde intervjuerna att respondenterna la in olika betydelse i ordet reagera, att några av 

respondenterna svarade på vilka ljud eleverna kunde tolka. Så här i efterhand kan vi se att vi skulle ha 

förklarat tydligare för respondenterna med vad vi menade med ordet reaktion. 

 

När vi gjorde intervjuerna var frågorna desamma som i enkäten (med färdiga svarsalternativ) förutom 

de öppna tilläggsfrågorna på slutet. Vi märkte en utveckling hos oss själva som intervjuare om man 

jämförde de första intervjuerna med senare. I början ställde vi frågorna utan att säga svarsalternativen 

och fick då inte lika raka svar som vi fick senare när vi sa de färdiga svarsalternativen till 

respondenterna. Om vi skulle göra om studien  skulle vi arbetat igenom kartläggningsmaterialet på ett 

annat sätt. När det gäller de öppna frågorna fick vi värdefull information som kompletterade 

enkäterna. 

Resultat  

Vi har valt att redovisa resultaten från den första kartläggningen som vi gjorde i enkätform och den 

avslutande som vi gjorde genom intervjuer i tabellform. För att det ska vara lätt att jämföra resultaten 

har vi skrivit dem i samma tabell.  

Resultatet av den inledande kartläggningen har vi markerat med symbolen X. Resultatet av den 

avslutande kartläggningen som vi gjorde i intervjuform har vi markerat med symbolen O. Under varje 

tabell har vi gjort en sammanfattning av resultatet. Svaren på de öppna frågorna som vi ställde i de 

avslutande intervjuerna redovisas efter tabellerna i sammanfattning och med citat.  

Frågan om eleven har annat hemspråk, vilket språk den använder hemma och vilket språk som talas i 

skolan tog vi inte upp i intervjuerna. Då vi antog att hemspråket inte förändrats under den här 

tidsperioden. Svaren på frågan om eleven använder annan kommunikation än vad vi föreslagit 

redovisas efter tabellerna. 
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Enkät- och intervjusvar elev A 
Resultatet av den inledande kartläggningen har vi markerat med symbolen X. Resultatet av den 

avslutande kartläggningen som vi gjorde i intervjuform har vi markerat med symbolen O. 

Använder eleven CI?             

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig     -    

Ibland X    - O   

Oftast  O X  -  X O 

Alltid     O -    

 

Sammanfattning: Enligt förälder och klasslärare har användandet av CI ökat. 

 

 

Har eleven annat hemspråk än svenska? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Ja         

Nej X  X  -  X  

 

 

Vilken kommunikation använder eleven? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Teckenspråk   X O     

Tecken som stöd X O       

Svenska         

Kroppsspråk X O X O X  X O 

Pekningar X O X O X O X  

Mimik X O X O X  X O 

Anv. bilder   X O     

Förspråkliga 

ljud/tecken 

X    X  X O 

Annat   X O  O   

 

Sammanfattning: Eleven kommunicerar på färre sätt vid studiens slut. Förälder och talpedagog har 

angett att förspråkliga ljud försvunnit.  
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Vilket språk använder eleven i hemmet? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

Teckenspråk X  - - 

Tecken som stöd X X - - 

Svenska X X - - 

Annat X X - - 

 

Sammanfattning: Vi har inte fått in tillräckligt med underlag för att avgöra om det skett en 

utveckling. Talpedagog och hörselingenjör har inte svarat.  

 

 

Vilket språk används i skolan? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

Teckenspråk X X   

Tecken som stöd   X X 

Svenska X X   

Annat     

 

Sammanfattning: Respondenterna har olika svar när det gäller vilket språk som används i skolan. 

Reagerar eleven på ljud? 

   

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan       X  

Ibland X    X O                                          O 

Oftast X O X O     

Alltid         

 

Sammanfattning: Enligt hörselingenjören har en utveckling skett.  
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Använder eleven rösten? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan     X O X O 

Ibland   X O     

Oftast X   O     

Alltid X O       

 

Sammanfattning: Enligt förälder och klasslärare har en utveckling skett. 

 

 

 

Reagerar eleven på sitt namn? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig X      X O 

Sällan X    X    

Ibland  O    O   

Oftast   X O     

Alltid         

 

Sammanfattning: Enligt förälder och talpedagog har en utveckling skett. 

 

 

Reagerar eleven på musik? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan         

Ibland X        

Oftast X O X O X  X O 

Alltid X     O   

 

Sammanfattning: Här har vi svårt att avgöra om det skett en utveckling pga. att flera alternativ är 

ikryssade. Talpedagogen har angett att en utveckling skett. 
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Reagerar eleven när man använder rösten? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan     X  X O 

Ibland X O       

Oftast X  X O     

Alltid X     O   

 

Sammanfattning: Svårt att göra en tolkning av resultat då flera alternativ är ikryssade. Talpedagogen 

har angett en tydlig utveckling.  

 

 

Ringa in de ljud som eleven reagerar på. 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Telefonsignal X Vet ej    O  Vet ej 

Dörrklocka X O  O  O  Vet ej 

Hundskall X O X O  O  O 

Kattjamande  Vet ej    O   

Micropling  Vet ej X O  Vet ej  O 

Ljud fr. TV X Vet ej X O  O  O 

Rinnande 

vattenkran 

 O    Vet ej   

Dammsugare X O    Vet ej  O 

Skratt X O X O  O  O 

Gråt X O    Vet ej   

Trafikljud      Vet ej  O 

Ordet ”mamma” X O X O  Vet ej   

Ordet ”pappa” X O    Vet ej   

Annat ljud X   O X O X  

 

Sammanfattning: Det har skett en utveckling av antalet ljud som eleven reagerar på. Talpedagogen 

och hörselingenjören har inte svarat i enkäten. 

 

Sammanfattning av öppna intervjufrågor elev A 

På den öppna intervjufrågan: ”-Har du sett någon annan utveckling när det gäller hur eleven 

användander sin hörsel och sitt CI, elevens förmåga tolka ljud eller någon förändring när det gäller 

elevens kommunikation?”, fick vi de här svaren: 

 

Talpedagogen tyckte inte att hon sett någon utveckling pga. att hon tyckte att det varit för få tillfällen, 

att CI:t inte fungerat eller inte varit med, att det varit krångel med tekniken.  

 

Hörselingenjören svarade att eleven behöver mer tid för att få ”behållning av ljudbanken”.  
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Klasslärararen svarade att hon tycker att eleven oftare använder sitt CI. Hon säger också att hon 

tycker det är svårt att ge eleven auditiv stimulans när man har andra elever i klassen som har behov av 

teckenspråk. Hon menar att det är sällan som de bara använder talet. Att de ofta använder förstärkning 

i form av bilder och att eleven då inte får möjlighet att träna sin förmåga att tolka ljud. Klassläraren sa 

att hon fått bra stöd av talpedagogen och hörselingenjören. 

 

.. ”vi har två elever som behöver teckenspråk hela tiden och då, det är sällan det är bara ljud. Det 

finns alltid stöd”. 

”Jag menar hon måste ju få det rätta förutsättningarna för att kunna träna och det tycker jag inte att vi 

riktigt ger henne.  Eftersom vi hela tiden håller på med vårt visuella stöd. Det går liksom på rutin”.  

 

 

Föräldern svarade att hon tveklöst skulle göra operationen idag om hon fick frågan igen. Hon sa 

också att eleven använder sitt CI oftare och har blivit bättre på att kommunicera.  

”Det är en livskvalité som man inte tar ifrån dem, även om det inte blir något språk.” 

 

 

  

 

 

Enkät- och intervjusvarsvar elev B 

Resultatet av den inledande kartläggningen har vi markerat med symbolen X. Resultatet av den 

avslutande kartläggningen som vi gjorde i intervjuform har vi markerat med symbolen O. 

 

Använder eleven CI?                         

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Ibland         

Oftast X O X O  O  O 

Alltid      O X  

 

Sammanfattning: Talpedagogen har inte svarat på enkäten. Hörselingenjören angav alltid på enkäten 

och oftast i intervjun.   

 

 

Har eleven annat hemspråk än svenska? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

Ja X    

Nej  X  X 

 

Sammanfattning: Här har vi fått olika uppgifter på om elevens hemspråk. Förälder har angett att 

eleven har annat hemspråk. 
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Vilken kommunikation använder eleven? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Teckenspråk X O X O X O   

Tecken som stöd     X  X O 

Svenska   X      

Kroppsspråk  O X O X  X  

Pekningar  O   X O X  

Mimik   X  X  X O 

Anv. bilder   X      

Förspråkliga 

ljud/tecken 

       O 

Annat         

 

Sammanfattning: Föräldern har angett att eleven har fler kommunikationssätt. Klasslärare, 

talpedagog och hörselingenjör har angett färre. Om man räknar ihop allas resultat har eleven färre 

kommunikationssätt. 

 

Vilket språk använder eleven i hemmet? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

Teckenspråk X X   

Tecken som stöd     

Svenska     

Annat     

 

 Sammanfattning: Talpedagog och hörselingenjör har inte svarat. 
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Vilket språk används i skolan? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

Teckenspråk X X X X 

Tecken som stöd   X X 

Svenska  X X X 

Annat     

 

Sammanfattning: Förälder har angett teckenspråk. Klassläraren har angett teckenspråk och svenska. 

Talpedagog och hörselingenjör har angett teckenspråk, tecken som stöd och svenska.  

 

Reagerar eleven på ljud? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan   X      

Ibland X O  O   X O 

Oftast    O X O   

Alltid         

 

Sammanfattning: Föräldern har angett att eleven reagerar ibland både vid enkäten och intervjun. 

Klassläraren har i enkäten angett att eleven reagerar sällan och ibland till oftast i intervjun. 

Talpedagogen har angett att eleven reagerar oftast både i enkäten och i intervjun. Hörselingenjören har 

angett att eleven reagerar ibland både i enkäten och i intervjun. Klassläraren anser att en utveckling 

skett. 

 

 

Använder eleven rösten? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan X    X  X  

Ibland   X O  O  O 

Oftast         

Alltid  O       

 

Sammanfattning: Förälder, talpedagog och hörselingenjör har angett att eleven använder rösten 

oftare. Klassläraren har angett ibland både i enkäten och i intervjun. En utveckling har skett. 
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Reagerar eleven på sitt namn? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan   X O X  X O 

Ibland X O       

Oftast      O   

Alltid         

 

Sammanfattning: Föräldern har både i enkäten och i intervjun angett att eleven ibland reagerar på sitt 

namn. Klassläraren har angett att hon sällan reagerar både i enkäten och i intervjun. Talpedagogen har 

angett att eleven reagerar sällan i enkäten och oftast i intervjun. Hörselingenjören har angett sällan i 

både enkäten och i intervjun. Talpedagogen har angett en utveckling. 

 

Reagerar eleven på musik? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan   X      

Ibland  O      O 

Oftast X   O X  X  

Alltid      O   

 

Sammanfattning: Svårt att avgöra om det skett någon utveckling eftersom vi fått varierande svar. 

 

Reagerar eleven när man använder rösten? 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Aldrig         

Sällan   X O     

Ibland  O    O X O 

Oftast X    X    

Alltid         

 

Sammanfattning: Föräldern och talpedagogen har angett oftast i enkäten och ibland i intervjun.  

Klassläraren har både i enkäten och i intervjun angett sällan.  Hörselingenjören har angett ibland. 
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Ringa in de ljud som eleven reagerar på. 

 

 Förälder Klasslärare Talpedagog Hörselingenjör 

 Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju Enkät Intervju 

Telefonsignal X O X O X O X O 

Dörrklocka   X O X O  Vet ej 

Hundskall X O X Vet ej X O  O 

Kattjamande  Vet ej  Vet ej X O  Vet ej 

Micropling  O  Vet ej  Vet ej  O 

Ljud fr. TV X O X O  O  O 

Rinnande 

vattenkran 

     Vet ej  Vet ej 

Dammsugare X O  Vet ej  Vet ej  O 

Skratt X O  O  O  Vet ej 

Gråt      Vet ej  Vet ej 

Trafikljud X O   X Vet ej  O 

Ordet ”mamma” X O X O  O  O 

Ordet ”pappa”      Vet ej  Vet ej 

Annat ljud  O  O X O X                                   

 

Sammanfattning: En utveckling i antalet omvärldsljud som eleven uppfattar enligt alla respondenter. 

 

 

Sammanfattning av öppna intervjufrågor elev B 

 

På frågan ”Har du sett någon annan utveckling när det gäller hur eleven användander sin hörsel och 

sitt CI, elevens förmåga tolka ljud eller någon förändring när det gäller elevens kommunikation?”  

 

Talpedagogen återberättade en händelse där eleven påvisade att hon hörde ljud när vattnet i 

vattenkokaren i klassrummet kokade.  

 
”Och hon är med, hon agerar. När vi gör olika saker så hänger hon på. Från att ha varit tyst så 

försöker hon så att jag tycker att man ser en utveckling.”  (Talpedagogen) 

 

Hörselingenjören svarade: 

 

”Alltså, jag tror att hon börjat få nytta av sitt CI. När vi hade vokalerna o och a, hon kunde 

diskriminera, säga dom själv. Det har hon aldrig gjort förut. För några år sedan så trodde vi inte att 

det (CI:t, författarens kommentar) var någon hjälp alls för henne, men det går väldigt…man blir mer 

och mer förvånad men man skulle behöva vara här oftare och testa dessa ljud och se…” 
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Klassläraren svarade: 

 

”Ja, hon är mer delaktig och försöker få fram ljud själv, senast igår så ville hon testa på min hals, 

liksom, så sa hon något ljud själv som hon ville att jag skulle säga samma ljud…..så hon är mer 

medveten om att producera ljud.” 

”Vattenkokaren, ja, just det, den har hon reagerat på….. hon har ställt sig med örat intill den och 

tecknade att den kokar.” 

 

Klassläraren svarade att eleven inte längre är negativ till att använda sitt CI. Hon vill använda hörlurar 

när hon använder sin mobil och dator och att hon säger till när batterierna i CI:t är slut vilket hon inte 

gjort tidigare. 

 
”Så där har hon utbyte av ljudet.” 

 

Föräldern svarade att hon inte ser någon annan utveckling än den vi har frågat om i enkäten. Hon 

skulle inte göra operationen igen om hon fick frågan. Hon upplevde att löftena från CI-teamet inte 

infriats. Att de sagt: 

 
”att CI:t skulle öppna en ny värld.” 

 

 

Hon svarade också att det varit svårt att få barnet att använda CI:t och att det varit svårt att hålla reda 

på det. Barnet har inte heller inte brytt sig så mycket när det varit borta.  

 

 

Analys 

 

Enligt studien fann vi en marginell utveckling av elevernas förmåga att tolka ljud. Vi har fått 

varierande svar när det gäller vilka ljud som eleven reagerar på. Det tror vi kan bero på att det kan vara 

svårt att veta vilka ljud eleven hör. En del av ljuden vi frågade om var ljud som finns i hemmiljön och 

det kan vara svårt för pedagogerna att svara på. Samtidigt som det kan vara lättare att avgöra vilka ljud 

eleven uppfattar i en strukturerad undervisningssituation eftersom man då är koncentrarad på att arbeta 

med ljud och är mer uppmärksam på vilka ljud den uppfattar och tolkar. 

 

De varierande resultaten i enkäterna och intervjuerna kan bero på att det finns skillnader i hur länge 

personerna i undersökningen har känt/arbetat med eleverna, naturligtvis frånsett föräldrarna. Några har 

arbetat med eleverna under flera år medan andra bara känt eleven ifråga några månader. Talpedagog 

och hörselingenjör har träffat eleverna en timme i veckan. Det kan även vara svårt att exakt komma 

ihåg vad man svarat vid de olika tillfällena, enkät/intervju. 
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På frågan om eleven hade annat hemspråk än svenska så svarade föräldrarna till elev B, ja, och 

pedagogerna och hörselingenjören, nej. Vi antar att föräldern tänker att elevens hemspråk eller 

förstaspråk är teckenspråk och att pedagogen och hörselingenjören tänkte att man pratade svenska i 

hemmet. Därför fick vi olika svar på den frågan. Angående vilket språk eleven använder i hemmet så 

har talpedagog och hörselingenjör inte svarat troligen pga. att de inte tycker att de vet vilket språk som 

används hemma. 

 På frågan vilket språk som används i skolan har vi fått olika svar. En orsak till det kan vara att 

respondenterna har olika tolkningar av vad som är tecken som stöd och vad som är teckenspråk. Elev 

B:s förälder anger att man i skolan bara använder teckenspråk, medan klasslärare, talpedagog och 

hörselingenjör anger fler språk t.ex. svenska. Orsaken till det kan vara att skolan först och främst är 

teckenspråkig. Men att vi använder skriven och talad svenska i undervisningen. 

 

 

 På frågan om vilken kommunikation som eleven använder har vi fått svaret att både elev A och B 

kommunicerar på färre sätt. En tolkning kan vara att elev A påbörjat att välja vilket 

kommunikationssätt eleven vill använda. När det gäller elev B så är svaren mer spretiga därigenom 

mer svårtolkade.  

 

När det gäller användning av CI ser vi en ökning hos elev A och ingen förändring hos elev B. Att det 

inte var någon förändring hos elev B kan förklaras med att vi redan i enkätsvaren fick svaret att eleven 

oftast/alltid använder sitt CI. 

 

På frågan om eleven reagerar på ljud så är det en ökning hos båda eleverna. Det är också en utveckling 

när det gäller elevernas användande av sin röst. 

 

På frågan om eleven reagerar på sitt namn såg vi en utveckling hos elev A och en liten utveckling hos 

elev B. 

På frågan vilka omvärldsljud som eleverna reagerade på såg vi en ökning hos båda eleverna.  
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Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att se om en period på sex till åtta veckor med undervisning som 

innehåller strukturerad, auditiv stimulans påverkar förmågan att tolka ljud hos elever med 

utvecklingstörning som använder CI. 

Frågeställningen var: 

Kan man påvisa en utveckling av elevers förmåga att tolka eller reagera på ljud efter att eleverna fått 

medverka i en för dem ny undervisningsform i ämnet kommunikation? 

 

Resultatet av studien visade en marginell utveckling av elevernas förmåga att reagera/tolka 

omvärldsljud. Vi har imponerats av att det har skett en utveckling under dessa få veckor som vår 

undersökning har pågått. Sex till åtta veckor är en mycket kort undervisningstid för elever med 

flerfunktionsnedsättning. Att acceptera andra vuxna i sitt klassrum, kan vara en utmaning för dessa 

elever om man generaliserar kring denna målgrupp. Även att bryta rutiner kring undervisningslokaler 

kan innebära svårigheter, tidigare har talundervisningen skett i ett annat klassrum. Den nuvarande 

undervisningen sker i elevernas ordinarie klassrum. 

 När vi påbörjade denna studie var vi inte säkra på att få något utfall alls, att se att det ändå har skett en 

utveckling är extra positivt. Dessutom hoppas vi att vår studie kommer att leda till en pedagogisk 

diskussion om hur hörselträningen i ämnet kommunikation kommer att utformas i framtiden på skolan.  

 

I studien såg vi att eleverna ökade sin förmåga att tolka/reagera på omvärldsljud. Om vi kopplar det till 

studiens kommunikationsteori, den semiotiska teorin, så anser man att en telefonsignal är en signal 

som inte behöver tolkas, utan vi reagerar på den med automatik. Man har hört den upprepade gånger 

och den betyder alltid samma sak, till skillnad från ord som anses vara symboler och  kan ha olika 

betydelse för olika människor, i olika situationer (Nilsson, Waldermarson, 2007) . Vår tolkning av det 

här är att omvärldsljud är signaler och därför kan vara lättare att tolka/reagerar på, än ord som är 

symboler och kräver en tolkning.  

 

Om man tittar på utvecklingen i vår studie utifrån begreppet kommunikation så räcker begreppet att 

höra och uppfatta inte riktigt till, man måste även kunna förstå avsikten med budskapet och svara an 

på ett lämpligt sätt (Nilsson, Waldermarson, 2007).  När det gäller den här processen kan det vara så 

att den kognitiva förmågan hos eleverna i fallstudien inte räcker till för att processa vad man hört till 

talat språk. Men även här måste man ta i beaktning att eleverna är opererade sent och att vi aldrig kan 

veta hur utvecklingen hos eleverna påverkas i framtiden. 
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All pedagogik måste vara meningsfull för eleven. Elever med kognitiva funktionsnedsättningar måste 

kanske i större utsträckning än andra elever få undervisning som de kan relatera till, ha en 

känslomässig eller upplevelsebaserad bindning till. Om man ska utveckla sitt hörselminne och sin 

förmåga att reagera på ljud så kan ett sätt vara att man gör detta i grupp tillsammans med sina kamrater 

och att ljudstimulansen handlar för dessa elever om auditiv stimulans som man kan relatera till. 

 
”Alla sinnen och känslor bör stimuleras för att hitta fram till elevens egen motivation och väcka 

dennes nyfikenhet” (Eriksson, Furå, Pettersson, 2007 s.16). 

 

 

I vår teori beskriver vi en modell i lyssnandets utvecklingssteg. Om vi följer denna, så når eleverna i 

vår studie inte hela vägen, utan hamnar i början av modellens utvecklingssteg. 

Vår teori är att man kan koppla detta till elevernas kognitiva förmåga, men även att de har opererats 

vid sen ålder (Arlinger, 2007; Dettman et al., 2004 ). En konsekvens av detta är att våra elever behöver 

mer tid för inlärning (Gotthard, 2007). Detta med mer tid beskriver även respondenterna i Linniko 

(2009). Man kan också se det som att de har påbörjat procesen till ett mer aktivt lyssnande. Studien 

visar var eleverna befinner sig just nu i sitt lyssnande. Att i nuläget avgöra hur långt dessa elever når i 

sin förmåga att lyssna är omöjligt att förutsäga. 

 

Elev B:s förälder sa i intervjun att hon inte skulle göra om operationen om hon fick frågan idag. 

Orsaken till det var att hon upplevde att de förväntningar hon fått vid informationen innan operationen, 

inte har infriats. Eleven opererades år 2000 och var då ca fyra år, vilket idag anses som ganska sent 

och kan ha påverkat utfallet av operationen.  

 

Elev A:s förälder svarade att hon tveklöst skulle göra operationen idag om hon fick frågan igen. Den 

här eleven blev opererad vid 8 års ålder. Operationen ägde rum år 2011och föräldern fick information 

att hon inte skulle förvänta sig att barnet skulle få ett talat språk. Vilket eventuellt kan ha påverkat 

förväntningar av operationen. Det här överensstämmer med vad Preisler et. al skriver:   

 
”Det fanns en väldig optimism tidigare som idag verkar något nedtonad och måhända mer realistisk, 

beroende på att man har mer erfarenhet av de långsiktiga effekterna av ett implantat” (Preisler, 

Tvingstedt, Ahlström, 2003, s.11). 

 

I Wiley, Jahnke, Meinzen-Derr, Choos studie (2005)  säger alla föräldrarna att de skulle låta sina barn 

göra operationen igen om de fick frågan. En förälder i studien sa så här: 

 

 
”I would like to see other MH kids have CI opportunity. It is a great thing to have a cochlear implant 

and every child should have the chance regardless of other disabilities.” (Wiley et.al., 2005, s.797) 

MH betyder Multi Handicap (författarnas kommentar) 

 

För personer med utvecklingsstörning och hörselnedsättning, som har behov av hörseltekniska 

hjälpmedel kan det vara svårt att hantera och förstå dem. När ljudet förstärks så kan det skrämma 
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personen som inte vet var ljudet kommer ifrån. Det kan också vara svårt att motoriskt hantera 

hjälpmedlet t.ex. att sätta på och stänga av, ändra volymen etc. (Söderman & Nordlund, 2007). 

I vår studie påpekade en av klasslärarna i intervjun att det händer att den tekniska utrustningen 

krånglar och att det har varit bra med kontinuerlig teknisk support av hörselingenjören. I den 

undervisningsform vi studerat har hörselingenjören alltid funnits med i nära sammarbete med 

talpedagog och elever, han har kontrollerat att den tekniska utrustningen har fungerat och om det varit 

några problem kunnat stötta elever och personal med detta. Det tolkar vi som en bidragande 

framgångsfaktor då pedagoger och talpedagoger inte alltid har de tekniska kunskaperna som behövs 

för att korrigera de mer komplexa problem som kan uppstå.  

 

 Tal- och hörselträning har varit en undervisning som traditionellt skett genom att eleverna gått till 

talpedagogen, enskilt, vid något eller några tillfällen i veckan. En styrka i den nya undervisningen är 

att klassläraren varit med vid lektionerna och tagit del av verksamheten och kunnat fortsätta träningen 

under veckan. Vår avsikt är inte att göra en värdering av dessa två sätt att undervisa utan vi har 

undersökt, detta för eleverna och skolan nya sätt att bedriva undervisningen.  

 

Vi vill påpeka att först och främst är eleverna individer och att olika undervisningsformer passar olika 

bra för olika elever. Att man har en utvecklingsstörning med ytterligare funktionsnedsättning gör inte 

att man är stöpt i samma form. Man är inte sitt funktionshinder. 

 

Konklusion  

En förklaring till elevernas utveckling kan man koppla till den procesinriktade kommunikationsteorin 

där man säger att kommunikation påverkar och påverkas av andra människor. Eleverna är trygga i sin 

roll och med situationen i klassrummet. Att ha sin klasslärare med sig i denna undervisning där andra, 

mindre kända personer ingår, kan vara en påverkande faktor i den utveckling vi har sett. 

Ytterligare en fördel med att klassläraren är med vid undervisningstillfällena är att de kan fortsätta 

träningen under veckan. Vilket är bra med tanke på att elever med utvecklingsstörning behöver längre 

tid och mer träning för att lära sig nya saker (Gotthard, 2007; Söderman & Nordlund, 2007). 

Även om vår studie inte påvisar några stora resultat så har vi och förhoppningsvis andra vuxna i 

elevernas närhet påbörjat en process om hur och vad eleverna reagerar på ljudmässigt.   

För elever med utvecklingsstörning som använder CI tror vi att det är det bra om hela 

undervisningssituationen genomsyras av ljudtolkande i många olika vardagssituationer. Att man tar 

tillvara möjligheter att uppmärksamma ljud som finns runt omkring oss, att eleverna blir 

uppmärksammade på dem och får stöd och uppmuntran att fundera över hur det låter och vad det är 

som låter. Det kan vara enkla metoder som att avvakta med att svara i telefonen när den ringer, och 

göra eleverna uppmärksamma på att någonting hörs och att det är telefonen. Danishi, Hassazadeh  

(2007) som  har studerat språkutveckling hos dövfödda personer med flerfunktionshinder som 

använder CI skriver att: 

 

”These patiens  require unique rehabilittaion in order to achieve more auditory development”  

(s.635). 
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I vår studie har vi undersökt undervisning i grupp, i denna undervisning kan eleverna få draghjälp av 

varandra, synergieffekten. Som komplement till den, anser vi att eleverna också kan ha behov av 

undervisning som är skräddarsydd, som tar hänsyn till elevens individuella behov. Eleverna har olika 

motoriska, kognitiva och auditiva förmågor som behöver tillgodoses individuellt. 

Fortsatt forskning 

När vi har arbetat med denna uppsats har vi fått flera uppslag till fortsatt forskning. Det skulle dels ha 

varit spännande att följa utvecklingen hos dessa två eleverna och deras klasskamrater under en längre 

tid, att se om och hur deras fortsatta utveckling av förmågan att tolka ljud och eventuell tal utvecklas. 

Dels vore det mycket spännande att göra en djupare forskning om hur undervisningsformerna ser ut på 

de olika specialskolorna när det gäller vår målgrupp, och utifrån en sådan studie ta fram pedagogiskt 

material, som t.ex. en kartläggningsmall som kunde stödja fler pedagoger och skolor i landet. 

Våra diskussioner under detta arbete har även gjort oss nyfikna på att undersöka hur information från 

sjukvård och hörselteam överensstämmer med vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller utfallet 

av cochleaimplantatoperationen, - när det gäller vår målgrupp av elever. 

Det skulle vara intressant att göra en likande studie men på elever som har CI-opererats vid tidig ålder. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi arbetar som lärare på Åsbackaskolan och studerar under detta år specialpedagogik på Stockholm 

universitet och kommer att skriva en uppsats på grundläggande nivå. 

 

 Vi planerar att göra en studie om hur metodisk ljudstimulans påverkar elever med cochleaimplantat, 

hur de tolkar ljud och tal. 

Vi vill genom enkätsvar, intervju och videoanalys göra en fallstudie av 2-3 elever på skolan. 

 

Vi undrar om ni vill ge oss tillåtelse att göra en fallstudie om ert barn. Den kommer att innehålla en 

kartläggning över hur eleven uppfattar omvärldsljud, intervju klasslärare och talpedagogen som 

arbetar tillsammans med ert barn.  

Vår frågeställning till dem kommer att vara: 

 

- hur uppfattar ni att eleven/barnet använder sin hörsel i nuläget och vilken metod har ni använt för at 

göra denna kartläggning? 

 

 Frågeställningen kommer vi att upprepa efter en period på sex till åtta veckor och därefter se om det 

skett någon förändring. 

 

Vi vill eventuellt vilja följa upp kartläggningen med några frågor till er föräldrar. 

 

 

 Vi kommer att följa de Forskningsetiska principerna inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning: 

 

 informationskravet  

 samtyckekravet  

 konfidentialitetskravet  

 nyttjandekravet 

 individskyddskravet, att individer inte får utsättas för psykisk eller fysik skada, förödmjukelse 

eller kränkning. 

 

Vi kommer att avidentifiera alla dokument. 

Videofilmen kommer bara att användas till vår studie och kommer att raderas så snart som vi skrivit 

klart vår uppsats. 

Ring gärna om ni har några frågor. 

 

Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i denna studie och videofilmas vid två tillfällen. 

 

 

…………………………………………………… 

Barnets namn 

……………………………………………………… 

Målsmans underskrift 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ingegerd Pettersson 010-4736102  mobil 070-3955678 

Anna Hermansson Ekberg 010-4736104 073-3994230 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

Hej! 

För en tid sen fick ni en förfrågan från oss om ni godkände att vi gjorde fallstudier på era barn. Nu 

skickar vi en enkät till er som vi är tacksamma om ni tar er tid att besvara. 

Svaren som vi får av er kommer att ligga som grund till en kartläggning som kan påvisa hur ert barn 

använder sin hörsel just nu. 

Om sex till åtta veckor önskar vi få kontakta er för en kortare intervju som max tar 30 minuter. 

Utifrån vad som passar er bäst så sker intervjun per telefon eller en fysisk träff. Vid intervjutillfället 

kommer vi att undersöka om ni märkt någon utveckling hos ert barn när det gäller hörseln.  

Att medverka i undersökningen är givetvis frivilligt men vi hoppas att ni tycker att ämnet är så viktigt 

att ni vill medverka. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt så att enskilda svar i största möjliga mån inte går att 

identifiera. 

 Vi kommer att avidentifiera alla personliga uppgifter. 

Om ni undrar över någonting kontakta gärna oss. 

 

 

Ingegerd Pettersson 070 3955678 

Anna Hermansson E 073 39994230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enkät 
Datum för enkäten:_____________ 

Elevens namn:_________________________________________________ 

Svararens relation till barnet:           förälder      pedagog     talpedagog      hörselingenjör 

Elevens ålder: ________________________ 

Ålder för operation:    År______    Månad_______ 

Antal CI:      ett   två 

Användning av CI:  Alltid 

Oftast 

  Ibland 

  Aldrig/Nästan aldrig 

 

Har eleven andra funktionshinder, i så fall vilka?___________________________________________ 

 

Har eleven annat hemspråk än svenska?   Ja    Nej 

 

Vilken kommunikation använder eleven? Tsp 

   Tecken som stöd 

   Svenska 

   Kroppsspråk 

   Pekningar 

   Mimik ansiktsuttryck 

   Använder bilder 

   Förspråkliga ljud/tecken 

   Annat______________________ 

 

 

 

 

 

Vilket språk används till eleven i hemmet? Tsp  

   Tecken som stöd 

   Svenska 

   Annat_______________ 

 

Vilket språk används i skolan? Tsp  

   Tecken som stöd 

   Svenska 

   Annat___________  

 

Barnet reagerar på ljud?  Aldrig 

   Sällan 

   Ibland 

   Oftast 

   Alltid 

 

Eleven använder rösten?  Aldrig 

   Sällan 

   Ibland 

   Oftast 

   Alltid 

 

 

Eleven reagerar på sitt namn? Aldrig 

   Sällan 



 

 

   Ibland 

   Oftast 

   Alltid 

 

 

 

Eleven reagerar på musik?  Aldrig 

   Sällan 

   Ibland 

   Oftast 

   Alltid 

 

Eleven reagerar när man använder rösten? Aldrig 

   Sällan 

   Ibland 

   Oftast 

   Alltid 

 

Ringa in de ljud som barnet/eleven reagerar på Telefonsignal 

    Dörrklocka 

    Hundskall 

    Kattjamande 

    Micropling 

    Ljud från TV 

    Rinnande vattenkran 

    Dammsugare 

    Skratt 

    Gråt 

    Trafikljud 

    Ordet ”mamma” 

    Ordet ”pappa” 

   Andra ljud_________________________ 

   

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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