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Sammanfattning 

Elever med hörselnedsättning får generellt sett lägre betyg i engelska än genomsnittseleven. Det 
saknas forskning kring hur pedagoger kan lägga upp undervisningen för att ge elever med 
hörselnedsättning en stabil grund i engelska språket. Då ämnet är relativt outforskat är syftet med 
detta examensarbete att ge en bred bild över utmaningar och framgångsfaktorer som 
undervisande pedagoger upplever i engelskundervisningen. 

I kvalitativa intervjuer berättar sju pedagoger om utmaningar och framgångsfaktorer som de 
upplever i engelskundervisningen. 

Resultatet visar att de största utmaningarna handlar om att ge elever med hörselnedsättning 
tillräckligt med tid samt att lära ut bra strategier till eleverna så att de kan utveckla sin förmåga att 
lyssna och tala engelska. De främsta framgångsfaktorerna handlar om att tidigt ge eleverna en 
tilltro till sin egen förmåga. Det är viktigt att skapa en bra ljudmiljö i klassrummet, aktivt arbeta 
med uttal, använda visuella strategier, ge förförståelse, etcetera. En slutsats är att elever med 
hörselnedsättning är audiovisuella och gynnas av både auditiv och visuell stimulans för att 
utvecklas så långt som möjligt.   

 

 

Nyckelord: hörselnedsättning, engelskundervisning, utmaningar, framgångsfaktorer, 
majoritetsskola, hörselklass, specialskola. 
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Förord 
Intresset och engagemanget för elever med hörselnedsättning kommer sig av att Anton, min 
sambos yngste son, har en grav hörselnedsättning. Intresset för engelskundervisning har jag fått 
av Emil, min sambos äldste son, som visat mig hur mycket engelska man kan lära sig via spel och 
film. Mina största tack riktar jag till Er, Anton och Emil!  

Jag vill tacka min handledare Herbert för smidig och tydlig handledning.  

Ett stort tack vill jag sända till pedagogerna som jag har intervjuat. Ni har lagt grunden för hela 
mitt examensarbete. Tack för att ni frikostigt och öppenhjärtat delat med er av tankar och 
erfarenheter.  

Tack till Eleonore och Annika som med sakkunskap och pedagogisk erfarenhet under de senaste 
fem åren lärt mig mycket om hörselnedsättning och dess konsekvenser. Tack för att Ni bollat 
idéer med mig och trott på mig!  

Tack till Linnea som bidragit med vänskap och gedigen kunskap i engelska. 

Tack till pappa som kokat kaffe och erbjudit studiero. Tack till mamma som läst, granskat och 
förbättrat mitt språkbruk under hela mitt liv och framför allt nu under processen med att skriva 
detta arbete. 

Till sist och kanske allra störst: Tack älskade Fredrik! Tack för att du kramar mig när jag behöver, 
kritiskt granskar det jag skriver, lagar mat till mig när jag är hungrig och stöttar mig i alla lägen.  
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Inledning 
Jag har mött flera pedagoger som har en eller ett par elever med hörselnedsättning integrerat med 
fullt hörande elever i klassen. Flera av dem har uttryckt att engelska är extra svårt för eleverna 
med hörselnedsättning. Jag har uppfattat en viss osäkerhet kring hur man kan arbeta med 
engelska med elever som inte hör så bra.  Gjorda efterforskningar visar att ämnet ännu inte 
utforskats speciellt mycket. Detta trots att måluppfyllelsen i engelska för elever med 
hörselnedsättning är sämre än för hörande elever (Hendar 2008:37). 

Tanken med examensarbetet är att genom intervjuer sammanställa en bred översikt över 
utmaningar och framgångsfaktorer som pedagoger upplever i sin engelskundervisning i klasser 
där det finns en eller flera elever med hörselnedsättning. Arbetet ska kunna fungera som 
inspiration för andra pedagoger och ge tillfälle till reflektion till dem som har engelska i klasser 
där en eller flera elever har en hörselnedsättning. Arbetet är en förstudie för eventuell vidare 
forskning och spänner därför över ett brett område för att kunna identifiera områden för vidare 
forskning.   

Elever med hörselnedsättning är inte en homogen elevgrupp. Eleverna runt om i Sverige har 
olika skolsituationer och går i olika typer av klasser. Jag har valt att ha stor spridning på 
pedagogerna jag intervjuat. Tre pedagoger arbetar i majoritetskola (grundskola där en eller ett par 
elever går integrerat med hörande elever), två pedagoger arbetar i hörselklass (grundskola där alla 
elever i klassen har en hörselnedsättning), två pedagoger arbetar inom specialskolan för döva och 
hörselskadade (specialskolan är en egen skolform med en egen läroplan där undervisningen sker 
på svenska teckenspråk).   

 

Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i fyra kapitel. Först definieras relevanta begrepp. Andra kapitlet ger en 
generell bild över språkinlärning och beskriver specifika drag för talspråksutvecklingen hos barn 
med hörselnedsättning. I tredje kapitlet ges en beskrivning över ämnet engelska i grundskolans 
och specialskolans kursplaner, likheter och skillnader mellan dem samt statistik över 
måluppfyllelse i engelska för elever med hörselnedsättning. Avslutningsvis beskrivs lärmiljö för 
elever med hörselnedsättning samt pedagogiska konsekvenser i klassrummet. Syftet med dessa 
fyra kapitel är att ge tillräckligt med bakgrund för att sedan vidare kunna tolka och analysera de 
utmaningar och framgångsfaktorer som intervjuade pedagoger upplever i engelskundervisningen.  

 

Relevanta begrepp och definitioner 

Funktionsnedsättning 
Socialstyrelsen fastställde 2007 att man skiljer mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. 
En person kan ha en medicinsk funktionsnedsättning, en funktion som är nedsatt eller helt 
saknas. En person kan inte ha ett hinder, hindret uppstår först i den omgivande miljön. I denna 
text syftar hörselnedsättning på den medicinska avsaknaden av hörsel hos en individ. Nedsättningen 
kan på grund av den omgivande miljön, leda till hinder för individen, att till exempel känna sig 
exkluderad i ett socialt sammanhang då individen inte uppfattar allt som sägs. Men om personen 
med hörselnedsättning är i en miljö där nedsättningen inte utgör ett problem så är personen i det 
sammanhanget inte funktionshindrad. Att ha ett muntligt samtal två och två kan fungera mycket 
bra i en miljö, men i en annan miljö med andra ljudförhållanden eller i sammanhang med flera 
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människor kan personen med hörselnedsättning uppleva sig utanför då denne har svårt att följa 
med i konversationen (Wennergren 2007:17).    

Detta examensarbete utgår från ett relationellt perspektiv där den omgivande miljön är det största 
hindret. Linikko (2006:190) anser att utifrån ett relationellt perspektiv kan svårigheter och hinder 
minskas eller försvinna om den omgivande miljön förändras. 

Hörselnedsättning 
Tre processer samverkar för att människan ska höra. Först måste tryckförändringsmönster, så 
kallade ljudvågor, fångas upp av örat, dessa omvandlas sedan till nervsignaler som hjärnan slutligen 
måste tolka. För att höra krävs att dessa tre processer fungerar och samspelar (Gustafsson 
2009:15). Vid en hörselnedsättning är det en eller flera av de tre processerna som inte är helt 
funktionella. 

Det finns flera typer, grader och orsaker till hörselnedsättning. Ibland är nedsättningen medfödd, 
ibland orsakas den av en skada eller kommer successivt med stigande ålder (Bixo et. al. 1999:28). 

Ljudstyrka mäts i decibel (dB). Hörtröskel är det lägsta ljud som en person kan uppfatta. Hos en 
fullt hörande ligger hörtröskeln mellan 0-20 dB. De starkaste ljuden, smärtgränsen, ligger vid 110-

120 dB. Se tabell 1 för att få en uppfattning 
om olika ljuds decibel.1 

Fullt hörande. En person som hör talspråk 
tydligt i tyst miljö på 8 meters avstånd. 
Personen har en hörtröskel på 0-20 dB. 

Lätt hörselnedsättning. En person som kan 
uppfatta tal på 2-8 meters avstånd i tyst miljö. 
Personen har en hörtröskel på 20-40 dB. 

Måttlig hörselnedsättning. En person som 
kan uppfatta tal på 0,1-2 meters avstånd i tyst 
miljö. Hörtröskeln ligger på 41-60 dB. 

Grav hörselnedsättning. Hörtröskel vid en 
grav hörselnedsättning ligger mellan 61 – 90 
dB. De hörselrester som finns kan eventuellt 
tränas.  

Det finns olika definitioner av ordet döv. 
Medicinsk döv innebär att hörseltröskeln 
ligger över 90dB och man har få eller inga 
hörselrester kvar (Ullmark & Rivera, 2002:17). 
Roos (2008:12) beskriver att en person som 
själv definierar sig som döv oftast har en 
identitet som teckenspråkig samt att 
teckenspråket bidrar till en social och kulturell 
tillhörighet med andra döva. Det innebär att 
personen inte behöver vara medicinskt helt 
döv, flera användare av hörapparat ser sig 
själva som döva då de använder teckenspråk 
som första språk. 

                                                 
1 http://horselboken.se/faktadel/ljud/frekvens/ 

Tabell 1Ljudnivå i decibel (dB). Källa: Egen bild med inspiration från 
Hörselboken. 1 
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En ung, fullt hörande person kan uppfatta 
frekvenser mellan 20 – 20000 Hertz (Hz). 
Språkljuden ligger mellan 500 - 4000Hz. Låga 
frekvenser är bastoner och höga frekvenser är 
diskanttoner (Gustavsson 2009:9). Den 
vanligaste typen av hörselnedsättning hos barn 
är en sensorineural nedsättning som ofta 
medför att förmågan att höra högre frekvenser 
försvinner. Konsonantljud har en högre 
frekvens än vokalljud. Exempelvis ligger /s/ 
betydligt högre än /a/, /s/ har en ljusare 
karaktär och är därmed svårare att urskilja 
(Bixo et. al 1999:28). Vissa språkljud uppfattas 
inte alls, andra språkljud blir svåra att särskilja 
medan några hörs mycket tydligt. Vilka 
språkljud som försvinner varierar från person 
till person. Figur 1 illustrerar på vilken frekvens 
de olika språkljuden ligger. Den gröna linjen 
illustrerar ett audiogram, en hörtröskel, för en 
fullt hörande person. Den röda linjen illustrerar 
hur ett audiogram, en hörtröskel, kan se ut för 
en person med sensorineural 
hörselnedsättning. 2 

Ordet hörselnedsättning3 är ett paraplybegrepp 
för alla typer av nedsatt hörsel, människor med denna funktionsnedsättning är inte en homogen 
grupp. Att bara se till en persons resultat i ett audiogram kan vara mycket missvisande. Flera 
forskare har betonat risken med att utgå från en persons hörtröskel för att förutsäga barnens 
utveckling och behov av stödåtgärder (Ahlström 2000; Meadow, 2005). Utifrån personliga 
förutsättningar och hur den omgivande miljön bemöter barnet påverkar hur språkutveckling och 
socialt samspel kommer att fungera (Ahlström 2000). 

 

Hörseltekniska hjälpmedel 
Hörapparater. Hörapparatens syfte är dels att kompensera och förstärka de språkljud som en 
person har svårt att uppfatta samt att tona ned starka ljud för att förbättra möjligheten för 
personen att kunna delta i konversationer på ett avslappnat sätt (Gustavsson 2009:31). Glasögon 
kan i många fall kompensera så att en person med synnedsättning blir fullt seende. En hörapparat 
kan inte till fullo kompensera en hörselförlust på samma sätt. Ljuden förvrängs något och 
personen med hörapparat blir ofta ljudkänslig. Apparaten förstärker upp allt ljud i omgivningen, 
även bakgrundsljud (Wennergren 2007:19).  

Vanligtvis förstärker en mikrofon ljudet, hörapparaten leder det förstärkta och anpassade ljudet in 
i örats hörselgång. Detta förutsätter dock att det finns ett fungerande inneröra (Gustavsson 
2009:31).  

                                                 
2 Hörselboken http://horselboken.se/faktadel/horselmatning/talbananen/ 
3 Ibland står det hörselnedsättning eller dövhet och ibland står det endast hörselnedsättning. Dövhet innebär i denna text att 
personen är teckenspråkig och inte använder någon typ av hörapparat. 

Figur 1Talbanan. Svenska språkljud.  
Grön kurva illustrerar en hörtröskel för en fullt hörande.  
Röd kurva är ett exempel på en hörtröskel för en sensorineural 
hörselnedsättning. 
Källa : Egen bild med inspiration från Hörselboken. 2 
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På senare år har många döva, utan fullt fungerande inneröra, opererat kokleära implantaten (CI). 
Via en inopererad elektrodrad som placeras i örats snäcka (coclean) skickas elektriska signaler, 
nervimpulser, som hjärnan ska tolka till ljud (Gustavsson 2009:36). 

Kokleaimplantat ger inte en, med biologisk hörsel, jämställd förmåga att uppfatta ljud men det 
kan ge tillräcklig information för att uppfatta de viktigaste delarna av talsignalen. Signalen 
förmedlar dock, som framgått ovan, mer information om framförallt ljusa (högfrekventa) ljud. 
Gustavsson 2009:37) 

De flesta hörapparater, har förutom sin egen mikrofon, även möjlighet att motta ljud via extern 
ljudkälla. Detta kan vara mikrofoner i lokalen eller annan form av ljudkälla, exempelvis TV. Det 
finns två vanliga tekniker för att överföra ljudet till hörapparaten, T-slinga eller FM-system. 4 

I den följande texten kommer alla typer av hörapparat som eleven använder att benämnas 
hörapparat, förutom då det gäller forskning speciellt inriktad på kokleära implantat (CI). 

Hörseltekniska hjälpmedel i skolan. Med hjälp av T-slinga och/eller FM-system ger 
mikrofoner i lärmiljön elever med hörselnedsättning möjlighet att höra och följa med i 
diskussioner. Många elever med hörselnedsättning beskriver ofta att de endast hör läraren (som 
har mikrofon) men aldrig klasskamraternas frågor eller svar. I de fallen har elevmikrofon saknats 
alternativt att den funnits men ej används. För att eleven skall ges möjlighet att höra alla personer 
krävs att klassrummet är utrustat med klassrumsmikrofoner och att alla skapar en rutin att 
använda mikrofonerna (Wennergren 2007:19ff). 

Antal barn i Sverige med hörselnedsättning 
I en sammanställning av skol-/hörselvårdsstatistik fanns det år 2008 ungefär 8900 barn och 
ungdomar i åldrarna 0-20 år med dövhet eller hörselnedsättning som samhället känner till (HRF 
2008:49). Enligt HRF är denna siffra otillförlitlig då det inte finns heltäckande statistik över barn i 
Sverige med hörselnedsättning eller dövhet. Flertalet av barnen med lättare hörselnedsättning 
finns inte registrerade hos hörselvården eftersom de inte använder några hjälpmedel. Ungefär 
4700 av de totalt 8900 barnen använder dagligen hörseltekniska hjälpmedel och/eller teckenspråk 
(HRF 2008:49).  

Skolformer 
För elever med hörselnedsättning finns olika skolformer. I statistik från HRF (2007:52) är 
eleverna med hörselnedsättning som bär hörapparat och elever med dövhet fördelade enligt 
följande inom de olika skolformerna.  

68 % av elevgruppen går på majoritetsskola eller i kommunalt inrättade hörselspår.  
15 % av elevgruppen går på hörselklassskolor.  
17 % av elevgruppen går på specialskola. 

Majoritetsskola och hörselspår. De flesta elever går i grundskoleklass i en skola nära hemmet. 
Roos (2009:19) kallar det majoritetsskola. Vanligt är att det finns en elev med hörselnedsättning i 
klassen tillsammans med övriga klasskamrater som är fullt hörande. Klassrumsmiljön anpassas 
olika beroende på elevens hörselnedsättning och skolans resurser. Vanligt är att klassrummet 
utrustas med elevmikrofoner och att man genomför ljuddämpande åtgärder i klassrumsmiljön 
(Ullmark & Rivera, 2002:30). 

                                                 
4 För mer ingående beskrivning av olika hörapparater se Arlinger 2007, Gustavsson 2009.   
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Vissa kommuner har valt att samordna hörselkompetens och teknik till vissa skolor/klasser. 
Dessa typer av klasser har inget definierat namn men många kommuner väjer att kalla det för 
hörselspår. På samma sätt som i majoritetsskolan integreras elever med hörselnedsättning 
tillsammans med hörande elever. Personalen har dock ofta en högre hörselkompetens samt att 
lärmiljön, ljudmiljö, klasstorlekar är anpassade i större utsträckning än i majoritetsskolan. I denna 
text ingår hörselspår i benämningen majoritetsskola. 

 
Hörselklasskolor. På vissa orter finns regionala hörselklasser, dessa tillhör också grundskolan 
och har oftast kommunen som huvudman. Skillnaden mot majoritetsskolan är att alla elever i 
klassen har en hörselnedsättning. Klasserna i skolan är organiserade för att i så stor utsträckning 
som möjligt vara anpassade för elever med hörselnedsättning. Det finns större tillgång till 
hörselteknisk utrustning samt mer akustiskt tillrättalagd miljö än i majoritetsskolorna 
(Wennergren 2007). Talad svenska är förstaspråk och svenskt teckenspråk andraspråk. Roos 
(2009:19) anser att den största fördelen med hörselklasser är att klasstorleken minskar och 
personalen har som regel mer kompetens och erfarenhet kring denna elevgrupp än vad man har 
på majoritetsskolan. Roos (ibid.) ser det även som en fördel att många elever med samma 
funktionsnedsättning har möjlighet att utvecklas tillsammans.  

Specialskola. Det finns sex statliga specialskolor i Sverige. Specialskolan riktar sig till 
teckenspråkiga döva barn och tal-/och eller teckenspråkiga barn med hörselnedsättning. Den 
största skillnaden mot grundskolan är att specialskolan jobbar parallellt tvåspråkigt och 
undervisningen sker både på svenskt teckenspråk och skriven svenska (Roos 2009:20). 
Specialskolan har en egen läroplan (Läroplan för specialskolan, lsp 2011). Svenskt talspråk 
används utifrån elevernas individuella förutsättningar att uppfatta och producera tal. 
Kommunikationsspråket är i huvudsak teckenspråk, vilket är de flesta elevernas första språk. 
Svenska i skriven form blir elevernas andra språk (ibid). Kursplanerna är likadana som i 
grundskolan, förutom i svenska och engelska. Specialskolan är utökad i jämförelse med 
grundskolan och har även kursplaner för svenskt teckenspråk samt rörelse och drama (ibid). 
Specialskolan har ett utökat läsår och omfattar åk 1-10. Detta utifrån att många av eleverna 
behöver tid att utveckla både svenskt teckenspråk och svenska. Dessutom omfattar ämnet 
teckenspråk 710 timmar - vilket motsvarar närmare ett läsår (Hendar 2008:20).  
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Språkinlärning ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv föds barn med olika biologiska förutsättningar men det är 
omgivningen som barnet växer upp i som är avgörande för hur utvecklingen fortlöper. 
Språkutveckling sker inom ramen för samspelet med andra människor (Säljö 2000:66). 
Kommunikation och språk är centralt för ett barns förståelse av sin omvärld. Att lära sig ett språk 
är att få ett redskap för att tänka och förstå en viss kultur och en viss samhällsgemenskap. Språk 
och kultur hänger tätt samman (ibid).  

Att få rikligt med erfarenheter av språkande i olika sammanhang kallar Lindö (2009) för språkbad. 
Lindö betonar språkbadets betydelse och för att utveckla ett rikt språk behöver barnet ett tidigt, 
kontinuerligt, varierande och stimulerande språkbad under så stor del av dygnet som möjligt.  
Bjar och Liberg (2003:21f) pekar på den vuxnes ansvar att bjuda in barn till språkande möten. 
När barnen är små är det på den vuxnes initiativ. Den vuxne leder samtalet och barnet lär sig så 
småningom att själv föra resonemang. Säljö (2000:67) menar att utveckling sker i sociala samspel 
och att barnet socialiseras in och lär sig av någon som redan kan.  

Att ha en barncentrerad kommunikationsstil, där den vuxne anpassar sig efter barnets språkliga 
nivå och ligger snäppet över barnets egen språkliga förmåga gynnar barnens språkutveckling 
positivt. Det kan talas om i termer av Vygotskijs proximala utvecklingszon (Vygotskij 
1999:333). Cramér-Wolrath (2006:40) menar att det är rimligt att anta att en barncentrerad 
kommunikationsstil är positiv för språkutveckling vare sig det är ett talat eller ett tecknat språk 
och oavsett graden av hörselnedsättning.  

Genom att härma andra skapar barn mallar för hur kommunikation fungerar i olika sammanhang. 
Barn lär sig sångtexter, att använda fraser de hört, återberätta historier etc. Detta kan fungera som 
en mall som sedan kan börja användas i andra sammanhang. Ytterligare en väg att gå för att lära 
sig använda språket i olika sammanhang är att ta hjälp av till exempel bilder. Bilder som stöd i 
samtal är mycket vanligt i förskolan (Bjar och Liberg 2003:21f).  

Kommunikation och språkutveckling 
 
Talad svenska. Den som definierar sig som en person med en hörselnedsättning identifierar sig 
ofta som talande (Roos 2008:12). Barn med CI-implantat är medicinskt döva och hör ingenting 
utan sin utrustning. Men flertalet identifierar sig ofta som en person med hörselnedsättning av 
varierande grad och har därmed talad svenska som förstaspråk (ibid). 

Det finns två viktiga förutsättningar för att ett barn ska börja producera ord. Den ena är att de lär 
sig känna igen föremål och företeelser, att de skapar så kallade minnesrepresentationer av sin 
omgivning. Det gäller både för talade språk och tecknade språk. En annan förutsättning för att 
lära sig talade språk är att man känner igen fonetiska former i språket och kan associera dessa 
med minnesrepresentationerna (Strömquist, 2003:60).  

De flesta barn har i sexårsåldern tillägnat sig språkets bas. Det innebär att de behärskar 8000–
10000 ord, har rätt uttal (vissa ljud är eventuellt inte ännu utvecklade, men i stort sett är uttalet 
korrekt) och barnet har i de flesta avseenden rätt grammatik. Barnet kan samtala i olika 
vardagssituationer och vet att man beter sig olika i olika samtal. Barnet har också förstått hur man 
förmedlar information, så kallad textstruktur (Hyltenstam 2007:48). 
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Svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är ett eget språk, med egen vokabulär och 
grammatisk uppbyggnad. Ahlgren, professor i svenskt teckenspråk och Bergman, docent i 
svenskt teckenspråk inleder kapitlet över teckenspråkets uppbyggnad som följer:  

Trots de olika produktions- och perceptionssätten har tecknade språk samma principiella uppbyggnad 
som talade språk: de har en uppsättning konventionella symboler, dvs. en vokabulär (teckenförråd), och 

ett system av regler för hur symbolerna kombineras, dvs. en grammatik. (Ahlgren och Bergman 
2006:20).  

De flesta ord och uttryck har egna tecken. Det finns dialektala skillnader i svenska teckenspråket. 
Många som inte har kunskap om teckenspråk tror att det finns ett internationellt teckenspråk som 
alla döva använder. Olika länder har olika nationella teckenspråk (ibid:19).  

Det tecknade alfabetet, det så kallade handalfabetet är en viktig del av teckenspråket. Varje 
bokstav har ett eget tecken och utförs med en hand.  ”Man kan säga att de manuella bokstäverna 
är teckenspråkets namn på de skrivna bokstäverna.” (Bergman 2012:47). Handalfabetet används 
ofta i svenska skolor, även för elever med talad svenska som första språk. Detta för att de 
tecknade bokstäverna blir ytterligare ett sätt att befästa kunskap och förståelse för bokstäverna i 
den tidiga läs- och skrivinlärningen (Roos 2010:73). Även handalfabetet är nationellt. 

90-95 % av barnen med grav hörselnedsättning eller dövhet föds i familjer där föräldrarna är 
hörande (Cramér-Wolrath 2006:45). Idag erbjuds dessa föräldrar att gå Teckenspråksutbildning för 
vissa föräldrar, så kallad TUFF-utbildning. Sammanlagt erbjuds 240 timmars utbildning (SPSM 5). 
Föräldrarna ska lära sitt barn ett språk som inte är deras eget. Enligt Cramér-Wolrath (2006:45) är 
det ofta förskola och skola som har möjlighet att ge barnen ett rikt språk. Barn som föds i 
familjer som redan är teckenspråkiga får helt andra förutsättningar för ett rikt språkbad under de 
tidigare åren (ibid). 

Tecken som stöd. Att tala svenska och teckna svenska tecken samtidigt kan, enligt Nelfelt 
(2004) underlätta och förtydliga språket för den som har en hörselnedsättning eller som av andra 
orsaker behöver förtydliga språket. Det bör observeras att detta inte är en form av teckenspråk, 
eftersom teckenspråket har sin egen vokabulär och grammatik (Ahlström och Bergman 2006:20). 
Man talar svenska och följer den svenska grammatiken men att man stödjer talet med hjälp av 
tecken lånade från det svenska teckenspråket. De ord som vanligtvis tecknas för att stödja talet är 
innehållsord som får betydelse för innebörden, så som substantiv, adjektiv, verb, räkneord, 
frågeord, egennamn och i viss mån adverb (Nelfelt 2004). 

Det finns olika benämningar för att tala svenska och använda tecken som stöd för talet. Nelfelt 
(2004) räknar bland annat upp benämningarna total kommunikation, TAKK (Tecken som alternativ 
kommunikation), och TSS (tecken som stöd).  I texten kommer all form av stödtecknande att 
benämnas som TSS, tecken som stöd. 

Huruvida det är framgångsrikt att använda tecken som stöd råder det delade meningar om. Enligt 
Roos (2006:188) hade man en liknande debatt i samhället på 1970-talet och då landade 
diskussionen i att talad svenska och svenskt teckenspråk är två så olika språk att det är dumt att 
blanda in tecken från teckenspråket och prata och teckna samtidigt.  

Borg et. al (2005:120) skriver att teckenspråk och talspråk har olika representationer i hjärnbarken 
och är knutna till olika hjärnhalvor. Borg et.al funderar över om TSS försvårar eller underlättar 
språkutvecklingen eftersom båda hjärnhalvorna aktiveras samtidigt. Blir det mer komplicerat eller 
gynnas språkutvecklingen av att en större del av hjärnan aktiveras? (Ibid).  

                                                 
5 http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Kurser-och-konferenser/For-foraldrar/Teckenspraksutbildning-for-vissa-
foraldrar/  

http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Kurser-och-konferenser/For-foraldrar/Teckenspraksutbildning-for-vissa-foraldrar/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Kurser-och-konferenser/For-foraldrar/Teckenspraksutbildning-for-vissa-foraldrar/
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Kommunikationsstrategi beroende på situation. Trots samma medicinska hörselnedsättning 
upplever vanligtvis de olika individerna sin möjlighet till delaktighet och kommunikation på 
mycket olika sätt. Vissa lyssnar med hjälp av hörapparat och olika typer av tekniska lösningar för 
att förstärka ljudet i den omgivande miljön (Gustavsson 2009). Några använder tecken som stöd 
för att underlätta lyssnandet. Andra väljer att ibland eller alltid använda teckenspråk då de inte är 
beroende av sin hörsel för en fullgod kommunikation (Wennergren 2007:17). Många elever 
använder olika kommunikationsstrategier i olika sammanhang och kan blanda olika former av 
kommunikation beroende på situation.   

Elevgruppen inom specialskolan har förändrats det senaste årtiondet, då allt fler elever har 
kokleära implantat har fler möjlighet att lära sig både teckenspråk och talad svenska (Linikko 
2009:116).  

Talspråksutveckling för barn med hörselnedsättning. Barn med hörselnedsättning är inte en 
homogen grupp och individuella förutsättningar spelar stor roll. Det går inte att på förhand 
förutse hur språkutvecklingen ska se ut för enskilda individer (Roos och Fishbein 2006:19). Det 
finns dock vissa typiska drag i talspråksutvecklingen för barn med hörselnedsättning. 

Resultaten i flertalet internationella studier visar på att barn med hörselnedsättning generellt sett 
har en senare talspråksutveckling än normalhörande barn, speciellt gällande ordförråd (Wake et al 
2004).  En svensk studie (Borg et al. 2005) gjord på barn med hörselnedsättning i åldrarna 4-6 år 
visade att barn med en hörtröskel från 41dB generellt sett hade sämre ordförståelse och svårare 
att själv benämna olika saker. Barnen hade lättare att förstå ord med två eller fler stavelser, än ord 
med bara en stavelse. De hade däremot svårare att själv producera ord med flera stavelser, det var 
lättare att producera ord men en stavelse korrekt (ibid:82). Vid 6 års ålder hade de ännu inte 
hunnit ikapp sina hörande kamrater. Borg et al. såg ett samband mellan språkutvecklingen och 
graden av hörselnedsättning. De såg en påtaglig försämring av språkutvecklingen då hörtröskeln 
var från 50 - 60 dB (ibid:127). 

Pittman et al. (2005) visar att det tar längre tid för ett barn med hörselsättning att lära sig nya ord. 
Att upprepa ett ord många gånger samt att öka ljudvolymen underlättar inlärningen (ibid.).  

Vid Lunds universitet har det genomförts ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med barn med 
kokleära implantat. Syftet har varit att undersöka kognitiv och språklig utveckling hos barn med 
kokleärt implantat samt hur de kognitiva och språkliga förmågorna påverkas av auditiv 
stimulering (ljudstimulering). Lyxell (20126) redogör kortfattat i en föreläsning att projektet då 
pågått i åtta år (år 2010). Vid tidpunkten för föreläsningen hade det tvärvetenskapliga projektet 
resulterat i flertalet publikationer. Se till exempel Askar Arnason et. al (2007), Löfkvist et.al (2012) 
samt Wass et.al (2008).  

Åldrarna på barnen med kokleära implantat har varierat i de olika tester som genomförts. 
Undersökningsgruppen har svenska som första språk (Lyxell 2012). Det kognitiva fokus man haft 
i studierna har främst behandlat tre förmågor: arbetsminne, lexikal förmåga och fonologisk 
förmåga. Dessa förmågor kan påverkas av auditiv stimulering. Dessa tre är centrala för andra mer 
sammansatta kognitiva förmågor som att tala, läsa, skriva eller göra matematiska beräkningar.  

Lyxell sammanfattar studiernas resultat gällande arbetsminne för barn med CI enligt följande 
tabell. 

 

                                                 
6 http://www.ur.se/Produkter/172077-UR-Samtiden-Horsel-begransningar-och-mojligheter-Cochleaimplantat-och-
barns-utveckling 
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Tabell 2 Andel barn med CI implantat som presterar inom normalvariationen för fullt hörande barn. 

Kognitiv förmåga Andel barn med CI implantat i 
förhållande till fullt hörande barn 

Visuellt arbetsminne  90-100% 

Generellt arbetsminne  70-80 % 

Fonologiskt arbetsminne  20 % 

Lexikal åtkomst  45-60% 

Fonologisk förmåga  11 % 

 Källa: Lyxell 2012 

Arbetsminnet är en del av korttidsminnet, ett minnessystem för lagring och bearbetning av 
information. För barn med hörselnedsättning är arbetsminnet extra viktigt för talförståelse. 
Hjärnan behöver fylla i de språkljud som missats för att tolka vad som sagts (Gustavsson 
2009:52). Som tidigare nämnts finns det ofta språkljud som en person på grund av sin 
hörselnedsättning inte kan uppfatta7. I bullriga miljöer behöver arbetsminnet arbeta hårdare för 
att urskilja och tolka det som sägs. Detta tar mycket energi vilket leder till att arbetsminnet inte 
räcker till för att sedan analysera vad som sagts (HRF 2010:25). Arbetsminnet påverkar förmågan 
att utveckla läsande och skrivande. Resultaten ovan visar att barn med CI har bra visuellt och 
generellt arbetsminne i förhållande till fullt hörande barn. 

Fonologisk förmåga handlar om medvetenhet och kunskap om språkets olika ljud, att höra likheter 
och skillnader i språkljud. 1 av 10 presterar likvärdigt gällande fonologisk förmåga. Studiernas 
fokus var på fonologisk representation, som innebär att kunna bygga upp minnen av hur olika 
typer av ljud låter och kunna utnyttja dessa ljudminnen för att matcha inkommande ljud med 
tidigare ljudminnen. Ovanstående tabell visar också att 1 av 5 barn med CI presterar likvärdigt 
med hörande barn gällande fonologiskt arbetsminne (Lyxell 2012).  

Lexikal förmåga handlar om ordförståelse. Att förstå vad ett ord betyder, genom att då man hör ett 
ord, ser ett ord på teckenspråk eller i skriven form, så kopplar hjärnan ordet till en 
minnesrepresentation i hjärnan. En snabb lexikal förmåga tyder på automatisering av språkliga 
processer, att snabbt känna igen ord och koppla ordet till representationer som finns lagrade i 
långtidsminnet.  

Askar Arnason et. al. (2007:178) visar att 65-80% av barnen med CI har läsförståelse i nivå med 
hörande. Barn med CI har en relativt bra läsförmåga trots mindre bra fonologisk förmåga. Lyxell 
(2012) har två tänkbara förklaringar; att barnen använder visuella strategier och läser mer med 
hjälp av ordbilder eller att barnen utvecklat en annorlunda fonologisk färdighet. I en studie av 
Wake et al. (2004) visas att barn med måttlig eller grav hörselnedsättning började läsa ungefär tio 
månader senare än hörande. Studien genomfördes på barn i åldern 7-8 år. 

Sandgren (2013:7) betonar att trots flertalet studier visar att barnen med hörselnedsättning som 
grupp har en senare språkutveckling och att graden av hörselnedsättning kan påverka förseningen 
så kan man inte dra en generell slutsats där alla barn med måttlig eller grav hörselnedsättning 
förväntas ha språkliga svårigheter. Den språkliga förmågan påverkas i hög grad av den omgivande 
miljön. Den påverkas också av andra samverkande faktorer så som minnesförmåga, förmåga att 
kontrollera beteende och uppmärksamhet. En grav hörselnedsättning betyder alltså inte att barnet 
per automatik kommer att få svårigheter.  

                                                 
7 Se talbananen figur 1 
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Läs- och skrivundervisning 
Syntetiska metoder. De syntetiska metoderna är det traditionella sättet att lära sig läsa och 
skriva i Sverige. Eleverna får strukturerat lära sig sambandet mellan ljud och bokstav och övar 
sedan systematiskt att ljuda bokstav för bokstav. Inlärningen går från de små delarna till helheten. 
Bokstäver bildar ord, som i sin tur bildar meningar. Flera meningar utgör en text. Läsning leder 
till skrivning, som alltså utvecklas parallellt (Fridolfsson 2008:105). Fridolfsson (ibid:121f) 
beskriver att det är vanligt att systematiskt öva bokstävernas visuella form men att läraren ofta 
glömmer att även arbeta strukturerat med det auditiva. Exempel på auditiv medvetenhet kan vara 
att arbeta med hur man kan skilja på ljuden /b/ och /p/, var i munnen eller strupen olika 
språkljud bildas, hur läppar och tunga ser ut, etcetera.  

Kritik som berör undervisningen av elever med hörselnedsättning handlar om att läraren bör 
reflektera över om eleven har möjlighet att urskilja alla språkljud. Att arbeta systematiskt med att 
lära eleven att ljuda bygger å ena sidan en medvetenhet kring kopplingen mellan ljud och bokstav 
men är å andra sidan inte alltid en tillförlitlig strategi om eleven inte hör vissa språkljud. Hur 
användbart det är att ljuda beror på hörselnedsättningens omfattning och elevens inlärningsstil.  

Analytiska metoder. I specialskolan läggs ett tvåspråkigt perspektiv på undervisningen där man 
genom kommunikation på teckenspråk arbetar med att lära sig läsa och skriva på svenska och 
engelska (lsp11). Specialskolan arbetar huvudsakligen med läs- och skrivinlärning genom olika 
analytiska metoder. Bittie Carlson (2005) arbetar som utvecklingsledare på en av specialskolorna i 
Sverige och ger en utförlig beskrivning av hur hon arbetar från årskurs 1 med döva elever för att 
skapa läsglädje hos eleverna och ge en stabil grund i läsning och skrivning på svenska. 

Genom att skapa språkstimulerande miljöer känner barnen att det är viktigt att läsa och skriva 
och finner själva en inre motivation. En språkstimulerande miljö kan till exempel vara ett 
klassrum där skrift finns synlig på väggarna, det finns tillgång till mycket litteratur, elevernas 
arbeten resulterar i produkter som sätts upp eller används på något sätt - det ska kännas 
meningsfullt att läsa och skriva (Fridolfsson 2008:86ff). De analytiska metoderna står för helhet 
och förståelse, barnens intresse och motivation står i fokus snarare än att systematiskt öva 
avkodning. Man utgår från hela texter som senare bryts ner i mindre delar.  

Ordbildsmetoden är en variant av analytisk metod. Ord lärs in i sin helhet som ordbilder. Så 
småningom lär sig eleverna på egen hand att plocka isär orden till delar (grafem) och även 
upptäcka sambandet mellan ljud och bokstav. Syftet med att lära sig ordbilder är att eleverna kan 
läsa enkla böcker från start och på så sätt känna läsglädje (Fridolfsson 2008:106f).  

Handalfabetet i läs- och skrivutveckling. Roos (2004) har i avhandling Skriftspråkande döva 
barn sett att handalfabetet har en stor påverkan på läs- och skrivinlärningsprocessen för barn med 
dövhet och hörselnedsättning. Barnen i undersökningen använde handalfabetet för att plocka 
fram ur minnet hur olika ord stavas (2004:127) samt för att memorera och öva in ord som barnen 
nästan kan. "Handlingen verkar alltså utgöra en kinestetisk kontroll och ett hjälpmedel för 
minnet" (2004:125). 

Roos (2004:126) upptäckte i sina studier att då en elev frågar om stavningen av ett ord är det 
vanligt att lärare bokstaverar en eller ett fåtal bokstäver ur ordet och väntar in medan eleven 
skriver av. Läraren bör istället bokstavera hela ordet eller, om det är ett mycket långt ord, dela 
upp det i stavelser. Detta för att eleven ska kunna få en bild av hur ordet ser ut samt kunna 
memorera det själv och genom att bokstavera genom handalfabetet skapa en kinestetisk 
minnesrepresentation i handen. 
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Engelska 

 Skillnader mellan svenska och engelska 
Engelska språket innehåller diftonger. En diftong är då ljudet glider mellan två vokalljud, som i 
exempelvis /aI/ i light , eller /eI/ i page (Rönnerdal och Johansson 2005:38). Diftonger saknas 
generellt sett i det svenska språket, undantagsvis vid vissa låneord som exempelvis scout, (ibid) 
Vissa konsonantljud i engelska och svenska skiljer sig åt; nedanstående ljud har ingen 

motsvarighet i svenskan: /θ, ð, z, w, ʒ, tʃ ,dʒ/. (ibid:46) Exempel på ord hittas i Hancock 

(2012:130), /θ/ thirteen, /ð/mother, /z/ zebra, /w/ web, /ʒ/ television, /tʃ/ chair, /dʒ/ jar. 

Några konsonantljud skiljer sig mellan svenska och engelska, men de påminner mycket om 

varandra. Ljuden är /t, d, ʃ , l, r/ (Rönnerdal och Johansson 2005:46). Exempel på ord hittas i 

Hancock (2012:130), /t/ table, /d/ dog, /ʃ/ sheep, /l/ leaf, /r/ rose.  

I Gramley (2012) beskrivs det engelska språkets utveckling. Det framgår att den engelska 
stavningen i många fall inte är ljudenlig. Engelskan har influerats av att olika grupper vistats 
längre perioder i England, så som exempelvis vikingar, normander, romare, fransmän, etcetera. 
Låneord från ovanstående grupper följer ofta stavningsregler och uttalsmönster från 
originalspråken. I engelskan finns många oregelbundna verb, oregelbundna plural, etcetera. Ord 
som till stavningen ser ut att rimma gör inte alltid det, exempelvis good och food. 

Under 1500-1700 talet förändrades stavningen och korrelationen mellan uttal och stavning gled 
längre ifrån varandra. Dels påverkades stavningen av latin, som ansågs vara ett statusspråk. Bland 
annat fick många ord tysta bokstäver, vanligast är e som i till exempel horse och mute (Gramley 
2012:132). Under 1500-1700 talet skedde också ett vokalskifte (ibid:133f). Innan denna tidsperiod 
fanns en tydligare koppling mellan stavning och uttal av långa vokaler. 

 

GERS - den gemensamma europeiska referensramen för språk 
Ämnesplanerna i skolans språkämnen är utarbetade efter GERS - den gemensamma europeiska 
referensramen för språk (Skolverket 2007:1). GERS ger en omfattande beskrivning av syfte, 
innehåll och metoder i språkundervisning samt att det finns fastställda referensramar för 
bedömning av språkutveckling (ibid). Man har en handlingsorienterad grundsyn (ibid:9f), GERS 
betonar att språkinlärning är en process. Språk lärs i olika sammanhang i interaktion med den 
omgivande miljön. Olika miljöer kräver olika språkliga färdigheter. Människan är en social aktör 
som utvecklar kommunikativa språkliga kompetenser. 

Språkliga aktiviteter delas upp i reception (till exempel läsa en text eller lyssna på radio), 
produktion (muntligt eller skriftligt), interaktion (som är en växelverkan mellan reception och 
produktion mellan minst två personer) och mediering (omformulering och/eller tolkning av en 
källtext) (ibid:14). 

Kursplaner i grundskola (lgr11) och specialskola (lsp11) 
Syftet med engelskundervisningen är bland annat att ge eleverna kunskap om hur och när 
engelska kan användas samt en tilltro till sin egen förmåga att använda språket (Lgr11:30, samt 
Lsp11:282).   

Grundskolan och specialskolan har skilda kursplaner i engelska. Syfte och innehåll är i princip 
den samma, men läroplanen för döva och hörselskadade har andra krav på lyssnande och muntlig 
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framställning. Man utgår från elevens individuella möjlighet att uppfatta och producera talad 
engelska. Nedan kan jämföras hur undervisningen sammanfattningsvis ska ge eleverna 
förutsättning att utveckla följande förmågor: 

Engelska för grundskolan (lgr11:30ff). Engelska för döva och hörselskadade (lsp11:282ff)   

 

 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i 
olika slags texter, 

• förstå och tolka innehållet i språket, 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • formulera sig och kommunicera i skrift och utifrån 
individuella förutsättningar i tal, 

 använda språkliga strategier för att förstå och göra 
sig förstådda, 

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig 
förstådda, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och 
sammanhang, och 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och 
sammanhang, och  

 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och 
kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 
av världen där engelska används. 

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och 
kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av 
världen där engelska används. 

 

Det centrala innehållet är uppdelat i Kommunikationens innehåll (samma för båda läroplanerna), 
Lyssna och läsa (lgr11) alternativt lyssna och/eller lyssna (Lsp11) samt Tala, skriva och samtala (lgr11), 
alternativt Tala och/eller skriva och samtala. 

I och med kommunaliseringen av skolan år 1991 blev det upp till varje kommun att fördela 
timmar i engelska i olika årskurser. Detta innebär att olika kommuner har olika startålder för 
engelskämnet (Lundberg 2010:16). Hälften av eleverna i Sverige börjar med engelska i åk 1, 
övriga elever startar mellan åk 2-3 (Feldmanis 2010:102). Trenden är att man startar allt tidigare 
med engelskundervisning (Lundberg 2010:17). 

 Måluppfyllelse engelska för elever med hörselnedsättning 
Det finns inget register där medicinsk information om elevens hörselnedsättning går att koppla 
till resultat i skolan. Ej heller skolors fördelande av extra resurser utgår utifrån elevens medicinska 
hörselnedsättning. Skolan ska anpassa lärmiljön utifrån behov (Hendar 2008:30). 

År 2008 sammanställde Hendar i SPSM, (då SPM) en rapport över måluppfyllelse i skolan hos 
barn med dövhet och hörselnedsättning i Sverige. Måluppfyllnad i engelska visas i tabell 3. 
Resultatet i tabellen visar andel elever (%) som erhållit de olika betygen i årskurs 9 alternativt 10 
under åren 2002-2006 enligt då rådande betygsskala, G (godkänt), VG (väl godkänd) MVG 
(mycket väl godkänt) samt EUM (ej uppnått målen). 
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Tabell 3 ”Andel (%) elever som erhållit betygen godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt samt elever som ej uppnått målen, EUM, i engelska.” 
(Hendar 2008:37) 

 

Tabellen visar att avgångsbetyget i engelska för elever med hörselnedsättning eller dövhet i 
jämförelse med hela gruppen för grundskolan har signifikant lägre betyg. Observeras bör att 
andelen elever som nått betyget MVG är mycket lägre. 

Detta är dock inte specifikt för ämnet engelska, som grupp har elever med hörselnedsättning 
signifikant lägre betyg än fullt hörande. För måluppfyllelse i svenska och engelska, se Hendar 
2008. Det kan nämnas att cirka 10 % av eleverna med hörselnedsättning studerar vidare efter sin 
gymnasiala utbildning. Av fullt hörande studerar cirka 50 % av eleverna vidare (Sandgren 2013:7). 

Enligt tabellen är det stora skillnader i måluppfyllnad mellan eleverna i specialskolan och eleverna 
i grundskolan, det gäller skolans alla ämnen. SPSM analyserar varför eleverna med dövhet och 
hörselnedsättning har högre måluppfyllnad på grundskolan och lyfter fram sex punkter som kan 
vara avgörande skillnader (Hendar 2008:50ff). Nedan redogörs för tre av punkterna. 

Grad av hörselnedsättning och dövhet. I grundskolan finns färre antal elever med grav hörselnedsättning 
eller dövhet. Det är stor andel av föräldrarna till eleverna i specialskolan som anger att 
grundskolan inte klarar av att möta dessa elevers behov, specialskolan är mer anpassad. 
"Specialskolemyndigheten bedömer att när andelen elever med grav hörselnedsättning och 
dövhet i skolformen ökar, så ökar andelen elever med lägre betyg" (ibid:50). 

Elever som byter skolform. Elevantalet ökar på specialskolan i de högre årskurserna, detta då många 
flyttar från majoritetsskola till specialskola. SPSM hävdar att eleverna vanligtvis byter skolform då 
det i högre grad uppstår pedagogiska, audiologiska och kommunikativa svårigheter i de högre 
årskurserna. Dessa elever har då troligtvis vistats i en ej anpassad miljö i majoritetsskolan under 
en längre tid vilket påverkar elevens slutbetyg i specialskolan (Hendar 2008:52). 

Förutsättningar för undervisning (visuell undervisning kontra auditiv). Det tar generellt sett längre tid att 
lära in en kunskap på två språk än på ett. I specialskolan sker diskussioner, genomgångar, med 
mera, på teckenspråk men arbetsmaterialet är på skriven svenska (eller engelska under 
engelsklektionerna) (Hendar 2008:52). 

SPSM lyfter också upp att det är större ”andel elever med ytterligare funktionshinder” och ”större 
andel elever som är födda i annat land”, vilket också påverkar måluppfyllelsen. Samt att huruvida 
man i grundskolan använt sig av möjligheten att undanta mål vid betygssättning på grund av 
funktionshinder inte framgår, vilket skulle kunna ge en missvisande bild av måluppfyllelsen i 
grundskolan (ibid). 
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Hörselnedsättning i skolans lärmiljö 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 
utifrån elevens förutsättningar, undervisningen skall i största möjliga mån göras i ordinarie 
undervisningsgrupp. Skolan behöver skapa förutsättningar för att eleverna skall lyckas ta del av 
undervisningen och vara en del i ett socialt sammanhang. Delaktighet i klassrummet är inte en 
självklarhet då en elev med hörselnedsättning inte hör allt som sägs. "Det handlar både om rätten 
att höra och att i skolan få erfarenheter av att ingå i ett meningsskapande sammanhang" 
(Wennergren 2007:5). 

Auditivt och visuellt perspektiv 
Inom forskningen finns två skilda synsätt på hur man bör bemöta och undervisa personer med 
dövhet och hörselnedsättning, det auditiva och det visuella perspektivet (Roos 2008:10). En person 
med hörselnedsättning ser sig oftast som en audiovisuell person, där både perspektiven blandas 
och används olika beroende på situation (Roos och Fishbein 2006:17). Nedan ges en renodlad 
beskrivning av de två perspektiven.   

Ur ett auditivt perspektiv kan en persons hörselnedsättning reduceras genom hörseltekniska 
hjälpmedel. Personen bär till exempel hörapparat/CI och den omgivande miljön anpassas för att 
skapa så bra ljudmiljö som möjligt. Det primära för personen med hörselnedsättning är att 
utveckla talspråket utifrån att majoriteten av befolkningen talar. Barnet antas ha sämre 
förutsättningar att utveckla ett rikt talspråk. Därför är det viktigt att medvetet arbeta för ett rikt 
språkbad och aktivt träna på att lyssna och producera tal. I skolsituationen blir det oftast 
individuella lösningar på varje skola och i varje klassrum för att integrera eleven med 
hörselnedsättning med hörande elever. En skola för alla tolkas ur ett auditivt perspektiv som att 
det är varje elevs demokratiska rättighet att kunna vara delaktig i ett hörande majoritetssamhälle, 
därför ska miljön anpassas och eleven med hörselnedsättning ska kunna kompensera sin 
hörselförlust genom tekniska lösningar (Roos och Fishbein 2006:17). 

Ur det visuella perspektivet bör personen med dövhet eller hörselnedsättning använda de sinnen 
som denne kan lita på. Det primära blir att kommunicera via teckenspråk eftersom det är ett 
visuellt språk och personen hindras inte i sin kommunikation på grund av att denne inte hör. 
Barnet går i förskola och skola där man försöker samla så många med dövhet och/eller 
hörselnedsättning som möjligt och barn och personal kommunicerar på teckenspråk. En skola för 
alla tolkas här som att möjligheten att kommunicera obegränsat på ett språk skapar ett 
klassrumsklimat som är på alla elevers villkor. Eleven med hörselnedsättning ska av omgivningen 
bemötas på visuella villkor. Barnet kommer inte att ha möjlighet att kommunicera fullt ut i en 
miljö som baseras på tal, därför blir en teckenspråkig miljö en miljö där alla kan vara delaktiga 
oavsett hur mycket eller lite de hör (Roos och Fishbein 2006:18). 

Roos och Fishbein (2006:19) ser problembilder med bägge perspektiven. Både ur ett auditivt och 
ur ett visuellt perspektiv finns en risk att man inte tar tillvara på barnets förutsättningar och 
språkliga behov. Att vistas i en auditiv miljö kan trots tekniska och akustiska lösningar innebära 
att barnet utifrån sin hörselnedsättning känner sig exkluderad om denne inte har möjlighet att 
delta i all kommunikation och utveckla sitt språk i samma takt som de hörande. Barnet exkluderas 
också från möjligheten att lära sig teckenspråk och vara en del i ett visuellt sammanhang där 
språkförmågan inte bygger på hörseln. I ett visuellt perspektiv kan däremot förmågan att utveckla 
talspråket komma i skymundan. Barnet kan ha förutsättningar att utveckla ett bra talspråk men 
får inte möjlighet till detta - vilket blir exkluderande i ett samhälle där majoriteten är hörande. 

Denna uppsats riktar sig främst mot grundskolan, där elever med hörselnedsättning går 
integrerade i klass med hörande. Det innebär att fokus i texten blir ur ett auditivt perspektiv. 
 Michailakis & Reich (2005), Roos (2008:11) betonar dock att bägge perspektiven bör 
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kombineras, inget kan helt ersätta det andra. Beroende på situation och sammanhang behöver 
personen med hörselsättning ha tillgång till olika kommunikativa strategier och verktyg.  

Skapa en bra ljudmiljö 

Signal och brus/buller. Att skapa en bra ljudmiljö är enligt Gustafsson (2009:6f) en av de 
viktigaste byggstenarna för att skapa delaktighet och möjlighet till en god kommunikationsmiljö 
för elever med hörselnedsättning. En bra ljudmiljö är brus- och bullerfri. "Relationen mellan 
signal (det man vill höra) och buller (ovidkommande ljud som bara stör) är viktiga för alla men 
den är särskilt viktig för personer med nedsatt hörsel" (2009:6).  

Gustafsson (2009:7) konstaterar att det ständigt finns bakgrundsljud i de miljöer där människor 
samtalar med varandra. Det är ansträngande att försöka höra någon på långt håll eller i en bullrig 
miljö. För personen med nedsatt hörsel påverkar det omgivande bullret i mycket högre grad om 
signalen (det man vill höra) går fram än för en person med normal hörsel. Om det är för hög 
bullernivå kräver det så mycket energi för personen med hörselnedsättning att urskilja det som 
sägs att många ibland intar en passiv roll i klassrummet (Arlinger 2007). Syftet med en 
hörselanpassad miljö är att det viktiga ljudet ska höras tydligt och bakgrundsljudet ska dämpas. 
Detta görs genom anpassning av den akustiska miljön samt genom ljuddisciplin från lärare och 
elever (Gustavsson 2009:7).  

I Hörselboken (SPSM 2010) nämns bullerdämpande åtgärder som till exempel absorberande plattor 
i taket och på väggar, mattor och gardiner med grov textur, tassar på stolar för att undvika 
skrapljud, bord med skrivbordsunderlägg eller tätningslister på bänklock. I Hörselboken diskuteras 
även ljuddisciplin, vilket innebär att klassen aktivt och medvetet arbetar med att reducera 
störande ljud. Läraren bör tillsammans med klassen utarbeta en tydlig struktur för hur eleverna 
ska samtala med varandra i helklass, vid pararbete eller grupparbete.  

Tillgång till hörselteknik i klassrummet. I en enkätundersökning (Hendar 2008:43ff) visar 
resultatet att en tiondel av lärarna i klasser med hörselnedsättning inte vet om klassrummet är 
utrustat med t-slinga eller FM-system. En tredjedel av lärarna svarar att det inte finns någon 
hörselteknisk utrustning i klassrummet.  

Den rådande tekniken i ett klassrum kan till stor del styra pedagogiken. Med mikrofonsystem där 
eleverna behöver trycka in en knapp på sin mikrofon för att säga något leder det ofta till en styrd 
”fråga-svar” pedagogik där läraren leder samtal och förmedlar kunskap till eleverna (Wennergren 
2007:146). Eleven med hörselnedsättning missar ofta småpratet mellan andra elever eller 
kommentarer som inte sägs i mikrofonen. Många elever missar vad klasskamraterna frågar läraren 
men hör lärarens svar med hjälp av mikrofonerna. Att missa stora delar av kommunikationen 
leder för många till en känsla av utanförskap och exkludering (Danemark 2005:37). 

I dialogprojektet (Wennergren 2007) utvecklade pedagogerna en kunskap kring hur olika 
hörselteknisk utrustning påverkade deras undervisning på olika sätt. Genom att testa olika system 
började pedagogerna att ställa krav på utrustningen. Att använda sladdlös ljudupptagare som läggs 
i mitten på bordet vid exempelvis ett grupparbete, (egentligen framtaget för att hjälpa vuxna i 
arbetslivet) gav sämre ljudkvalitet än traditionellt mikrofonsystem, men förenklade dialogerna 
mellan eleverna (ibid:23). Pedagogerna behövde vara mer uppmärksamma på hur olika 
bakgrundsljud påverkade eleverna, samt att vissa elever fick större behov av att använda tecken 
som stöd då det var mer dialog i klassrummet (Ibid: 29). 

Stöd i kommunikationssammanhang. En elev med hörselnedsättning hör inte allt som sägs 
och behöver lägga mycket energi på att tolka det som sägs. Danemark (2005:38f) visar på många 
sammanhang där en person med hörselnedsättning utvecklar en negativ självbild genom att ofta 
missförstå omgivningen och råka ut för pinsamma situationer. För att underlätta 
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kommunikationen är olika former av stöd viktiga. Gustafsson (2009:6) understryker vikten av att 
upprätta rutiner i klassrummet för att på olika sätt stödja kommunikation. Nedanstående är 
exempel på olika former av stöd som läraren kan ge till en elev som har svårt att uppfatta allt som 
sägs. 

Genom att ge eleven information i förväg, exempelvis stödord eller bildmaterial, kan eleven få en 
förförståelse samt en möjlighet för eleven att få höra nya begrepp flera gånger (SPSM Hörselboken). 
Läraren bör placera sig så att eleven med hörselnedsättning ser ansiktet på läraren när denne 
pratar. I klassrumssituationen behöver läraren tänka på att inte skriva på tavlan och prata 
samtidigt. Eleven kan även ha svårigheter att anteckna och lyssna samtidigt. Det är också viktigt 
att eleven vet vem som pratar, läraren bör vara tydlig i fördelandet av ord i klassrummet och 
tydligt visa vem som pratar nu (Gustavsson 2009:7) Detta kan göras genom att säga namnet och 
peka på den som får ordet. 

Läraren behöver kontrollera huruvida ett budskap nått fram. Snellman (2007:40) avråder från att 
ofta fråga eleven "Förstod du?" eller "Hörde du"? Detta ur två perspektiv, dels kan det vara 
kränkande och/eller jobbigt att känna att skolpersonalen hela tiden utgår ifrån att eleven inte hört 
eller förstått, dessutom är inte eleven själv medveten om allt den missat. Det stämmer överens 
med Gustafsson (2009:7f) som visar att eleven oftast inte själv förstår att den missat information 
eller missförstått något. Det upptäcks först när missuppfattningen får konsekvenser. Om en elev 
med hörselnedsättning upplever att han eller hon inte förstått ett sammanhang eller är osäker på 
om den har uppfattat rätt kan eleven inte veta om det beror på att den som pratar förklarat 
bristfälligt eller om eleven faktiskt missat något på grund av sin nedsatta hörsel (Danermark 
2005:19).  

I klassrummet bör läraren ofta repetera det klasskamrater säger, det är extra viktigt om eleverna 
inte har tillgång till mikrofon, men behovet kan även finnas vid mikrofonanvändning. Viktiga 
datum och tider bör skrivas upp på tavlan (SPSM 2010). 

Talavläsning. Talavläsning innebär att man genom att studera en persons läpprörelser och 
kroppsspråk avläser enstaka språkljud eller hela ord. Talavläsning är ett viktigt stöd för personer 
med hörselnedsättning. Även normalhörande använder sig av talavläsning i bullriga miljöer. En 
tredjedel av svenskans språkljud är synliga och relativt lätta att lära sig att avläsa på läpparna 
(Bixo, et. al 1999:37). Speciellt vokalerna har tydliga munformer som underlättar avläsningen för 
personer med dövhet eller hörselnedsättning. Några konsonanter bildas långt in i munnen och 
blir praktiskt taget omöjliga att skilja från varandra, eller ens urskilja på läpparna exempelvis 
språkljuden /k/ och /g/.   "Till exempel är det i ordet kalla svårt att se ljudet "k", som bildas 
långt bak i munnen, och ordet kan lika lätt avläsas som alla.” (Bixo et.al. 1999:37). 

SPSM (Hörselboken) lyfter fram en äldre undersökning från Risberg-Lubker (1978) som visar att 
förmågan att uppfatta tal ökar markant om personen kunde använda både sin hörsel (auditiva 
förmåga) och sin syn (visuella förmåga). Undersökningsgruppen var personer med 
hörselnedsättning i åldrarna 55-70. Personerna skulle uppfatta vad som sades i avancerade 
meningar. Tre tester gjordes. Först skulle de endast lyssna på meningarna (auditivt), 
genomsnittsresultatet visade att 6 % av orden uppfattades genom att endast lyssna. Genom att 
endast avläsa läppar och ansikte (visuellt) uppfattades i genomsnitt 1 % av orden rätt. Genom att 
använda både auditiva och visuella strategier samtidigt uppfattades 45 % av orden rätt. Det bör 
observeras att testresultatet varierade mycket mellan de olika testpersonerna. (I SPSM 
Hörselboken8). 

                                                 
8 http://www.horselboken.se/faktadel/talavlasning/ 
 

http://www.horselboken.se/faktadel/talavlasning/
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Möblering. För att möjliggöra talavläsning i klassrummet är möbleringen avgörande för att 
eleven med hörselnedsättning ska kunna se lärarens och alla sina kamraters ansikten. Att placera 
bänkar eller bord i ett U, så kallad hästsko rekommenderas av många inom hörselforskningen. Se 
bland annat Ullmark & Rivera, 2002, Bixo et al, 1999, Gustavsson 2009. En nackdel med denna 
traditionella hörselmöblering kan enligt Wennergren (2007) vara att möbleringen försvårar 
dialogen i klassrummet. I Wennergren arbetar lärare med att utveckla dialogisk kompetens hos sig 
själva och hos eleverna med hörselnedsättning. Reflektion och aktivt förändringsarbete kring 
användande av teknik samt möblering har stor påverkan på dialogklimatet i klassrummet 
(Wennergren 2007).  

Elevantal. Elevantalet är avgörande för möjligheten att möblera. Är det för många elever blir det 
inte möjligt för eleven med hörselnedsättning att se alla kamraters ansikte (Snellman 2007:19). 
Elevantalet påverkar i hög grad även ljudmiljön, ju fler barn desto mer buller i klassrummet 
(Gustavsson 2009). På specialskolan och i hörselklasser inom grundskolan är det sällan fler än 10 
elever i varje klass. 

 Specifikt för undervisning i engelska 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2010) ger fyra konkreta råd som gäller speciellt vid 
språkundervisning för elever med hörselnedsättning. Dessa sammanfattas nedan. 

 Ge extra tillfällen för eleven att lyssna på hörövningar. Eleven kan ta del av 
lyssningsövningar i förväg alternativt i efterhand. Det kan ske genom att eleven får 
tillgång till ljudfilen hemma (via cd, internet, mobilen etc.) eller får möjlighet att lyssna via 
hörlurar i skolan före eller efter genomgång. 

 Eleven kan ha hjälp av att få texten till det som ska lyssnas på. Texten kan ligga framför 
eleven eller förstora upp via overheadapparat eller någon form av IKT som exempelvis 
smartboard. 

 Läraren bör vara uppmärksam på om eleven behöver en individuell genomgång vid nya 
moment som exempelvis vid nya grammatikmoment eller inför prov. 

 Arbeta i mindre grupper om det är möjligt.   

För att fånga elevernas intresse och göra undervisningen språkutvecklande bör nivån ligga lite 
över elevernas och utmana dem (Lundberg 2010:24). Att använda autentiskt material i 
undervisningen ökar elevernas intresse och förståelsen för ämnets relevans enligt Allström 
(2010:40). Att använda autentiskt material kan minska glappet mellan skolengelska och den 
engelska eleverna använder till vardags, det kan också vara en hjälp för att få en djupare förståelse 
för den omvärld där man använder engelskan (ibid). Lindö (2009:256) visar att språklekar är 
viktiga och nyttiga, men att dessa är ett komplement till det språk barnet får i ”verkliga” 
sammanhang. I den direkt omgivande närmiljön finns det engelska språket närvarande. I reklam, 
spel, på skyltar, i media etcetera.  

Barn i tidigare åldrar har lättare att lära sig språkmelodier, att snappa upp nya ljud och imitera 
intonationsmönster (Lundberg 2010:19). I Wennergrens studie (2007:31) i hörselklassmiljö 
framkommer att några lärare upplevde att några av de yngre eleverna hade lättare för att sjunga än 
att tala och att sång, rytm och musik var ett bra medel för elevernas språkutveckling och för att 
skapa en känsla av trygghet och gemenskap i gruppen. 
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Syfte 
Jag har mött ett flertal pedagoger som upplevt svårigheter med hur man lägger upp 
engelskundervisningen i klasser där en eller flera elever har en hörselnedsättning. 

I mitt arbete ska jag göra en intervjustudie med pedagoger som arbetar med engelska i klasser där 
dessa elever finns. Syftet är att få en bild av utmaningar som pedagogerna möter samt vilka 
framgångsfaktorer som kan tillämpas i engelskundervisningen för att ge elever med 
hörselnedsättning en grund i engelska språket.  

Frågeställningar 
Vilka utmaningar upplever pedagogerna i engelskundervisningen i en klass där det finns en eller 
flera elever med hörselnedsättning? 

Vilka framgångsfaktorer upplever pedagogerna i samband med engelskundervisningen i en klass 
där det finns en eller flera elever med hörselnedsättning? 

Avgränsning 

Utmaningar och framgångsfaktorer i undervisningen kommer i intervjustudien att avgränsas till 
att behandla de engelska kursplanernas kunskapsområden lyssna och läsa, samt tala, skriva och 
samtala i en klass där en eller flera elever har en hörselnedsättning. Utmaningar och 
framgångsfaktorer gällande hur engelskundervisningen kan anpassas för individuella behov 
kommer också att framgå i resultatet.  

 

Metod  

Förberedelser 
Urvalet gjordes genom att personlig kontakt togs med rektorer på skolor där jag vet att det finns 
elever med hörselnedsättning och bad om namn på pedagoger som hade engelska i dessa klasser. 
Då möjligheten att nå pedagoger som undervisar i engelska varit begränsade, har urvalsgruppen 
kommit att omfatta pedagoger både inom grundskolan9 och specialskolan. Valet av ort och skola 
avgjordes också utifrån möjligheten att åka tåg och/eller buss till orten. De flesta pedagoger fick 
jag kontakt med via rektorerna men jag fick även kontaktuppgifter från min hemkommuns 
elevhälsa. Informationsbrev (se bilaga 1) till intervjupersonerna skickades med mail via rektor 
alternativt direkt från min mail till de mailadresser jag fått via rektorer och specialpedagog. Sju 
pedagoger tog kontakt med mig och genom mail-korrespondens bestämdes tid och plats för 
intervju.  

Då det rör sig om kvalitativa intervjuer ska urvalet enligt Trost (2010:28) gärna vara varierat, 
urvalet bör vara heterogent inom en given ram. Ramen i detta fall är att pedagogerna undervisar i 
engelska i en klass där det finns en eller flera elever med hörselnedsättning. Det finns dock en 
stor variation i pedagogernas erfarenheter och klassrumssituation. Vissa pedagoger har en elev 

                                                 
9 Då det på grund av sekretesslagstiftning inte finns något upprättat register på vilka skolor som har elever med 
hörselnedsättning integrerat med hörande var det svårt att få tag på undervisande lärare i engelska på dessa skolor.   
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med en måttlig hörselnedsättning integrerad med hörande elever i klassen. Andra pedagoger har 
en hörselklass där alla elever har en hörselnedsättning och några lärare arbetar inom specialskolan 
för döva och hörselskadade och har därmed en teckenspråkig miljö. Sex av pedagogerna har 
arbetat länge inom skolan och fem av dem har lång erfarenhet av att undervisa elever med 
hörselnedsättning (7 – 40 års erfarenhet).  

Pedagogerna arbetar på olika skolor i norra och mellersta Sverige. Restiden har begränsat antal 
intervjuer som varit möjliga att genomföra inom ramen för projektet. Att intervjua sju personer 
ses som rimligt utifrån projektets tidsramar, inräknad restid samt att materialet i ett senare skede 
ska gå att överblicka och ges möjlighet att analysera på ett djupare plan.  

Enligt Kvale (1997:98) brukar man vid intervjustudier intervjua 15 ± 10 personer. Kvale menar å 
ena sidan att om antalet intervjupersoner är för litet blir det svårt att dra generella slutsatser av 
resultatet och å andra sidan om antalet intervjuade är för stort är det svårt att överblicka, 
sammanställa och gå på djupet i analysen av varje persons svar. Färre antal intervjupersoner ger 
mer tid för för- och efterarbete (ibid). Trost (2010:143f) anser att man bör hålla sig till ett mindre 
antal intervjupersoner och rekommenderar 4-8 intervjuer i en kvalitativ studie 

 

Forskningsetiska överväganden 

I informationsbrevet (se bilaga 1) framgick tydligt studiens syfte och att information om de som 
intervjuas behandlas konfidentiellt. Det betonades att deltagande är frivilligt och att man kan 
avbryta sin medverkan utan vidare motivering. I brevet fanns information om att inspelning av 
intervjun kommer att ske med hjälp av mobiltelefon och inspelningarna kommer att raderas när 
uppsatsen är klar.   

Patel och Davidsson (2011:63f) trycker på vikten av konfidentialitet. De som deltar i 
undersökningen ska inte gå att identifiera av någon utomstående. I en undersökning som sker i en 
avgränsad grupp är de enskilda individerna lättare att identifiera, vilket ställer större krav på 
genomförande och sammanställning av rapporten. Kvale (1997:110) visar att det kan finnas en 
konflikt mellan det etiska kravet på konfidentialitet och andra grundläggande principer inom 
vetenskaplig forskning, så som att konfidentialiteten i vissa sammanhang förhindrar möjligheten 
för andra forskare att genomföra samma undersökning, så kallad intersubjektiv kontroll. Trost 
(2010:61) betonar att har man lovat informanterna konfidentialitet så måste man hålla sig till det. 
Detta orsakar att man kanske inte kan redovisa allt som framkommit i intervjun på grund av att 
konfidentialiteten hotas. Att värna om konfidentialiteten har tagits i beaktande under hela 
processen med detta arbete. 

Det finns många pedagoger som arbetar med engelska i majoritetsskolan, där utgör 
avidentifiering inte ett problem. I Sverige finns endast sex statliga specialskolor och ett fåtal andra 
skolor med inrättade hörselklasser, där är avidentifieringen svårare eftersom urvalet är mindre. 
För att säkerställa att personuppgifter behandlas konfidentiellt framgår inte i resultatet vilken 
skolform kopplat till den årskurs som lärarna arbetar i. Ej heller framgår i resultatet exakt hur 
många elever som går i respektive klass eller detaljer om hur grav hörselnedsättning de har.  

Genomförande av intervjuer 
Enligt Trost (2010:41) har den kvalitativa intervjun oftast en hög grad av strukturering och låg 
grad av standardisering. Intervjun har en tydlig struktur utifrån att intervjuaren ställer tydliga 
frågor som är relevanta för att besvara syftet i undersökningen. Den har låg grad av 
standardisering utifrån att frågorna är öppna, den intervjuade svarar med egna ord och följdfrågor 
kan ställas allt eftersom. "/.../det är intervjuaren som bestämmer innehållet i intervjun medan den 
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intervjuade bestämmer ordningen i vilken delarna av innehållet kommer under intervjuns gång." 
(s.55) För att besvara frågeställningarna kring utmaningar och framgångsfaktorer i engelska valdes 
kvalitativ intervju som metod. Detta för att kunna ställa följdfrågor, gå mer på djupet och ”reda 
ut” vad de intervjuades tankar samt förstå vilka faktorer som ligger bakom deras upplevelse.   

Urvalsgruppen är pedagoger i engelska åk 1-9 (10)10 i klasser där det finns en eller flera elever 
med hörselnedsättning. Pedagogerna som intervjuades fick tillgång till en intervjuguide i förväg 
(se bilaga 2). Patel och Davidsson (2011:82) kallar detta semistrukturerade intervjuer, där forskaren i 
förväg sammanställt en lista över ämnen som intervjun ska behandla men den intervjuade har 
stor frihet att utrycka svaren. Listan över ämnen kallar Trost (2010:71f) och Kvale (1997:121f) för 
intervjuguide.  

De sju intervjuerna gjordes på respektive skola i en ostörd miljö så som ett tomt klassrum, 
grupprum eller lärarrum. Intervjuerna varade mellan 35 min - 1h och 15 min och spelades in via 
mobiltelefon. Intervjuerna inleddes med en kort orientering (se Kvale 1997:120) där 
intervjupersonerna tog del av syftet med intervjun samt ännu en gång informerades om att 
inspelning gjordes. 

Intervjun inleddes med några korta informativa frågor om intervjupersonen, sedan fick de fritt 
berätta om hur de arbetar med engelska och koppla detta till utmaningar och framgångsfaktorer. 
Intervjupersonerna hade intervjuguiden framför sig under intervjun. Följdfrågor ställdes allt 
eftersom.   Jag gjorde små anteckningar för att kunna ställa bra följdfrågor. 

Om analysen innebär att svaren ska kategoriseras bör den intervjuades svar klargöras under 
intervjun så att de passar in i en kategori (Kvale 1997:122). Användandet av den utökade 
intervjuguiden möjliggjorde detta.  

Intervjuerna avslutades med en kortare sammanfattning av vad intervjupersonerna uppgett som 
utmaningar och framgångsfaktorer samt att de hade möjlighet att tillägga om det var något mer 
de ville säga innan intervjun avslutades.   

Bearbetning och sammanställning av resultat 
Intervjuerna transkriberades. I nästa fas kategoriserades svaren utifrån kursplanens 
kunskapsområden. Kategoriseringen lyder som följer: lyssna, tala och samtala samt läsa och skriva. 
Detta utifrån att pedagogerna generellt sett själva delade upp det så när de intervjuades. Sedan 
analyserades svaren och kategoriserades in i utmaningar och framgångsfaktorer inom respektive 
kategori. Svar som handlade om utmaningar och framgångsfaktorer gällande huruvida eleverna 
utvecklas genom undervisning i helklass och /eller individuell undervisning sorterades in i ytterligare en 
egen kategori.    

I resultatsammanställning återges många citat från intervjuerna. Trost (2010:129) anser att det är 
sådan skillnad på tal-och skriftspråk att ordagrant återgivna citat kan framställa den intervjuade 
som slarvig eftersom många ofta använder talspråkliga uttryck, avbrutna meningar etcetera. Trost 
råder till att "Om man vill använda sig av citat från intervjuer så kan man gott snygga till dem, 
självfallet utan att förvränga dem och självfallet skall man ange att citaten är omgjorda från 
talspråk till skriftspråk" (2010:129). Citaten i resultatsammanställningen är tillsnyggade på så sätt 
att avbrutna meningar och grammatiska fel är korrigerade. Talspråkligheter som hm och eh är 
borttagna. Citaten är avidentifierade såtillvida att då pedagogen till exempel pratar om enskilda 
elever och säger hon eller han står det i texten eleven.  

                                                 
10 Specialskolan omfattas av en utökad årskurs. 
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Resultat 
Resultatet bygger på intervjuer med sju pedagoger som arbetar med engelska i klasser där det 
finns en eller flera elever med hörselnedsättning. Några har ansvar för ämnet engelska, några 
arbetar som klasslärare där engelska ingår och några arbetar som specialpedagoger med inriktning 
på hörsel där de går in klasser och hjälper till extra under engelsklektionerna.  

Fem av pedagogerna har arbetat under en längre period, 7 - 40 år, med elever som har en 
hörselnedsättning. Dessa pedagoger ger uttryck för att de håller sig uppdaterade kring ny 
forskning, nya arbetssätt och har ett aktivt och genuint engagemang för eleverna med 
hörselnedsättning. Dessa fem ger mer nyanserade svar i intervjuerna och motiverar sina tankar 
utifrån egna erfarenheter. De två andra pedagogerna har mindre än 3 års erfarenhet av elever med 
hörselnedsättning. De har båda aktivt läst på om hörselnedsättning och dess pedagogiska 
konsekvenser, de har fått coachning av mer erfarna pedagoger. Sammanfattningsvis kan sägas att 
resultatet är en sammanställning där de flesta pedagoger har arbetat en längre tid med denna 
elevgrupp och har ett genuint engagemang. 
 

Tabell 4. Pedagogerna är fördelade på följande årskurser och arbetar i följande skolformer.  

Åk Antal Skolform Antal

Åk 1-3 2 st Majoritetsskola 3 st

Åk 4-6 (7) 3 st Hörselklass 2 st

Åk 7-9 (8-10) 2 st Specialskola 2 st

Pedagogerna arbetar i 

följande skolform:

Pedagogerna arbetar i 

följande årskurser:

 
 

Alla sju pedagoger arbetar i en hörselanpassad lärmiljö. I de klasser där pedagogerna undervisar 
går allt från 3-16 elever per klass. De fyra pedagoger som undervisar i hörselklass eller 
specialskola har max 14 elever per klass. Alla sju använder t-slinga och/eller FM-system i 
klassrummet. Alla hemklassrum är aktivt ljudsanerade för att minska buller. Alla pedagoger talar 
om vikten av en anpassad ljudmiljö och fungerande teknik. De fem pedagoger som undervisar 
klass 4-9(1011) har klassrum möblerade i U form. De två pedagoger som arbetar i åk 1-3 har aktivt 
testat olika möbleringar, båda har testat U-form men vid intervjutillfället var det ena klassrummet 
möblerat i öar och i det andra satt eleverna två och två. Fem stycken har vid intervjutillfället 
tillgång till projektor eller smartboard i klassrummet. 

Tre pedagoger ser sig som teckenspråkiga, de kan använda både teckenspråk och TSS i sin 
undervisning. Två ytterligare pedagoger har lång erfarenhet av TSS men behärskar inte svenskt 
teckenspråk. Ytterligare en arbetar med att aktivt utveckla sin teckenkompetens och använder det 
hon kan i klassrummet. En har tidigare gått en kortare kurs i teckenspråk men använder det inte i 
sin undervisning. 

Resultatet är indelat i kapitlen lyssna på engelskt tal, tala engelska, läsa och skriva på engelska, samt 
undervisning i helklass och/eller individuell undervisning. Varje kapitel är indelat i utmaningar och 
framgångsfaktorer. De olika utmaningar och framgångsfaktorer som pedagogerna upplever är beskrivna i 
fallande ordning utifrån hur många av pedagogerna som tagit upp respektive ämne. Observera att 
antal pedagoger under varje rubrik inte per definition betyder att det bara är dessa pedagoger som 
instämmer med ämnet/åsikten, men det är det antalet som tagit upp respektive ämne under 
intervjun. 

                                                 
11 Specialskolan har ett utökat läsår och omfattar tio årskurser. Det utökade läsåret läggs i mellanstadiet 4-7. 
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Lyssna på engelskt tal 

Utmaningar 

Eleverna hör inte alla språkljud. Sex pedagoger ser en utmaning i att eleverna ofta inte hör 
och/eller har svårt att urskilja vissa engelska språkljud. Repetition av ett ord gör det lättare att 
urskilja fler språkljud men oavsett hur många gånger man får höra ett ord så kan 
hörselnedsättningen göra att vissa ljud inte går att urskilja för eleven. De sex pedagogerna är noga 
med att betona att olika elever påverkas olika av sin hörselnedsättning samt att graden av 
hörselnedsättning i sig inte automatiskt utgör ett mått för hur mycket de hör.  

Förinspelade hörövningar. Sex pedagoger berättar att eleverna ofta har svårt att lyssna på de 
förinspelade hörövningarna som ofta följer med läromedlet och ibland finns tillgängligt via 
internet.  Ljudkvaliteten på de förinspelade övningarna är ofta dålig. "De pratar för fort, det är 
dessutom bakgrundsljud. Bakgrundsljudet är väl för att skapa stämning, men för eleverna som 
inte hör är det förkastligt.” Ytterligare en svårighet med den här typen av övningar är att eleverna 
inte kan använda sig av visuella strategier, som talavläsning.  

Använda TSS när eleverna lyssnar på engelska. (se även framgångsfaktorer.)  
Sex pedagoger nämner att TSS i engelskundervisningen kan vara problematisk. Fyra av 
pedagogerna som arbetar efter grundskolans läroplan menar att det är viktigare att arbeta med 
elevernas förmåga att lyssna och förstå talad engelska utan teckenstöd. Två av dessa pedagoger är 
starkt emot användandet av stödtecken i engelskundervisningen. De använder det endast ”i 
nödfall”. En av dem uttrycker:  

Vad är det du tränar om du tecknar på svenska och pratar engelska? /Det får ju inte vara så att eleven 
aldrig har fått försöka tolka det som sägs därför att man har avläst tecknen istället för att jag hört vad som 
sagts. 

En pedagog beskriver processen att prata engelska och teckna svenska tecken till som mycket 
komplicerad. Hon arbetar aktivt med att själv lära sig TSS, hon beskriver att hon försökt prata 
engelska och teckna samtidigt men att det blir för rörigt i huvudet på henne.  

Eleverna hör inte engelska i naturliga sammanhang i samma utsträckning som fullt 
hörande. Fyra pedagoger reflekterar över att elever med hörselnedsättning inte hör engelska i 
naturliga sammanhang i samma utsträckning som jämnåriga hörande, men att det är just dessa 
elever som är i extra stort behov av att höra engelska mer än de hörande.  

Eleverna behöver lyssna fler gånger än sina hörande kamrater. De tre pedagoger som 
arbetar inom majoritetsskolan reflekterar över att man som pedagog behöver skapa många 
tillfällen för eleven med hörselnedsättning att höra samma ord flera gånger för att befästa det. 
Utmaningen i detta kan ligga i att de övriga, hörande eleverna, ofta inte har samma behov av 
upprepning.   

Eleverna lyssnar inte på engelska tillräckligt mycket under lektionstid. De två pedagoger 
som arbetar i specialskola upplever utmaningar i att hinna ge eleverna möjlighet att lyssna på 
engelska utifrån deras individuella förutsättningar. Eleverna med lindrigare hörselnedsättning får 
inte möjlighet att lyssna på engelska i den omfattning de skulle behöva.  

Vi håller ju inte på så jättemycket med hörövningar och så. Men med de hörselskadade kan jag prata och de 
kan lyssna på saker och så. Men det blir inte som på grundskolan där mycket ligger på att lyssna./ Många 
elever vill lyssna och prata engelska. Men det blir ju inte så roligt om de få som är döva alltid ska arbeta 
ensamma. De ska ju också känna delaktighet. 
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Framgångsfaktorer 
Fungerande hörselteknik. Alla pedagoger ser fungerande hörselteknik som en viktig 
framgångsfaktor då eleverna ska lyssna på engelska. 

Hörövningar där läraren läser upp texten. Sex pedagoger läser ofta upp hörförståelseuppgifter 
istället för att använda det förinspelade materialet. Detta ger möjlighet till talavläsningsstöd samt 
att läraren kan anpassa tempo, göra pauser, etcetera. En pedagog menar att om man ändå 
använder förinspelat material måste det vara noga genomtänkt. "Man måste vara förbaskat noga 
med att fundera på om eleverna är så väl förberedda för den här hörövningen så att de får en ärlig 
chans att känna att det gick bra. Och är dom inte det så ska de inte utsättas för det. " 

Möjliggöra avläsning. Fem pedagoger anger att eleverna har stor hjälp av att se den som talar 
för att kunna avläsa mun och ansikte samtidigt som eleven hör engelskan. Pedagogerna beskriver 
möblering i klassrum, tydlig fördelning av ordet och att läraren alltid står vänd mot eleverna när 
han eller hon talar som viktiga faktorer för att möjliggöra avläsning.  

Använda TSS när eleverna lyssnar på engelska. Fem pedagoger beskriver att de ibland 
använder TSS och att det ibland kan vara framgångsrikt att tala engelska och stödja med svenska 
tecken. I majoritetsskolan och i hörselklass använder pedagogerna TSS som ett stöd vid nya 
moment i engelskan. En pedagog som arbetar i åk 1-3 berättade att  

Idag så började vi prata om "how are you". Då tecknade jag "hur mår du" till eleven med 
hörselnedsättning. Bara för att eleven skulle veta vad det handlade om/.../ men när vi kört det ett tag så 
tecknar jag inte.   

De två pedagoger som arbetar inom specialskolan kan obehindrat använda TSS med elever som 
har förutsättning att lyssna på engelska. Det används ofta som ett avläsningsstöd när eleverna 
lyssnar på engelska. En teckenspråkig pedagog som arbetar i åk 7-9 inom grundskolan visar att 
hon kan prata och teckna samtidigt utan problem.  

Om någon ber om det så tecknar jag och pratar och samtidigt, men nuförtiden är det ganska sällan. Vi har 
en elev med som har väldigt svårt med uttal och ibland ber jag eleven stödteckna för att de andra eleverna ska 
kunna föra diskussioner med eleven, annars är det svårt för de andra att höra vad eleven säger.  
 

Lyssna i förväg och i efterhand. Fyra pedagoger ger aktivt eleverna möjlighet att i förväg och i 
efterhand lyssna på hörövningar och andra inlästa texter. De sker genom enskild undervisning 
innan lektionen eller genom att läraren skickar hem material som eleverna kan lyssna på. En 
pedagog spelar in egna ljudfiler med ord och texter. 

Lyssna mycket på engelska. Fyra pedagoger talar om att eleverna behöver ges möjlighet att 
lyssna extra mycket på engelska i klassrummet. Det kan vara genom olika medier eller att de 
lyssnar på varandra och läraren i klassrummet. En pedagog som arbetar i hörselklass säger att 
”Jag pratar alltid engelska med dem. De är nog ganska bekväma med det. Alla verkar förstå vad 
jag säger. Att ha lyssnat mycket på engelska är superviktigt! " 

Arbeta aktivt med avläsebild. Två pedagoger, en i hörselklass och en i specialskola, anger att de 
arbetar mycket aktivt och strukturerat med att eleven ska koppla avläsebild till uttal och 
stavningsbild. Avläsebilden måste bli en visuell strategi, en medveten och aktiv del för eleverna då 
de ska lyssna på engelska. 

Det var en elev på lektionen idag som berättade att han kan se engelska serier och upptäcka när de översatt 
fel i textremsan. Även om han inte hör så ser han på munnen att de översätter något helt annat på svenska. 
Han har ju lärt sig att SE engelska. 
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En pedagog är mer tveksam och menar att det kan vara ett stöd att avläsa läppar när man lyssnar, 
men att detta inte är en strategi som till fullo hjälper eleven att veta hur de sedan själva ska uttala 
orden. ”Ser du om det är/f/ eller/v/? Det gör du inte. Jag tror man lurar sig själv om man litar 
för mycket på munbilden.”  

 

Tala och samtala på engelska 

Utmaningar 
Uttal. Alla pedagoger är överens om att uttal av engelska ord ofta är svårare för elever med 
hörselnedsättning. Det beror på att eleverna själva har svårigheter att uppfatta alla språkljud. Fyra 
pedagoger nämner att då stavning och uttal är så olika är det svårt att använda ordets stavning 
som hjälp för uttalet.  "I yngre åldrar blir det fel grammatiskt med imperfekt, t ex jumped, att 
man uttalar hela jump-ed, uttalar hela stavningsbilden. Det får man nöta in, tjata in." 

Dåligt självförtroende. Sex pedagoger berättar att många elever har dåligt självförtroende och 
ofta inte vågar tala för att de är rädda för att säga fel. Detta påverkar det spontana talet i stor 
utsträckning.  

Det svårare är att producera engelska själv. Dels kanske de inte är säkra på att de uppfattat allt den andra 
sagt och sen hör inte riktigt sig själva.  Det tränar vi mycket på. Vi tränar liksom magstöd och att ta platsen 
med språket. Säg fel, det är vägen till att det ska bli rätt." 

Fyra av de pedagoger som har lång erfarenhet av att arbeta med elever med hörselnedsättning 
säger att ju äldre eleverna blir desto mer medvetna blir de om att de inte hör allt. Några menar att 
det kan påverka självförtroendet negativt. ”Eleven blir osäker om den uppfattat rätt och vågar 
inte tro att den förstått allt, de kan bli rädda för att svara goddag yxskaft för att de inte uppfattat 
rätt”.   

Ljudmiljö i klassrummet när eleverna pratar engelska med varandra. Tre pedagoger 
upplever att man ständigt behöver reflektera över balansen mellan att ha lugn och ro i 
klassrummet och att låta eleverna prata tillräckligt mycket engelska med varandra.  

Framgångsfaktorer 

Anpassad klasstorlek. Alla pedagoger anger en anpassad klasstorlek som en viktig 
framgångsfaktor, speciellt vid diskussioner i helklass. Eleverna har möjlighet att se varandra och 
avläsa varandras munbild vid tal och/eller tecken.  

Stärka självförtroendet hos eleverna. Sex pedagoger återkommer gång på gång till att 
självförtroendet är det viktigaste att arbeta med. De ger exempel på hur de medvetet försöker 
lyfta elevernas självförtroende genom eleven ska känna att den lyckas, att den gör framsteg och 
att tron på den egna förmågan är nyckeln till att bli duktig på att prata engelska.  ”Jag säger ofta 
till dem att - Det låter jättebra, jag förstår allt ni säger. Att hela tiden lyfta dem är viktigt.” Två 
pedagoger anser att eleverna inte ska tvingas tala inför klassen om de känner sig osäkra, det 
handlar om att eleverna ska känna sig trygga i klassrumsmiljön och inte utsättas för obehagliga 
situationer. 

Fokus på uttal i åk 1-3 – olika perspektiv.  Fem pedagoger anser att man i skolans tidigare år 
inte bör lägga för stort fokus på att elevens uttal måste bli helt korrekt. Att ha som 
återkommande strategi att korrigera elevens uttal kan hämma istället för att gynna eleven. En 
respondent tillägger att då hon arbetar i de senare årskurserna fokuserar hon mer på uttal, 
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koppling mellan uttal och stavning än vad hon skulle gjort i de tidigare årskurserna. Två 
pedagoger tillägger att de över lag, då eleverna har en hörselnedsättning, lägger mindre fokus på 
ett korrekt uttal än om eleverna är fullt hörande.  

Två pedagoger anser att man aktivt bör arbeta med uttal från början. En menar att man kan göra 
det på ett lekfullt sätt och i små grupper. En annan vill ha mer strukturerad enskild tid redan i 
lågstadiet.  

”Innan man tar upp någonting i klassen, som färger och sådant, skulle man ha gått igenom och tränat lite 
enskilt med den hörselskadade. Annars sitter eleven där och hör och uttalar fel 150 gånger och ingen vuxen hör 
att det är fel. Då lär man in fel. Hur blir det då i 4an? Grupputtal tror jag inte gynnar den hörselskadade.” 

 

Att arbeta för ett tryggt klassrumsklimat där det är okej att säga fel. Fyra pedagoger arbetar 
aktivt med att få ett tryggt klassrumsklimat där man betonar att engelska är ett nytt språk och 
därför säger alla fel. ”Man måste våga säga fel för att det ska kunna bli rätt i slutändan”.  

Förklara hur man gör ljuden. Fyra pedagoger förklarar ofta för eleverna vilka speciella 
"engelskaljud" eleverna ska använda för att få till rätt uttal. De ger exempel på andra ord som 
innehåller samma ljud och visar var i munnen ljudet formas.  

I morse var det en kille som pratade om att säga tack, han sa "varför heter det /fenkjo/" och då pratade vi 
om att/.../ i engelska är det ett annat uttal när det är th, och då sätter man tungan emellan. Och det ljudet 
finns inte i svenskan. Samma som i thursday. Men man får prata om det och träna det med klassen och 
enskilda elever när det behövs. 

Uttalsnyckel. Fyra pedagoger beskriver att de ofta skriver ut hur ett ord uttalas när eleven har 
svårigheter att höra och/eller uttala ett ord. Ingen använder konsekvent det fonetiska alfabetet, 
men pedagogerna tar hjälp av det i olika utsträckning. Tre av pedagogerna skriver ut uttal då 
behov uppstår, på tavlan eller i arbetsmaterialet. 

En av pedagogerna som arbetar i åk 4-6 arbetar systematiskt med så kallad uttalsnyckel. Hon 
anger detta som en av de främsta framgångsfaktorerna för att eleverna med hörselnedsättning ska 
lära sig rätt uttal och våga tala engelska. Inför varje vecka sammanställer hon en lista med ord 
som klassen ska arbeta med. På uttalsnyckeln finns tre spalter, en spalt för engelska ordet i skrift, 
en för uttalet skrivet ljudenligt med svenska ljud och några fonetiska symboler, samt en spalt med 
den svenska översättningen. Till exempel: Can I go out? /Kän aj göo aot?/ Kan jag gå ut. Pedagogen 
har individuell tid med eleverna med hörselnedsättning innan lektionen där man går igenom 
uttalsnyckeln.  

Ofta ge tillfälle att tala med varandra. Fyra pedagoger försöker skapa så många tillfällen som 
möjligt där eleverna får prata engelska med varandra. En som arbetar åk 1-3 uttrycker:  

"I måndags så gick vi runt och presenterade oss för varandra. Hi, eller, Hello, my name is x, whats your 
name. Och då vågade alla säga. Sen hur det lät, det var det ju inte så många som hörde. Sen gjorde vi så att 
man bytte namn med den man träffade. Då blev det fokus på att komma ihåg vilket namn man hade, 
istället för att haka upp sig på om man säger rätt eller fel. Det blev inte så bra ljudmiljö just då, men vi hade 
roligt. " 

Sprida ut eleverna vid muntliga uppgifter. Tre pedagoger tar upp att det är viktigt att sprida ut 
klassen i grupprum och olika delar av klassrummet för att det inte ska bli för hög ljudnivå. De 
som arbetar i hörselklass eller specialskola upplever att detta nästan alltid fungerar bra. En som 
arbetar i majoritetsskola menar att det är viktigt att sprida ut eleverna men att då det bara finns ett 
fåtal elever med hörselnedsättning blir det ofta samma elever som får grupprummet. 
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Tekniken skapar turordning i helklassdiskussioner. Två pedagoger upplever att 
mikrofonsystem i klassrummet skapar struktur i klassrummet och att det gör det lättare för alla 
elever att hinna uppfatta vem som ska prata och vad den säger genom att diskussionen går lite 
långsammare än i ett klassrum utan mikrofoner. 

Låta eleverna spela in sig själva. Två pedagoger ser det som en framgångsfaktor att eleverna 
får spela in sig själva. ”De får höra själva hur det låter. De kan spela in flera gånger om de vill. Jag 
vet ju att det inte låter så illa som de själva tror att det låter. Det gäller att peppa eleverna hela 
tiden!” 

Chatt. I de nationella proven får vissa elever i specialskolan använda chatt i sin muntliga del. Två 
pedagoger tipsar om att använda chatt under lektionen, ett vardagligt sätt att kommunicera på 
engelska i skrift på ett mer talspråkligt sätt. Pedagogerna menar att det kan ge alla en möjlighet att 
delta i konversationen oberoende av sin hörsel.  

Logoped. En pedagog lyfter fram enskilt arbete med logoped som en framgångsfaktor: "När 
logopeden har talträning så är det många som väljer att läsa den engelska texten. Det är en stor 
tillgång. De kan sitta med spegel för att lära sig hur man gör ljud och klasskamraterna behöver 
inte lyssna."  

 

Läsa och skriva på engelska 

Tre pedagoger som arbetar inom grundskolan uttrycker att det inte är så stor skillnad mellan 
hörande och elever med hörselnedsättning gällande läsande och skrivande. De arbetar med 
eleverna som ”i vilken klass som helst.” 

De två pedagoger som arbetar inom specialskolan arbetar främst med engelska i skriven form. 
”Är du döv så är engelska det tredje språket och man lär sig engelska på samma sätt som den 
skrivna formen av svenska. Det handlar om att arbeta med ordbilder” Båda pedagogerna 
använder analytiska metoder.  

Nu imorgon i åk 4-5 så kommer vi fortsätta arbeta med ett kapitel i textbook. Vi pratar om bilden. Vad 
kommer de ihåg? Vilka ord känner de igen? Jag kommer fråga om någon vill översätta från engelska till 
svenska teckenspråk. Sedan kommer några ha memory med orden från kapitlet medan de elever som har 
möjlighet att läsa högt ska få möjlighet att arbeta mer muntligt. 

Utmaningar 
Glapp mellan åk 3-4 (åk 4-5). Alla de fem pedagoger som arbetar i åk 1-6(7) beskriver att steget 
mellan årskurs 3 och 4 är stort och att detta blir problematiskt för flertalet elever. Den stora 
skillnaden enligt pedagogerna är att man i åk 1-3 arbetar mest muntligt och/eller med fåtal 
ordbilder och sedan i åk 4 möter eleverna betydligt större textmassa och eleverna förväntas lära 
sig läsa och skriva engelska.  

De fem pedagoger som arbetar i åk 4-9 (10) berättar hur de antar att man arbetar i åk 1-3(4). Men 
ingen av dem vet säkert. En pedagog på specialskolan uttrycker "Jag vet inte vad de gör på 
lågstadiet egentligen. Men jag har för mig att de har så här bilder med en bild och ett ord till. " 

Framgångsfaktorer 
Arbeta mer med text åk 1-3(4). Sex pedagoger tror att det skulle gynna eleverna med 
hörselnedsättning att bearbeta med text tidigare.  
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Man i trean på våren i alla fall kan börja ha en bok. Små lätta böcker där man tittar på texter och att 
man ser att "så här kan det vara". Kanske med mycket bilder med lite text i. Så att man möts upp på 
mellanstadiet lite bättre/…/Även för hörande barn blir det jobbigt med så stora steg. 

En pedagog i grundskolan som arbetar i de senare årskurserna tänker att det kan påverka elever 
med hörselnedsättning negativt om eleven i åk 1-3 lär sig läsa vissa engelska ord innan denne är 
säker på uttalet.   

Om man nu har ordet blå, blue som exempel. Det är ju synd om de ser orden och uttalar där efter/blue/ 
Så då måste de ju i sådana fall se skriften efter att de är säkra på uttalet. /.../ Men börjar man säga att 
eleverna ska skriva orden också, då tror jag det blir /blue/ av alltihop.  

Handalfabetet. Sex pedagoger berättar om teckenalfabetet som en framgångsfaktor. Tre 
pedagoger betonar handalfabetets betydelse vid inlärning av stavning av engelska ord. 

Jag började jobba med en elev i åk 5 som hade jättedålig stavning. Eleven har en lätt hörselskada så när 
man pratar eleven så hör man inte på talet så där direkt att det finns en hörselskada. Men när eleven lärde 
sig handalfabetet, och att ta alla ord i handen och bokstavera så lossnade det med stavningen. Då har man 
ett till sinne igång, och möjligheterna ökar ju då naturligtvis.  

De tre andra pedagogerna använder teckenalfabetet för att visa hur enstaka ord stavas som ett 
förtydligande i situationer där eleven inte uppfattar språkljuden.  

Projektor eller smartboard.  Fem pedagoger tar upp användandet av projektor eller smartboard 
som en framgångsfaktor. Pedagogerna menar att man kan arbeta med engelsk text utan att 
eleverna behöver flytta blicken mellan boken och läraren hela tiden. ”Då har man närmare till 
hands att se avläsebild hos läraren eller om eleven inte riktigt kan tolka vad den hör så pekar 
läraren på texten på smartboarden vartefter de pratar.” 

Arbeta med ord och begrepp före läsning. Fyra pedagoger, som alla arbetar i åk 4-9(10) 
berättar att man i klassrummet arbetar extra mycket med orden och begreppen i en text innan 
eleverna arbetar självständigt. 

Mycket pusslande med ord. Innan man läser en text så måste man liksom bädda för att de förstår orden i 
texten. Prata om det. Synonymer. False friends, alltså ord som ser lika ut men betyder olika saker. 
Använda orden, skriva dem, förhöra sig själva, säga dom, alltså alla sätt som man kan komma på innan 
man ger sig in i texten. 

 

Undervisning i helklass och/eller individuell undervisning. 

Utmaningar 
En förändrad elevgrupp. Tre av de fyra pedagogerna som arbetar i klasser där alla elever har en 
hörselnedsättning eller dövhet diskuterar att elevgruppen förändrats under de senaste åren. De 
menar att elevgrupperna i hörselklasserna och specialskolan närmar sig varandra eftersom allt fler 
CI opereras från döv till hörselskadad. En pedagog från specialskolan säger att ”Förut var det 
mer uppdelat i talklass och teckenklass. Idag är det inte så många helt döva så nu är alla i samma 
klass.” Utmaningen enligt pedagogerna ligger i att utforma undervisningen så att eleverna får 
möjlighet att lyssna och tala utifrån individuella förutsättningar, utan att de elever som inte har 
förutsättning känner sig exkluderade.   

Lektionsplanering. Eleverna ligger på mycket olika nivåer och har skilda förutsättningar att 
lyssna på och själva tala engelska. Att få till planeringen inför varje lektion beskrivs av två inom 
specialskolan som en utmaning.  "Man får slå lite knut på sig, eller vara välplanerad; i alla fall så 
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att de som får allt på teckenspråk kan jobba självständigt medan de som har förutsättningar får 
möjlighet att tala engelska.”  

För lite tid i timplanen. Två pedagoger pekar på att tiden för undervisning i engelska inte räcker 
till. "Vi har ingen engelska i timplanen i ettan eller tvåan i X-kommun. Vilket man som lärare 
tycker är jätte konstigt. För målen i åk 3 är ganska höga." En annan respondent som arbetar i åk 
1-3 i en annan kommun har en halvtimme engelska redan från åk 1. 

Prioritera tiden för enskild undervisning. En pedagog som arbetar i åk 1-3 tror att någon elev 
framöver kommer att behöva individuell undervisning i engelska för att kunna hänga med resten 
av klassen, men att det är svårt hur man ska prioritera den individuella tiden. "Just den här 
enskilda tiden, den behövs till så mycket. Jag tycker det är svårt att prioritera. Just nu går den till 
svenska och matte." 

Att inte vara en i gänget. En av pedagogerna som arbetar i åk 1-3 beskriver att en av eleverna 
med hörselnedsättning inte tycker om att gå ifrån klassen för att ha individuell undervisning. "För 
det är inte roligt att gå ifrån för mycket. /…/Eleven vill vara med där vi andra är." 

Framgångsfaktorer 

Förförståelse - Individanpassning i klassrummet. De fyra pedagoger som endast har elever 
med hörselnedsättning eller dövhet i sin klass, arbetar alla med individanpassning under 
lektionstid. Ingen av dem nämner att eleverna behöver enskild undervisning utöver den ordinarie 
engelskundervisningen. Tre av pedagogerna beskriver att de lägger mycket tid på att förbereda 
och efterarbete så att det finns material som utmanar de olika eleverna. Tre av dem beskriver 
förarbetet med exempelvis en text som mycket viktigt, att eleverna har arbetat med ord och 
begrepp innan de själva ger sig in i texten, detta för att bygga förförståelse.  

Förförståelse - Individuell undervisningstid. Tre pedagoger, de som har elever integrerat med 
hörande elever, diskuterar vikten av individuell undervisningstid. Man vill ge eleverna med 
hörselnedsättning en förförståelse. Två av pedagogerna har schemalagd tid där man arbetar 
individuellt med engelska med elever med hörselnedsättning. Denna tid är lagd före de ordinarie 
engelsklektionerna för att ge eleven förförståelse och möjlighet att gå igenom ord, uttal, texter, 
etcetera. Syftet är att ge eleven självförtroende och möjlighet till extra tid att nöta in ord och 
begrepp. "Ska man som hörselskadad känna självförtroende och känna att ”jag kan”, då vill det 
till att man bygger upp en himla bra förförståelse innan lektionen, redan från början." 

Att hitta elevens individuella nivå. Fem pedagoger pratar om att utmana eleverna på deras 
individuella nivå. En pedagog beskriver hur hon för loggbok både före och efter varje lektion där 
hon reflekterar över både sitt eget lektionsupplägg och elevers styrkor, utvecklingsområden och 
framsteg som hon lagt märke till under lektionen. ”Man måste kunna återkoppla och gå tillbaka, 
så att eleverna ser sin egen utveckling och så att man kan peka för varje elev hur den gått framåt 
och vad som kan utvecklas ännu mer”.  

Samarbete med hemmet. Fem respondenter beskriver ett aktivt arbete med hemmet som en 
framgångsfaktor. Det ger eleverna mer tid i engelska och föräldrarna har större möjlighet att 
stötta eleven om de vet vad man arbetar med i skolan. De fem respondenterna ger olika mycket 
läxor och samarbetet med hemmet är utformat på olika sätt. Flera skickar hem material i förväg 
för att eleverna ska kunna bygga upp en förförståelse innan lektionen, detta ger också tillfälle att 
få arbeta med ord och begrepp flera gånger. En respondent menar att det är viktigt att gå igenom 
på skolan först, innan man skickar hem material så att eleven ”inte lär in fel”.  
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En respondent som arbetar i åk 4-6 menar att eleverna som har hörselnedsättning får arbeta så 
hårt i skolan för att höra och att eftersom många är trötta när de kommer hem så ska de inte ha 
så mycket läxor, i alla fall inte i åk 4-6. 

 

Sammanfattning resultat 

Lyssna på engelskt tal 
Pedagogerna ser stora utmaningar i att skapa möjligheter och tillfällen för eleverna med 
hörselnedsättning att lyssna tillräckligt mycket på engelska. Förinspelade hörövningar som följer 
med det pedagogiska materialet är ofta svåra att lyssna på eftersom eleverna inte har något 
talavläsningsstöd. Pedagoger i majoritetsskola ser en utmaning i att ge eleverna som går integrerat 
tillräckligt med tid för att höra nya ord och uttryck många gånger då de fullt hörande ofta inte har 
samma behov av upprepning. Specialskolan ser en utmaning i att ge de elever som har 
förutsättning tillräckligt med tid att lyssna på engelska, utan att det går ut över elever med grav 
hörselnedsättning eller dövhet. De sistnämnda eleverna saknar individuella förutsättningar för att 
lyssna. 

Framgångsfaktorer som pedagogerna beskriver handlar om att skapa fler tillfällen att lyssna på 
engelska samt att hjälpa eleverna att lära sig att lyssna genom att använda visuella strategier. Att 
tekniken fungerar upplever pedagogerna som viktigt för att ge så bra förutsättningar som möjligt. 
Fyra pedagoger ger eleverna möjlighet att lyssna i förväg på sådant man ska arbeta med senare i 
klassrummet. Pedagogerna läser ofta upp texter istället för att använda materialet som följer med 
läromedlet. Ett par pedagoger som endast har elever med hörselnedsättning i klassen arbetar 
aktivt med avläsebild och ger eleverna verktyg för att verkligen kunna ta hjälp av talavläsning när 
de ska lyssna på någon som pratar.  

Att använda TSS i engelskundervisningen har både fördelar och nackdelar anser pedagogerna. 
Fem stycken använder TSS som avläsningsstrategi vid vissa tillfällen, speciellt vid nya moment. 
Pedagogerna som arbetar inom grundskolan är överens om att det är viktigt att eleverna lär sig 
lyssna på engelska utan att det finns teckenstöd.  

Tala och samtala på engelska 
Alla pedagoger är överens om att eleverna med hörselnedsättning ofta har svårt med uttal av 
engelska ord. Eleverna känner sig osäkra på om de uttalar rätt och det finns en risk att de tidigt 
bygger upp ett dåligt självförtroende i engelska. Den framgångsfaktor som sex pedagoger mest 
frekvent återkommer till handlar om att eleven tidigt behöver bygga upp en tilltro till sin egen 
förmåga och tidigt våga prata engelska.  

Framgångsfaktorer för att stärka självförtroendet handlar om att bygga upp en trygg, tillåtande 
klassrumsmiljö och att hjälpa eleverna att hitta rätt uttal. Uttal kan övas och läras in genom att 
förklara och visa hur man gör engelska språkljud, skriva ut uttal inspirerat av fonetiska alfabetet, 
låta eleverna spela in sig själva, ta hjälp av logoped, etcetera. Hur mycket man bör fokusera på ett 
korrekt uttal i skolans tidigaste åldrar råder det skilda meningar kring. Fem pedagoger anser att 
det viktigaste är att hitta språkglädjen och för stort fokus på uttal kan hämma nyfikenheten och 
intresset för språket. Två pedagoger i majoritetsskolan anser däremot att man bör arbeta mycket 
med uttal redan från början för att eleverna inte ska lära in fel och få det kämpigt när de kommer 
upp i de högre årskurserna. 
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Liten klass och att mikrofonerna skapar turordning i helklassdiskussioner ses som viktigt för att 
interaktionen mellan eleverna ska fungera. När eleverna arbetar parvis eller i grupp kan ljudnivån 
i klassrummet hållas på en bra nivå genom att sprida ut eleverna i olika lokaler. 

Läsa och skriva på engelska 
Tre pedagoger inom grundskolan upplever att det inte är någon skillnad mellan fullt hörande och 
elever med hörselnedsättning när det gäller läsande och skrivande. Inom specialskolan arbetar 
man med analytiska metoder och diskuterar och analyserar den skrivna texten på teckenspråk, 
stort fokus ligger på att läsa och skriva på engelska.  

Utmaningar som alla fem pedagoger som arbetar i åk 1-6 (7) upplever är att det är ett stort hopp 
från årskurs 3 till 4. I åk 4 skriver och läser man plötsligt mycket mer. Detta är något som de 
upplever att många elever, oavsett om de är fullt hörande eller har hörselnedsättning kan ha svårt 
med. 

Sex pedagoger tror att det skulle vara en framgångsfaktor att arbeta mer med text i åk 1-3. Sex 
pedagoger använder handalfabetet när elever lär sig stava ord, några pedagoger upplever att 
många elever verkligen använder bokstaveringar för att minnas hur ord stavas. Fem pedagoger 
ser en stor fördel med att projicera texter så alla kan se på smartboard eller via projektor. Detta 
för att eleverna ska kunna följa med i texten samtidigt som de har nära till talavläsning när läraren 
läser högt eller pratar.    

Undervisning i helklass och/eller individuell undervisning. 
Av de pedagoger som endast har elever med hörselnedsättning i sin klass upplever tre stycken att 
elevgrupperna förändrats under de senaste tio åren. Detta utifrån att tekniken utvecklas och 
många medicinskt döva barn CI-opereras till hörselskadade. Utmaningen för specialskolan är att 
ge alla elever möjlighet att utveckla förmågan att lyssna och tala engelska utan att det sker på 
bekostnad av de elever som inte har den förmågan, de pedagogerna ser en utmaning i att lyckas 
planera lektionerna för att tillgodose alla elevers olika behov.  

En framgångsfaktor som alla pedagoger diskuterar är vikten av att ge eleverna förförståelse. 
Pedagogerna i majoritetsskolan vill ha individuell undervisning med eleverna med 
hörselnedsättning innan de ordinarie lektionerna för att eleverna ska få förförståelse och mer tid. 
Utmaningar med individuell undervisning sägs vara att eleven ibland kan uppleva sig utanför 
klassgemenskapen om den har individuell tid med en vuxen för ofta. Då den individuella tiden är 
begränsad upplever en pedagog att det kan vara svårt att prioritera engelska i åk 1-3 då det är 
viktigt att lägga en grund i svenska och matematik också. 

Specialskola och hörselklass arbetar i helklass med förförståelse och noggrant arbete med ord och 
begrepp innan man arbetar med exempelvis en text. Att hitta individers individuella nivå 
framhävs som viktigt samt att utveckla ett nära samarbete med hemmet för att eleverna ska 
kunna repetera och lära in nytt.   

 

Diskussion 
Elever med hörselnedsättning har generellt sett lägre betyg i engelska än övriga elever i 
grundskolan (Hendar 2008:30). Det är högre andel av elever med hörselnedsättning som inte 
uppnår målen i engelska, samt betydligt lägre andel som når de högre betygen (ibid). Syftet med 
denna intervjustudie är att kunna sammanställa utmaningar och framgångsfaktorer som mer 
erfarna pedagoger upplever i engelskundervisning i klasser där en eller flera elever har en 
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hörselnedsättning. Genom att intervjua pedagoger som arbetar i olika organisationer och med 
olika åldrar kan jag sammanställa en större mängd utmaningar och framgångsfaktorer.  

Resultatet grundar sig på intervjuer med sju pedagoger. Fem av pedagogerna följer grundskolans 
läroplan varav tre arbetar i majoritetsskola och två i hörselklass. Två pedagoger arbetar inom 
specialskolan och följer specialskolans läroplan. Nedan diskuteras resultatet kopplat till aktuell 
litteratur och forskning. 

 

Lyssna på engelskt tal 

Elevernas förmåga att lyssna på engelskt tal 
Förmågan att lyssna på engelska diskuteras flitigt av flera pedagoger. De lyfter främst hur goda 
lyssnarmiljöer skapas samt hur eleverna kan tillägna sig olika lyssnarstrategier. Då det är just 
avsaknad av fullgod hörsel som är specifikt för elevgruppen, kan det ses som logiskt att stort 
fokus ligger på lyssnandet.  

Sex pedagoger menar att en utmaning ligger i själva hörselnedsättningen då den i olika grad 
påverkar vilka språkljud som eleverna kanske helt saknar förmåga att uppfatta. Detta är snarare 
ett konstaterande än något som diskuteras vidare. Pedagogerna visar en förståelse för hur 
språkljud faller bort samt ljudmiljöers påverkan. Studier från exempelvis Borg et al.(2005), 
Pittman et.al (2005) visar att det tar längre tid för barn med hörselnedsättning att uppfatta och 
börja använda sig av nya ord på sitt modersmål. Detta skulle kanske kunna gälla inlärning av ett 
främmande språk i skolmiljö i ännu högre grad? Trots teknik och upprepningar av ord kan man 
inte lära sig att höra bättre. Något som talar för att det kan vara extra problematiskt för elever med 
hörselnedsättning att lyssna på engelska är att hjärnan behöver fylla i de språkljud som inte 
uppfattas (Gustavsson 2009:52), detta i kombination med att engelskan innehåller språkljud som 
inte har någon motsvarighet i svenskan (Rönnerdal och Johansson 2005:46). Lyxell (2012) 
presenterar resultat som visar att 1 av 10 CI-bärare presterar likvärdigt med hörande gällande 
fonologisk förmåga, att bygga upp ljudminnen och kunna matcha inkommande ljud med tidigare 
ljudminnen. Som HRF (2010:25) påpekar går det åt mycket energi till själva tolkningsprocessen - 
vad var det jag hörde och vad missade jag helt? Ovanstående litteratur och undersökningar är 
gjorda utifrån att lyssna på sitt modersmål och bör därför gälla i ännu högre grad då det handlar 
om att lyssna på ett främmande språk. En slutsats som går att dra är att det generellt sett krävs 
mer av en person som har en hörselnedsättning att utveckla sin hörförståelse på både modersmål 
och främmandespråk. Detta kanske kan vara en delförklaring till att elevgruppen med 
hörselnedsättning har lägre betyg i engelska än genomsnittet. Det bör dock understrykas att 
svårigheter att lyssna på engelska inte behöver vara synonymt med att ha svårigheter att lära sig det 
engelska språket. Sandgren (2013:7) betonar att miljön påverkar språkutveckling, en grav 
hörselnedsättning betyder inte per automatik att barnet kommer att få svårigheter. Med analytiska 
metoder kan elever lära sig läsa och skriva utan att vara beroende av sin hörsel (Fridolfsson 
2008:86ff). 

SPSM (2010) ger konkreta råd vid språkundervisning för elever med hörselnedsättning. Dessa råd 
följer de flesta av pedagogerna. Sex pedagoger läser upp texten för att själva kunna anpassa 
tempo och möjliggöra talavläsning. Pedagogerna försöker generellt sett att skapa många tillfällen 
för elever med hörselnedsättning att lyssna på engelska. Ett rikt språkbad påverkar 
språkutvecklingen (Lindö 2009). Detta görs till exempel genom att eleverna i förväg och i 
efterhand får tillgång till inlästa texter som de kan lyssna på hemma. Flera pedagoger är medvetna 
om att eleverna inte hör engelska i naturliga sammanhang i samma utsträckning som hörande. 
Alla pedagoger ser fungerande hörselteknik som en viktig framgångsfaktor för att underlätta 
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lyssnandet för eleverna. Detta överensstämmer med Wennergren (2007), Gustavsson (2009) och 
Arlinger (2007) som betonar vikten av den fungerande hörseltekniken. Wennergren (2007: 146) 
visar att tekniken ibland styr pedagogiken i klassrummet och att det krävs ett medvetet 
förhållningssätt från pedagogerna för att teknikanvändningen ska vara gynnsam för alla elever. 
Gustavsson (2009:7) visar att rutiner i klassrummet samt en tydlig lärare som fördelar ordet och 
pekar på den som pratar hjälper eleven med hörselnedsättning att höra det som sägs. En slutsats 
av detta kan vara att tekniken är mycket viktig i undervisningen men att tekniken inte per 
automatik bidrar till ett bättre lärande för eleverna med hörselnedsättning. Det framgår inte av 
denna studie på vilket sätt pedagogerna arbetar med tekniken i klassrummet. 

Visuella strategier 
Man kan inte ”lära sig” att höra bättre. Teknik kan inte ersätta full hörsel (Wennergren 2007:19). 
Ur ett relationellt perspektiv (Linikko 2006:190) kan man däremot hjälpa en person med 
hörselnedsättning genom att förändra lärmiljön och ge eleverna verktyg att använda fler sinnen 
än bara hörseln. Fem pedagoger poängterar vikten av talavläsning, att eleverna behöver se den 
som talar för att lättare kunna höra vad som sägs. Flera av pedagogerna organiserar 
undervisningen så att talavläsning ska vara möjlig. Detta sker genom möblering av klassrummet, 
att pedagogen läser upp lyssningsövningar istället för att använda förinspelat material etcetera. 
Resultatet i en undersökning av Risberg och Lubker (1978, i SPSM Hörselboken) visade att 
undersökningsgruppen kunde urskilja 6 % av orden i avancerade meningar genom att bara lyssna. 
Då undersökningsgruppen såg den som talade kunde 45 % av orden urskiljas. Bixo et.al. 1999:37 
fastställer att en tredjedel av de svenska språkljuden är relativt lätta att avläsa på läppar och att 
dessa, framförallt vokalerna underlättar för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Några 
konsonantljud skiljer sig mellan svenskan och engelskan, men de påminner mycket om varandra 
(Rönnerdal och Johansson 2005:46). Två pedagoger arbetar aktivt med eleverna för att de ska lära 
sig att använda talavläsning som medveten strategi. En annan pedagog motsätter sig detta 
resonemang då det främst är vokaler som går att tydligt utskilja via talavläsning. Detta skulle 
kunna tolkas som att talavläsning är en viktig lyssnarstrategi för elever med hörselnedsättning 
som ska lära sig lyssna på engelska, men att då alla språkljud inte syns på vid talavläsning så är 
avläsning endast ett stöd och inte en strategi som kan ersätta lyssnandet. 

Bildstöd kan underlätta lyssnandet då innehållet i samtalet är knutet till en bild (SPSM 2010). Att 
använda IKT-hjälpmedel och exempelvis visa texter och bilder på smartboard använder sig fem 
pedagoger av. Det kan konstateras att bildstöd, talavläsning och andra visuella metoder blandas 
med auditiva metoder. 

TSS 
Om man bör använda TSS i engelskundervisningen eller inte råder det mycket delade meningar 
om bland pedagogerna. Jag har inte hittat någon litteratur eller forskning på området, vilket 
innebär att följande kapitel främst diskuteras utifrån studiens resultat och forskning gjord på TSS 
vid tal av svenska. 

Då pedagogen använder TSS får eleverna ett avläsningsstöd (Nelfelt 2004). Då hörseln inte 
räcker till kan eleven ändå förstå vad som sägs genom att pedagogen tecknar svenska tecken 
samtidigt som engelska talas. Några pedagogers inställning kan tolkas som att användande av TSS 
är att skapa ett avläsningsstöd som inte finns i sammanhang utanför klassrummet och att man gör 
eleverna en björntjänst genom att teckna för mycket. Pedagogen upplever att de kan ha svårt att 
veta hur mycket eleven faktiskt förstår genom att lyssna på engelska, då det kanske egentligen blir 
de svenska tecknen som avläses. Detta resonemang liknar diskussioner som pågick på 1970-talet, 
då menade många att det var dumt att blanda svenskt teckenspråk och talad svenska eftersom det 
är två olika språk (Roos 2006:188). Fem pedagoger använder TSS ibland, men väljer noga vid 
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vilka tillfällen de tecknar utifrån vad det är de vill att eleverna ska fokusera på. Flera pedagoger 
inom grundskolan är inne på att man kan använda TSS i början, då eleverna ska lära sig något 
nytt, men att teckenstödet sedan ska avvecklas. Pedagogerna använder TSS främst vid nya 
moment i engelska.  

En stor skillnad mellan skolformerna är att specialskolan har ett tvåspråkigt perspektiv, svenskt 
teckenspråk och svenska är första- och andraspråk, vilket leder till att engelska blir ett tredje språk 
(se lgr11 och lsp11). Eleverna inom specialskolan använder teckenspråk när man diskuterar hur 
engelska är uppbyggt. Stort fokus ligger på att lära sig läsa och skriva. Elever som, efter sina 
individuella förutsättningar, ska lyssna och tala kan få TSS som avläsningsstrategi, läraren pratar 
och stödtecknar till.  

De pedagoger som obehindrat kan prata engelska och teckna samtidigt är de tre som är 
teckenspråkiga (två inom specialskolan och en från hörselklass). En annan pedagog som aktivt 
arbetar med att utveckla sin TSS berättar att hon har mycket svårt att prata på engelska och 
teckna svenska tecken samtidigt. Detta utifrån att det blir så ”rörigt i huvudet”. Detta skulle 
kunna tolkas som att lärarnas kompetens i teckenspråk påverkar huruvida de kan använda sig av 
TSS i engelskundervisningen. Detta skulle kunna styrkas av Borg et. al. (2005:120) som beskriver 
att talspråk och teckenspråk är knutna till olika delar i hjärnan. Är inte tecknen automatiserade så 
bör det kunna vara en komplicerad tolkningsprocess för hjärnan att både översätta ett svenskt 
talat ord till talad engelska (ena hjärnhalvan) och hitta det svenska tecknet (den andra 
hjärnhalvan). Att prata engelska och teckna svenska tecken är således en kompetens som behöver 
övas upp, vilket torde kunna vara en anledning till att många pedagoger inte använder det aktivt i 
sin undervisning.  

Det tar generellt sett längre tid för barn med hörselnedsättning att bygga upp minnen av hur olika 
typer av ljud låter och kunna utnyttja dessa ljudminnen för att matcha inkommande ljud med 
tidigare ljudminnen (Lyxell 2012). Lyxell visar också att ungefär hälften av barnen med CI har 
sämre lexikal förmåga, ordförståelse, än fullt hörande. Lexikal förmåga handlar om att 
automatisera språkliga processer, att snabbt känna igen ord och koppla ordet till 
minnesrepresentationer som finns lagrade i långtidsminnet (Strömquist, 2003:60). 

Skulle användande av stödtecken kunna vara ett sätt att öva upp elevers lexikala förmåga? TSS är 
en visuell strategi. CI-barnens visuella arbetsminne är likvärdigt med hörande (Lyxell 2012). 
Pedagogerna i intervjustudien talar nästan uteslutande om TSS som ett stöd för eleverna att 
avläsa det läraren säger. Skulle TSS kunna vara ett sätt för eleverna att själva befästa nya ord? 
Ljudbilden kopplat till tecknet kanske är lättare att minnas än bara ljudbilden? Ofta när elever 
övar in glosors uttal kan det skrivna ordet användas som stöd för inlärningen. Upplever 
pedagogerna att TSS är användbart vid inlärning av nya ord? Det framgår inte i denna 
intervjustudie. 

Borg et.al (2005) har inga resultat som visar huruvida TSS försvårar eller underlättar 
språkutvecklingen. Olika elever använder sig av olika lyssnarstrategier i olika situationer 
(Wennergren 2007:17). Kan det vara så att vissa elever snabbare bygger upp ljudminnen av 
engelska ord då man använder tecken till och att detta gynnar deras engelskspråkiga utveckling, 
medan andra elever inte påverkas alls eller till och med upplever det svårare om det finns 
teckenstöd till talet?  En slutsats som går att dra är att för att TSS ska kunna vara användbart i 
engelskundervisningen behöver eleven/eleverna först ha en grund i TSS eller teckenspråk. Även 
pedagogen behöver vara väl förtrogen med att teckna för att ha förmåga att teckna och tala 
samtidigt. 
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Tala och samtala på engelska 

Pedagogerna är överens om att de största utmaningarna när det gäller att tala och samtala handlar 
om att ge eleverna möjlighet till ett korrekt uttal. Detta är en svårighet då eleverna inte alltid hör 
alla språkljud vilket i sin tur påverkar självförtroendet och viljan att tala engelska. En annan 
utmaning är att vid interaktion våga tala utifrån att många elever känner osäkerhet om de 
uppfattat den andra parten rätt och är rädda att svara på fel sak. 

Uttal 
Engelskan innehåller språkljud som inte finns i svenskan (Hancock 2012:130). Fyra pedagoger 
förklarar för eleverna hur man gör för att få till olika ljud. Beroende på hur hörselnedsättningen 
ser ut faller olika språkljud bort för olika elever (Bixo et. al 1999:28). Detta är pedagogerna 
medvetna om och de har olika strategier för att hjälpa de elever som inte själva alltid uppfattar 
hur ett ord uttalas. Den engelska stavningen är inte ljudenlig (Gramley 2012) vilket innebär att 
eleverna inte alltid genom att läsa vet hur orden ska uttalas. Fyra pedagoger skriver ut vilka 
språkljud ett ord innehåller om en elev har svårt att höra, en av dessa arbetar systematiskt med en 
så kallad uttalsnyckel. Två pedagoger som arbetar i åk 7-9 (8-10) berättar att eleverna i de högre 
årskurserna måste nöta in uttalsmönster, att det tar tid och att det måste ske systematiskt. De 
pedagoger som lägger störst fokus på att arbeta med uttal har ett mer auditivt perspektiv på sin 
undervisning (Roos och Fishbein 2006:17).  

Enligt Lundberg (2010:19) har elever i de tidigare åldrarna lättare att uppfatta och lära in 
intonationsmönster och språkmelodier. De två pedagoger som arbetar i åk 1-3 beskriver att 
mycket av arbetet handlar om sång, ramsor och lek i helklass där eleverna lär sig ord och uttryck. 
Klassen sjunger i kör. Detta överensstämmer med Wennergrens studie (2007:31), där upplevde 
ett antal pedagoger att det ibland var lättare för elever med hörselnedsättning att sjunga än att 
prata och att detta därför gynnade språkutvecklingen samt att det gav ett lugnt och tryggt klimat i 
barngruppen. Fem pedagoger anser att man bör vara försiktig med att korrigera uttal hos enskilda 
elever för ofta i skolans tidigaste årskurser. Det är viktigare att eleverna får ett intresse för språket 
och att de tycker att engelska är roligt. Några av pedagogerna ger exempel på att man som lärare 
kan berätta för hela klassen hur man gör olika engelska ljud och hur olika ord låter men att det 
kan ta bort språkglädjen om man lägger fokus på uttal istället för innehåll.  

Två pedagoger i majoritetsskolan anser att det missgynnar eleverna om man inte arbetar med 
uttalet från början och att det kan vara jobbigt för eleven om den kommer upp i åk 4 och man 
innan bara talat i klassrumskör. Enligt pedagogerna kan det ta bort språkglädjen och 
självförtroendet om man känner att man inte kan. De två pedagogernas åsikt kan tolkas som en 
preventiv åtgärd, att eleverna som en del i förförståelsen individuellt behöver få coachning för att 
de ska ha möjlighet att känna att de lyckas redan från början. Att arbeta med uttal innan årskurs 4 
ses här som en möjlighet för eleven att hänga med i de hörandes tempo.  

Intressant är att pedagogerna har olika synsätt kring hur man bör bemöta elevers eventuella 
svårigheter med uttal. Bör det korrigeras direkt för att eleven ska känna att den kan och vet att 
den säger rätt? Eller bör ett intresse för språket få växa fram först utan att korrigeringar? Alla 
pedagoger anger elevernas självförtroende som en viktig framgångsfaktor och alla arbetar för att 
ge eleverna ett gott självförtroende. Man gör det dock på olika sätt. Pedagogerna i intervjustudien 
har olika förutsättningar att utgå ifrån då de berättar hur de arbetar. Pedagogerna i hörselklass ger 
uttryck för att de tragglar uttalsmönster i större utsträckning än i en fullt hörande klass. Detta 
görs i helklass och gäller de lite äldre eleverna. En fördel med att ha elever med hörselnedsättning 
samlade på samma ställe är att de utvecklas tillsammans (Roos:2009:19). 
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Interaktion  
Danermark (2005:38f) och HRF (2008) visar på situationer där självförtroendet påverkas negativt 
i interaktion på svenska. Pedagogerna upplever en risk att om man inte tidigt och kontinuerligt 
arbetar med självförtroende med eleverna vill de inte prata engelska då andra hör för att de 
känner sig osäkra på om de säger rätt eller inte. En ”fördel” med att säga fel på engelska skulle 
kunna vara att det är ett främmande språk för alla i klassen. Fyra pedagoger fokuserar extra 
mycket på att bygga upp en trygg klassrumskultur där alla vågar säga fel och vet att det är en 
naturlig del i språkutvecklingen.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det i samtalet med andra som språkutveckling sker (Säljö 
2000:67). Fyra pedagoger berättar att de aktivt försöker skapa så många tillfällen som möjligt för 
eleverna att interagera muntligt med varandra. Elevernas interaktion med varandra diskuteras inte 
i detalj under intervjuerna. Det som sägs är att eleverna arbetar i olika konstellationer, parvis och 
gruppvis. Ett par pedagoger beskriver att eleverna sprider ut sig i klassrum, korridorer och 
grupprum för att få en bättre ljudmiljö. Det finns alltid bakgrundsljud i miljöer där människor 
vistas (Gustavsson 2009:7). I ett klassrum där eleverna interagerar med varandra krävs aktivt 
arbete och ett medvetandegörande om ljuddisciplin (SPSM 2010). Två andra pedagoger använder 
chatt som möjligt interaktionsätt utifrån att eleverna utifrån individuella förutsättningar ska ha 
möjlighet att interagera utan att vara beroende av sin hörsel. Ur ett visuellt perspektiv är detta ett 
sätt att skapa en skola för alla (Roos och Fishbein 2006:18).  

I resultatet framgår endast positiva effekter av tekniken i klassrummet. Någon pedagog visar på 
att helklassdiskussionerna blir mer strukturerade och att det blir en tydligare turordning då man 
endast kan tala en och en i mikrofonerna. En elev med hörselnedsättning behöver lite mer tid att 
avkoda och tolka det som nyligen sagts, detta utifrån att hjärnan måste fylla i de språkljud som 
missats (Gustafsson 2009:52). Ur detta perspektiv bör det faktum att teknikhanteringen tar lite 
längre tid vara gynnsamt för eleverna med hörselnedsättning. Då talavläsning underlättar 
avkodningen (Bixo et.al 1999:37) är det viktigt att veta vem som pratar. Då turordningen blir 
tydligare bör även detta vara gynnsamt för eleverna. Enligt Wennergren (2007:146) blir ofta 
klassrummets teknik styrande över pedagogiken. Huruvida så är fallet i de intervjuades klassrum 
framgår inte av resultatet då inga observationer i klassrummet gjorts.  

 

Läsa och skriva på engelska 
Att läsa och skriva på engelska diskuteras inte av pedagogerna i samma utsträckning som att 
lyssna och tala engelska. Orsaken är att flera av pedagogerna upplever att en elevs 
hörselnedsättning inte påverkar läsande och skrivande i samma utsträckning som det påverkar 
förmågan att lyssna och tala. Detta förhållningssätt kan tolkas ur ett mer auditivt perspektiv 
(Roos och Fishbein 2006:17) där elever med hörselnedsättning antas ha sämre förutsättningar att 
tala och lyssna, därför läggs mer krut på det. Fyra pedagoger i åk 4-9 (10) anger att de arbetar mer 
med ord och begrepp innan eleverna själva läser texter än vad de gör/skulle ha gjort om det 
fanns bara hörande elever i klassen. Speciellt de pedagoger som bara har elever med 
hörselnedsättning och dövhet i sin klass leker med ord och begrepp på olika sätt.  De pedagoger 
som arbetar efter specialskolans läroplan (lsp11) är de enda som mer ingående beskriver hur de 
arbetar med att läsa och skriva. De arbetar analytiskt (Carlsson 2005, Fridolfsson 2008:86ff) och 
lägger mycket kraft på att få språksimulerande miljöer där ett intresse för att läsa och skriva ska 
väckas.  

En framgångsfaktor som sex pedagoger anger är att eleverna bör arbeta mer med text i åk 1-3. En 
pedagog är av motsatt åsikt och tror det skulle kunna påverka negativt om eleverna lär sig 
ordbilder före uttal eftersom det är sådan stor skillnad på stavning och uttal (Gramley 2012). Ett 
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faktum är dock att eleverna möter engelska ordbilder dagligen i spel, via media, på skyltar etcetera 
(Fast 2008). Att använda autentiskt material i undervisningen ökar elevernas intresse för språket 
(Allström 2010:40). Kanske det är en idé att plocka in de ord som eleverna möter i sin omgivning 
i större utsträckning? Då finns kanske en mindre risk att de lär in fel uttal utifrån att man pratar 
om det i skolan och inte bara själv ser ordet samt att de möter skrift tidigare i skolan. 

De pedagoger som arbetar i åk 1-6(7) är, oavsett skolform, överens om att det för många elever 
är krävande att börja årskurs 4 då man plötsligt börjar arbeta mer med läsning och skrivning. En 
annan påverkande faktor kan vara att då kommunen ansvarar för fördelningen av timmar i 
timplanen (Lundberg 2010:16) har vissa kommuner ganska få timmar i engelska i åk 1-3. Två 
pedagoger ser detta som ett problem. Det blir svårt att få tiden att räcka både till muntlig och 
skriftlig träning. Sett utifrån att eleverna med hörselnedsättning generellt sett behöver mer tid för 
att lära sig ett språk (Wake et. al. 2004, Borg et. al. 2005, Pittman et. al. 2005), så bör ett tidigt och 
medvetet fokus på engelska gynna elevgruppen. Sett ur specialskolans perspektiv, där 
undervisningen dessutom är tvåspråkig så bedömer Hendar (2008:52) att inlärningen tar lite 
längre tid. Därför bör man kunna dra en slutsats att det är viktigt att börja med engelska i skolans 
tidigare år, men att alla skolor inte har förutsättning att göra detta då timmarna i engelska är 
fördelade olika i olika kommuner. Intressant i sammanhanget är också att ingen av dem som 
arbetar i åk 4-9(10) säkert vet hur man har arbetat med engelska i årskurs 1-3. Några av 
pedagogerna utryckte en viss förvåning då de kom till insikt om att de faktiskt inte visste hur 
eleverna arbetat tidigare. Detta skulle kunna betyda att engelskämnet i skolan inte ses som lika 
viktigt som svenska och matte i åk 1-3 – och att man därför inte diskuterar hur arbetet fortlöpt då 
eleverna går från åk 3 till åk 4.  

Sex pedagoger använder teckenalfabetet ofta eller ibland då de arbetar med stavning av engelska 
ord. Roos (2004) ser i sin forskning att många elever har nytta av att lära sig stava ord genom 
teckenalfabetet då det blir ett kinestetiskt muskelminne. Roos (ibid:126) konstaterar också att 
många pedagoger bara bokstaverar några få bokstäver i ett ord och väntar medan eleven skriver. 
Detta stämmer överens med resultatet där tre pedagoger använder teckenalfabetet för att endast 
förtydliga då elever inte vet hur ett ord stavas. 

Användandet av IKT så som smartboard eller projektor ses som en framgångsfaktor då man 
arbetar med texter. Fem pedagoger förstorar upp texten för att klassen ska kunna läsa 
tillsammans. Arbetar man enligt analytiska metoder (Lindö 2002) är det en fördel att alla eleverna 
kan se texten så man kollar textstruktur, olika ords betydelse och så vidare. Någon pedagog 
betonar också att eleven lättare kan följa med i texten samtidigt som man har nära till att se 
avläsebild hos läraren som läser högt. SPSM (2010) betonar att det är viktigt att se lärarens ansikte 
när denne pratar. Förstorad text och bilder fungerar även som bildstöd i undervisningen och gör 
det lättare för eleverna att hänga med i sammanhanget (ibid).  

 

Undervisning i helklass och/eller individuell undervisning. 

Det som skiljer grundskolans och specialskolans läroplan i engelska är att specialskolan utifrån 
individuella förutsättningar ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att lyssna och tala engelska 
(Lsp11:282). Att lära sig läsa och skriva engelska sker genom att diskutera på svenskt teckenspråk 
hur engelska språket är uppbyggt. De intervjuade pedagogerna från specialskolan uttrycker att de 
lägger mindre fokus på hörförståelse utifrån att många elever inte har de individuella 
förutsättningarna att lyssna på engelska. Ur ett visuellt perspektiv (Roos och Fishbein 2006:18) är 
detta ett sätt att skapa ett klassrum där kommunikationen sker på alla elevers villkor. Pedagogerna 
ser dock en utmaning i att lyckas ge de som kan lyssna möjlighet att göra det i den utsträckning 
de skulle behöva. Alla eleverna har olika auditiva förutsättningar. Detta är en av farorna som 
Roos och Fishbein (2006:19) lyfter upp; det visuella perspektivet kan medföra att förmågan att 
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utveckla talspråklighet kommer i skymundan. De två pedagogerna i specialskolan försöker 
motverka detta genom att lägga mycket tid på att försöka planera lektionerna för att kunna 
tillgodose alla elevers olika behov, några elever ska lyssna på engelska, andra har inte förutsättning 
att göra det. Generellt sett är det fler elever med grav hörselnedsättning på specialskolan än i 
hörselklass (Hendar 2008:50). En pedagog som arbetar i hörselklass berättar att om det verkligen 
är skäligt, kan hon använda sig av undantagsregler (Hendar 2008:52) för någon elev när det gäller 
att lyssna på engelska. Men som arbetssätt arbetar hon extra mycket med att lysa och tala engelska 
- detta utifrån att eleverna behöver kämpa extra mycket med att lyssna och själva producera 
engelska. Hörselklassen har också en elevgrupp där alla elever har nedsatt hörsel, man utgår dock 
från ett auditivt perspektiv. 

Pedagogerna i majoritetsskolan har ett än mer auditivt perspektiv på sin undervisning (Roos och 
Fishbein 2006:19). Man kompenserar elevens svårigheter att lyssna och tala genom att ha 
individuell undervisningstid innan ordinarie lektionstid så att eleven får en förförståelse samt mer 
tid att befästa nya ord, etcetera. Detta är en förutsättning för att eleven ska hänga med sina 
hörande kamrater. En pedagog lyfter fram att någon elev ibland uttrycker att det inte är roligt att 
gå ifrån kamraterna för att jobba enskilt med en lärare. En annan pedagog visar på att det 
verkligen ger eleverna självförtroende att känna att de kan och förstår under lektionstid eftersom 
de fått förförståelsen. Pedagogerna i hörselklass har också ett auditivt perspektiv, man lyssnar och 
talar engelska extra mycket utifrån att man anser att det är det eleverna behöver träna extra 
mycket på. Men till skillnad från majoritetsskolan arbetar man med förförståelsen gemensamt 
med alla elever och anpassar material utifrån behov under lektionen. Individuell undervisning 
sker inte i samma utsträckning som i majoritetsskolan. Fem pedagoger, från såväl majoritetsskola 
och hörselklass som specialskola, ser samarbete med hemmet som en viktig faktor för att 
eleverna ska få mer tid att nöta in ord samt få förförståelse och repetera. Mer tid för att befästa 
nya ord och begrepp är något som många pedagoger återkommer till många gånger under 
intervjun. 

Gustavsson (2009) visar att trots tekniska lösningar känner sig många med hörselsättning 
exkluderade i sociala sammanhang för att det är svårt att höra det som sägs. Danermark (2005:19) 
fördjupar resonemangen och menar att en elev med hörselnedsättning inte vet hur mycket den 
missar. En nackdel med det auditiva perspektivet är enligt Roos och Fishbein (2006:19) just att de 
tekniska lösningarna inte alltid ger eleven möjlighet till delaktighet, vilket påverkar 
språkutveckling och social gemenskap. Många som undervisas i en auditiv miljö får inte heller 
möjlighet att lära sig teckenspråk och utesluts därför från möjligheten att kommunicera utan att 
begränsas av hörseln (Ibid).   

Pedagogerna är generellt sett noga med att diskutera hur lärmiljön och det pedagogiska upplägget 
under lektionen ska underlätta för eleverna att ta till sig det engelska språket trots avsaknad av full 
hörsel, fokus ligger på framgångsfaktorer. Detta kan tolkas som att pedagogerna strävar efter att 
utgå från ett relationellt perspektiv (Linikko 2006:190), där hinder skapas i den omgivande miljön 
och att man genom att förändra lärmiljön tar bort eller minskar hindren.  

 

Metoddiskussion 

Från början planerades att bara intervjua pedagoger som arbetar i årskurs 1-3. Då dessa 
pedagoger var svåra att få tag på vidgades ramen för urvalet av intervjupersoner och kom att 
omfatta alla årskurser både inom majoritetskola, hörselklass och specialskola. De två pedagoger 
jag intervjuade i åk 1-3 hade jag tagit personlig kontakt med innan intervjun. Den första 
kontakten är mycket viktig enligt Frost (2010:82). Den ena pedagogen kände jag sedan tidigare 
och den andra hade jag möjlighet att tala med på telefon före intervjun. Båda dessa två uttryckte 
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en osäkerhet inför en intervju utifrån att de tänkte att de kanske inte hade något att bidra med då 
de ”inte kommit igång ordentligt med engelska i sina klasser”. Under intervjuerna visade det sig 
dock att båda två hade mycket att bidra med. Att fler lärare i de tidigare åldrarna upplever samma 
sak torde kunna förklara varför jag inte fick några fler intervjuer i åk 1-3. Då det dessutom inte 
finns något register över skolor där elever går integrerat med hörande kunde jag bara kontakta 
skolor där jag vet sedan tidigare att det finns sådana elever. Detta i kombination med att det ofta 
var rektorerna som skickade ut information om min intervjustudie - jag hade inte möjlighet att 
själv etablera en första personlig kontakt.  

Resultatet baseras på intervjuer med sju respondenter där arbetssituationen ser olika ut. Endast 
två arbetar efter specialskolans läroplan. Det innebär att resultatet inte är generaliserbart och att 
det inte går att dra generella slutsatser kring de olika skolformerna eftersom underlaget är för litet. 
Urvalet påverkar resultatet. Syftet med undersökningen är dock att identifiera utmaningar och 
framgångsfaktorer i engelskundervisningen. Då urvalet representerar både grundskolan och 
specialskolan kan olika perspektiv belysas. Då elever med hörselnedsättning inte är en homogen 
elevgrupp anser jag det befogat att belysa utmaningar och framgångsfaktorer ur flera perspektiv. 
Att de flesta intervjuade pedagogerna har lång erfarenhet av elever med hörselnedsättning ser jag 
som en möjlighet att få en nyanserad bild av utmaningar och framgångsfaktorer. Resultatet 
grundar sig på det antal pedagoger som valt att ta upp respektive ämne vilket inte innebär att de 
andra pedagogerna per automatik tycker annorlunda.  

Ett alternativ hade kunnat vara att skicka ut enkäter för att få ett bredare underlag. Dock 
försvinner möjligheten att ställa följdfrågor och försäkra sig om att man uppfattat respondenten 
korrekt. Inledningsvis funderade jag över om jag skulle genomföra intervjuerna via telefon. 
Fördelen med att genomföra intervjuer på plats är enligt Trost (2010:66) att det är lättare att 
skapa ett förtroende och en god relation i intervjusituationen. Att se en persons kroppsspråk gör 
tolkning och utformande av bra följdfrågor lättare. Jag har dessutom sett en stor vinst i att besöka 
den fysiska lärmiljön i klassrummet. Jag anser att vald metod fungerat bra för att besvara mina 
frågeställningar.  

I informationsbrevet och intervjuguiden används termerna möjligheter och svårigheter. Dessa ersattes 
efterhand av framgångsfaktorer och utmaningar. Detta utifrån att båda de två första pedagogerna som 
jag intervjuade upplevde att ordet svårighet inte passade. En pedagog uttryckte: ”Svårigheter? – jag 
vet inte om jag ser det. Jag tycker jag ser det som utmaningar istället. Det är viktigt. För börjar 
man se svårigheter så ser man bara hinder”. Då utmaningar efterfrågades fick jag fler konkreta svar 
än då jag efterfrågade svårigheter. 

Trost (2010:71f) menar att en intervjuguide med få övergripande områden är att föredra framför 
en mycket detaljerad intervjuguide, detta utifrån att intervjuaren lätt ska kunna ha kontroll över 
de frågeområden som ska besvaras samt att den intervjuade har större möjlighet att uttrycka hur 
den tänker. Trost påpekar dock att detta ställer större krav på den som intervjuar eftersom det är 
upp till denne att syfte och frågeställningar besvaras och att intervjuns innehåll behandlar dessa 
ämnen.  

Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet kommer ursprungligen från den kvantitativa forskningen och 
är instrument för att mäta en studies tillförlitlighet och giltighet (Trost 2010:131ff). Då varje 
kvalitativ studie är unik finns inga fastslagna ramar för hur validitet och reabilitet ska mätas och 
säkerställas (Patel och Davidsson 2011:106). I en kvalitativ intervjustudie gäller det snarare att 
sätta sig in i hur en grupp människor tänker och handlar, skillnader mellan intervjupersonerna är 
ofta intressant. Reliabilitet i kvalitativa intervjuer kan till exempel granskas utifrån frågeteknik. 
Ställer intervjuaren ledande frågor? Hur kategoriseras svaren? etc. (Kvale 1997:213). Validiteten, 
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giltigheten, i en kvalitativ intervjustudie handlar om att redovisa hela forskningsprocessen och att 
studiens resultat fastställs utifrån en genomarbetad teoribakgrund (Patel och Davidsson 
2011:105f).    

För att säkerställa reliabilitet och validitet har bland annat nedanstående gjorts: 

Inför intervjuerna har jag tagit del av litteratur gällande frågeteknik och tips i intervjusituationer 
(Kvale 1997:123ff, Trost 2010:82ff, Patel och Davidsson 2011:84ff). Då jag är en ovan intervjuare 
har mycket tid ägnats åt förberedelser. Intervjuguiden upplevdes av flera pedagoger som bra 
utifrån att de kunde förbereda sig om de ville. Intervjuguiden kan ha ökat standardiseringen av 
intervjun utifrån att det underlättade för både respondenterna och mig som intervjuare att hålla 
oss till ämnet.  

Patel och Davidson (2011:107) menar att det är viktigt för validiteten att i förväg bestämma hur 
transkriptionen ska ske, detta eftersom det är stor skillnad på talspråk och skriftspråk. När 
intervjuerna transkriberades skrevs ordagrant ut vad intervjupersonerna sa, med grammatiska fel 
och ofullständiga meningar. Ett par uttalanden hade jag i efterhand svårt att tolka, två pedagoger 
kontaktades igen via telefon för att säkerställa att jag tolkat dem korrekt. Detta som ett led i att 
säkerställa validiteten.  

Utifrån att jag inte hittat någon tidigare forskning kring hörselnedsättning och 
engelskundervisning finner jag min metod relevant. Resultatet spänner över många områden och 
ger en bred och generell bild. Resultatet kan ses som en inventering och ligga som underlag för 
att identifiera framtida forskningsområden.   

 

Slutsats 
För att ge elever med hörselnedsättning en stabil grund i engelska språket krävs att man tidigt 
arbetar med elevernas självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. Eleverna behöver tidigt få 
ett intresse för språket och mycket tid för att lära in och befästa nya ord. Det är utmanande för 
många elever att utveckla förmågan att lyssna och tala engelska. Framgångsfaktorer som lyfts av 
pedagogerna handlar om att skapa en optimal ljudmiljö i klassrummet, arbeta med visuella 
strategier, arbeta aktivt med uttal samt att eleverna tidigt får interagera på engelska med andra.  

Pedagogerna är överens om att eleverna behöver mer tid för att öka sitt ordförråd och befästa 
nya ord. Pedagogerna i majoritetsskola anser att individuell undervisningstid är en 
framgångsfaktor. Pedagogerna i hörselklass och specialskola ser en framgångsfaktor i att arbeta 
med ord och begrepp i helklass och på så sätt ge förförståelse innan man läser texter eller arbetar 
individuellt. 

Pedagogerna ser att det skulle vara gynnsamt att arbeta mer med engelska i åk 1-3, speciellt att 
arbeta mer med text. Då antalet timmar i läroplanen är begränsade och vissa kommuner inte 
börjar med engelska förrän i årskurs 3 upplever några pedagoger svårigheter med att lägga den 
grund i engelska som eleverna skulle behöva. Lärarna i åk 4-9 (10) vet inte säkert hur man arbetat 
i åk 1-3, vilket kanske betyder att ett tätare samarbete skulle gynna eleverna. 

Alla intervjuade pedagoger blandar auditiva och visuella metoder i sin undervisning. Alla 
använder hörselteknik i klassrummet för att eleverna ska höra så bra som möjligt, vilket är en del i 
ett auditivt perspektiv. Alla pedagoger, oavsett skolform, använder en eller flera visuella metoder, 
till exempel använder man smartboards, stödtecknar, ger eleverna kunskap om talavläsning, 
använder teckenalfabetet för att befästa stavning av svåra ord, etcetera. En slutsats kan vara att en 
elev med hörselnedsättning ofta kan ses som audiovisuell och gynnas av både auditiv och visuell 
stimulans för att utvecklas så långt som möjligt i engelska.  
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Framtida forskning 
Undersökningen visar att finns behov att djupare studera engelskundervisning i åk 1-3 i klasser 
där det finns en eller flera elever med hörselnedsättning I denna undersökning framgår inte vilka 
effekter det ger eller på vilket sätt man kan arbeta för att tidigare befästa uttal, möta text och 
utveckla ordförrådet. I undersökningen framgår inte heller på vilket sätt användande av TSS i 
engelska påverkar språkutvecklingen och om det finns någon skillnad i språkutvecklingen hos 
eleverna utifrån vilken grad pedagogen själv behärskar TSS och/eller teckenspråk?  
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Bilaga 1 Information om intervjustudie  
Engelskundervisning i klasser där en eller flera elever har en 
hörselnedsättning. 

 

 

Jag heter Sandra Rikardsson och läser min sista termin på lärarprogrammet på Högskolan 
Dalarna. Mitt avslutande examensarbete ska handla om engelskundervisning i klasser där det 
finns en eller flera elever med hörselnedsättning. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger i grundskola och specialskola 
genomför undervisningen i engelska i klasser med en eller flera elever med hörselnedsättning. 
Vilka möjligheter och svårigheter upplevs? Vilka metoder och arbetsmaterial används?  

Jag har tidigare mött pedagoger som upplevt svårigheter i hur man kan arbeta med engelska då 
man har en elev med hörselnedsättning. Denna undersökning är viktig då jag genom arbetet 
hoppas på att kunna identifiera svårigheter och sammanställa framgångsfaktorer som kan 
tillämpas i engelskundervisningen för att ge eleven med hörselnedsättning en stabil grund i 
engelska språket.  

Du ombeds att delta utifrån att jag, genom dialog med specialpedagoger inom hörsel eller rektor, 
har fått vetskap om att Du undervisar i engelska i en klass där en eller flera elever har en 
hörselnedsättning. Dina tankar och erfarenheter är viktiga för min undersökning. 

Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och genomförs under vecka 18 – 19 (28 april – 9 
maj) efter överenskommen tid. Inför intervjun får du tillgång till frågorna. Personuppgifter 
behandlas konfidentiellt. Jag kommer att spela in intervjun på min mobiltelefon för att i efterhand 
i lugn och ro kunna transkribera intervjun. Då examensarbetet är klart kommer inspelningen att 
raderas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Du har möjlighet att ta del av undersökningen när den är klar. 

Jag ber dig härmed vänligen att kontakta mig så snart som möjligt för att vi tillsammans ska hitta 
en lämplig tidpunkt för intervju. Ring eller maila mig senast 23 april. Jag skulle önska att du även 
meddelar mig om du inte vill delta. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. 

Tack på förhand!  Med vänliga hälsningar: Sandra Rikardsson 

Ort och datum: Xxxxx  2014-04-09 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student: Sandra Rikardsson   Handledare: Herbert Jonsson 

Adress: Xxxx xxxx, xxxx   Adress: Högskolan Dalarna 

Mobil: 07x-xxxxxxx   Telefon: 02x-xxxxxx 

Mail: h10sanri@du.se   Mail: hjn@du.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Intervjun är semistrukturerad, det innebär att jag har sammanställt en lista med ämnen/frågor som 
jag kommer att fråga dig om och Du har stor frihet att uttrycka svaren. Jag ställer följdfrågor 
efterhand. Du behöver inte förbereda dig inför intervjun om du inte vill. 

 

Frågor/Områden 
Intervjun kommer att handla om engelskundervisning i klasser där det finns en eller flera elever 
med hörselnedsättning.   

 

 Allmänt om dig och klassen/undervisningssituation. 
 

 Allmänt om lärmiljön och anpassningar i klassrummet. 
 

 Beskriv hur du lägger upp undervisningen i engelska.  
- Konkreta exempel. 
- Metoder. 
- Arbetsmaterial. 
- Inspiration. Har ni någon speciell underivsningsprofil? Hämtas inspiration från speciella 
forskare/böcker/pedagoger? 
 

 Möjligheter. Vad fungerar bra? Tips till andra? (gällande engelska och elever med 
hörselnedsättning) 
 

 Svårigheter. (gällande engelska och elever med hörselnedsättning) 
 

 (lärare i senare skolår) Är det något inom engelskämnet som du skulle önska att de 
arbetade med mer i de tidigare skolåren?   
 
 
 

Jag ser framemot att träffa dig! 

Hälsningar  
Sandra Rikardsson 
Tel: 07x-xxxxxxx 

 

 


