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Sammanfattning 
 

Döva elever och elever med hörselnedsättning som valt en kommunal skolgång har svårt att få 

sina behov av teckenspråk tillgodosedda. Med anledning härav startade specialskolan 

projektet distansundervisning i teckenspråk. Då det inom det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet saknas kunskaper om vilka effekter som undervisning i teckenspråk på 

distans kan ge, valde vi att göra en studie inom detta projekt. Syftet med vår studie var att 

undersöka hur döva elever och elever med hörselnedsättning upplevde den egna identiteten 

och den tvåspråkiga kompetensen före och efter en tids distansundervisning i teckenspråk. 

Till vår hjälp använde vi oss av följande frågeställningar: Hur upplever eleven den egna 

identiteten före samt efter en tids undervisning i teckenspråk via distansstudier? Vilken 

uppfattning har eleven om sin tvåspråkiga kompetens och sig själv som tvåspråkig före samt 

efter en tids undervisning i teckenspråk via distansstudier? Vilken betydelse har en utökad 

undervisning i teckenspråk via distansstudier för elevens språkutveckling i svenska och 

svenskt teckenspråk?  

Utifrån en fenomenologisk forskningsansats har vi tagit del av och försökt förstå 

informanternas livsvärld, deras levda erfarenheter och upplevelser. Empirin har samlats in 

med hjälp av halvstrukturerade intervjuer som kompletterats med tester av språkförståelse i 

svenska och svenskt teckenspråk. Vår undersökning visar att informanterna upplever sig ha en 

oklar grupptillhörighet men en stark önskan av att känna tillhörighet. De beskriver sköra 

kamratrelationer och uttrycker brister i hörselmedvetenheten hos både sig själva, 

skolkamraterna och lärarna i hemskolan. Informanternas upplevelse av den tvåspråkiga 

kompetensen skiljer sig åt beroende på hur mycket de använder och har använt språken i sin 

vardag.  

Vår studie visar på ett samband mellan distansundervisning i teckenspråk och informanternas 

utveckling av den egna teckenspråksproduktionen. Vi ser också att de kontinuerliga träffarna 

med kamrater som har liknande hörselstatus har haft betydelse för hur informanterna ser på 

sig själva och sin identitet. Vår slutsats är att distansundervisning i teckenspråk fyller en 

viktig funktion för målgruppen avseende deras språk- och identifikationsutveckling. 

Nyckelord: identitet, tvåspråkighet, teckenspråk, döv, hörselnedsättning, undervisning 
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1. Inledning 

Idén till vår studie väcktes under våren 2014 i samband med att vi fick kännedom om det 

projekt, med distansundervisning i teckenspråk, som Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

SPSM, skulle starta hösten 2014. När vi inom ramen av vår speciallärarutbildning skulle 

skriva vårt examensarbete valde vi således att skriva om detta projekt. Projektet ingår som en 

del i den deltidsutbildning som bedrivs av SPSM och erbjuds döva elever och elever med 

hörselnedsättning som valt en kommunal skolgång. SPSM anser att den tid som eleven möter 

teckenspråket i specialskolan under deltidsutbildningen inte räcker till för att eleverna ska 

kunna utveckla ett rikt och levande teckenspråk. Med anledning härav startade projektet, 

distansundervisning i teckenspråk, för de elever som väljer att ha sin ordinarie undervisning i 

den kommunala hemskolan samt deltidsutbildning på specialskolan. Denna undervisning 

innebär därmed kontinuerliga möten med andra döva elever och elever med hörselnedsättning 

samtidigt som eleverna får möjlighet att utveckla sitt teckenspråk (SPSM, 2013). 

Att, om behovet finns, ges möjlighet att utveckla teckenspråket är en rättighet (Ohna et al., 

2003; SFS 2009:600; SFS 2010:800; Roos, 2006) som möjliggör för eleven att själv kunna 

välja kommunikationsspråk i sin interaktion med andra skriver Mona Edwall-Wiklund 

(personlig kommunikation, 18 juni 2014), utbildningssamordnare inom SPSM och ansvarig 

för projektet ”distansundervisning i teckenspråk”. Kommunikation är en resurs inte bara i 

skolan utan också sett i ett livsperspektiv. Tidiga språkkunskaper i teckenspråk stärker 

eleverna i deras sociala, språkliga och kognitiva utveckling (Hermanson, 2008; Ohna et al., 

2003; Roos, 2006; SOU 2006:54; Unga hörselskadade u.å.). Kenneth Hyltenstam (2007) 

påtalar att det är genom språket som referensramar, identiteter och kulturer skapas. Språk är 

något som utvecklas spontant i umgänget med andra. Därmed utgör språkmiljön den 

viktigaste faktorn för barns språkutveckling (Cummins, 2011). De elever som deltar i 

specialskolans deltidsverksamhet får på specialskolan möjlighet att ta del av båda språken, 

svenska och svenskt teckenspråk (Mona Edwall-Wiklund, personlig kommunikation, 18 juni 

2014). I syfte att ge deltidseleverna goda förutsättningar att utveckla teckenspråket erbjuder 

således nu specialskolan dessa elever teckenspråksundervisning på distans. Målen med 

undervisningen är att eleverna utvecklar sitt teckenspråk samt att den sociala samvaron mellan 

eleverna i deltidsutbildningen ökar (SPSM, 2013). Den sociala samvaron för elever med 

hörselnedsättning är betydelsefull, skriver Elinor Brunnberg (2003), eftersom barn med 

hörselnedsättning saknar kamrater i större utsträckning än hörande barn. Hyltenstam (2007) 
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skriver att barn som ska lära sig språk utöver sitt modersmål behöver utveckla båda språken 

så att de blir effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument. De behöver 

genomtänkta och riktade arrangemang i undervisningen vilket vi anser att 

distansundervisningen i teckenspråk kan vara en del av. Mot bakgrund av denna beskrivning 

har fokus i vår undersökning varit att undersöka hur identiteten och den tvåspråkiga 

kompetensen upplevs av elever som deltar i distansundervisningen. 

Vi vill med följande studie skapa nya insikter och kunskaper hos oss själva men också hos 

andra som möter denna elevgrupp då den tidigare forskningen är bristfällig inom detta 

område. Ytterligare forskning behövs då det idag, vilket Ingela Holmström (2013) påtalar, blir 

allt vanligare att elever med hörselnedsättning väljer den kommunala hemskolan och därmed 

får begränsad tillgång till teckenspråk. Vetenskapliga studier kring socialiseringsprocessen 

hos barn med hörselnedsättning är också ett forskningsområde som är eftersatt skriver 

Brunnberg (2003). Även forskning i dövas teckenspråksutveckling är knapphändig och det 

behövs ytterligare kunskaper om hur dövas tvåspråkighet utvecklas (Schönström, 2010). Vi 

anser att det är av stor vikt att dessa elevgrupper får det stöd de behöver och har rätt till vilket 

gör denna studie viktig inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet och i den 

flerspråkiga debatten som pågår kring elever med hörselnedsättning. Visar det sig att 

distansundervisning i teckenspråk effektivt kan stötta elevernas sociala samt tvåspråkiga 

utveckling kan projektet distansundervisning i teckenspråk bli permanent. Därmed skulle fler 

döva elever och elever med hörselnedsättning kunna erbjudas distansundervisning i 

teckenspråk. Med ovanstående i åtanke såg vi projektet distansundervisning i teckenspråk 

som en unik möjlighet att studera vilken betydelse virtuell gruppundervisning i teckenspråk 

kan ha för elevens upplevelse av den egna identiteten och den tvåspråkiga kompetensen.  

I vår studie söker vi få en fördjupad förståelse för elevens identitetsuppfattning och 

självkänsla samt hur eleven upplever sin språkliga kompetens när det gäller talad svenska och 

svenskt teckenspråk. Vår huvudsakliga undersökningsmetod är intervjuer med elever. Som 

komplement till elevintervjuerna kommer vi att göra språktester på eleverna i svenska och 

svenskt teckenspråk. Vi kommer även att intervjua teckenspråksläraren för att få dennes 

uppfattning av elevens språkutveckling. Vårt huvudsakliga intresse är att ta reda på elevernas 

personliga erfarenheter och upplevelser varför intervjuer med elever utgör vår primära empiri. 

Språktesterna och teckenspråkslärarens uppfattning är ett annat sätt att ta reda på elevens 

språkliga färdigheter. I vår diskussion ställer vi dessa i relation till elevernas egna utsagor. Vi 

finner det intressant att se vad som överensstämmer och vad som skiljer sig åt mellan elevens 



3 
 

beskrivning av den egna språkutveckling med teckenspråkslärarens uppfattning och vad tester 

i svenska och svenskt teckenspråk visar. Undersökningsgruppen i vår studie utgörs av två 

elever som deltar i specialskolans deltidsutbildning och som dessutom får 

teckenspråksundervisning på distans härigenom. 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur döva elever och elever med 

hörselnedsättning upplever den egna identiteten och den tvåspråkiga kompetensen före och 

efter en tids distansundervisning i teckenspråk.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever eleven den egna identiteten före samt efter en tids undervisning i 

teckenspråk via distansstudier?   

 Vilken uppfattning har eleven om sin tvåspråkiga kompetens och sig själv som 

tvåspråkig före samt efter en tids undervisning i teckenspråk via distansstudier? 

 Vilken betydelse har en utökad undervisning i teckenspråk via distansstudier för 

elevens språkutveckling i svenska och teckenspråk?  

1.3 Centrala begrepp 

Nedan följer ett avsnitt som tar upp viktiga begrepp som är centrala i vårt arbete. Begreppen 

som tas upp är Distansundervisning i teckenspråk, Identitet samt Tvåspråkighet. Därefter 

följer en begreppslista som kort tar upp andra begrepp som används i vår uppsats. 

1.3.1 Distansundervisning i teckenspråk 

Distansundervisningen i teckenspråk är ett projekt som prövar möjligheten att genomföra 

distansundervisning i ämnet svenskt teckenspråk. Om det faller väl ut kan det öppna för att 

erbjuda distansutbildning till fler döva elever och elever som har en hörselnedsättning av 

varierande grad och behov av teckenspråk. Distansundervisning i teckenspråk kan bidra till att 

eleven får ökade möjligheter till delaktighet, göra skolor mer tillgängliga samt öka 

måluppfyllelsen. Distansundervisningen är ett samarbete mellan hemskolan och specialskolan 

som pågår under den tid eleven deltar i deltidsutbildningen i specialskolan. Hemskolan 

upplåter ett rum för undervisningen och SPSM står för den tekniska utrustningen samt 

supporten av denna (SPSM, 2013). En förutsättning för att få delta i distansutbildningen i 
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teckenspråk är att eleven också medverkar i den deltidsutbildning som bedrivs av 

specialskolan. Både deltids- och distansutbildningen erbjuds döva elever och elever med 

hörselnedsättning. Deltagandet är frivilligt och ingen kursplan finns men specialskolans 

läroplan präglar den undervisning som eleverna får i specialskolans regi. Deltidsutbildningen 

erbjuds av alla regionala specialskolor och riktar sig till döva elever och elever med 

hörselnedsättning som valt att gå i kommunala skolor på sina hemorter. Utbildningen omfattar 

1-2 veckor/termin alternativt 1-2 dagar/vecka. Deltidseleverna deltar i undervisning i alla 

ämnen, inklusive teckenspråk skriver Maria Hermanson, samordnare inom SPSM (personlig 

kommunikation, 16 april 2015). 

Det övergripande syftet med distansundervisning i teckenspråk är att eleverna ska få bättre 

förutsättningar att befästa sina teckenspråkskunskaper under de perioder de inte är på 

specialskolan (Maria Hermanson, personlig kommunikation, 16 april 2015). Målgruppen är 

döva elever och elever med hörselnedsättning i årskurserna 5 till 9 som går integrerade i 

kommunala skolor och har ett behov av att utveckla sitt teckenspråk. Med specialskolan som 

bas bedriver teckenspråksläraren fjärrundervisning i teckenspråk via videouppkoppling. 

Eleven befinner sig på sin hemskola och tar via videolänken del av undervisningen. Läraren 

har flera skolor uppkopplade samtidigt och möter eleverna i realtid. I det virtuella 

klassrummet kan alla se såväl läraren som varandra på sina dataskärmar. I varje 

distansstudiegrupp ingår max fem elever och teckenspråkslektionen, 45 minuter/vecka, 

fortlöper under hela läsåret. Detta blir ett komplement till den teckenspråksundervisning som 

eleven får under sin deltidsutbildning på specialskolan. Förväntade effekter på kort sikt är att 

ett socialt utbyte mellan de deltagande eleverna ska ske samt att språkutvecklingen ska 

förbättras genom att eleverna får använda språket tillsammans med andra i samma situation. 

Effekterna på lång sikt förväntas vara att eleverna får en ökad språklig självständighet genom 

att eleven själv kan använda och välja vilket språk som passar bäst beroende på situation, 

kontext och sammanhang (Mona Edwall-Wiklund, personlig kommunikation, 18 juni 2014). 

Distansundervisning i teckenspråk är ett projekt som om det faller väl ut kan ge fler döva 

elever och elever med hörselnedsättning möjlighet att delta i undervisningen. Härigenom kan 

de lära sig teckenspråk oavsett var i landet de bor och vilken eventuell 

teckenspråksundervisning som hemkommunen kan erbjuda (Maria Hermanson, personlig 

kommunikation 16 april 2015). 

Under arbetets gång har vi blivit varse om att begreppet distansundervisning är missvisande. 

Den korrekta benämningen är fjärrundervisning i teckenspråk. Fjärrundervisning sker i realtid 
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och innebär att läraren har direktkontakt med eleven/eleverna, vilket inte behöver vara fallet 

vid distansundervisning. Vi har dock valt att genomgående i vår uppsats använda begreppet 

distansundervisning då det fram till dags dato är det begrepp som SPSM har använt inom 

detta projekt. Vidare kommer en stor del av de fakta som vi tar upp gällande 

distansundervisningen från interna dokument som endast finns att tillgå på SPSM:s intranät. 

SPSM:s intranät är inte tillgängligt för personer utanför myndigheten. Då informationen i de 

interna dokumenten var väsentlig för vår uppsats bad vi om lov att få referera till dessa. Vi har 

fått tillåtelse av SPSM (Mona Edwall-Wiklund, personlig kommunikation, 18 juni 2014; 

Maria Hermanson, personlig kommunikation, 16 april 2015) att referera till de interna 

dokumenten om distansundervisning i teckenspråk som personlig kommunikation.  

1.3.2 Identitet 

Begreppet identitet handlar om vem man är och hur man ser på sig själv som en unik individ. 

En persons identitet kan ses som personens självbild (Ottosson, 2015). En identitet kan också 

kopplas till en grupptillhörighet, exempelvis kultur, etnicitet och nation (Ovesen, 2015). 

Identiteten formas genom möten med andra människor, av intryck man får och erfarenheter 

man gör. Utifrån dessa erfarenheter börjar man jämföra sig med omvärlden för att utveckla en 

självbild om hur man ser på sig själv. Självbilden påverkas också av hur man behandlas av 

andra människor (Musk, 2010; Werndin, 2010). Anthony Giddens (2003), Charles Taylor 

(1995) samt Jan Trost och Irene Levin (2004) skriver att vi utvecklar vår identitet i samspel 

med omgivningen men också ur vårt förflutna. Identiteten formas genom interaktion och 

samspel och kan därför också förändras i mötet med andra människor (Musk, 2010; Trost & 

Levin, 2004). Identiteter kan väljas av individen själv men kan också vara något man blir 

tilldelad av andra vare sig man vill eller inte. Tilldelningen kan ske utifrån yttre attribut som 

exempelvis en hörapparat, hudfärg och liknande (György-Ullholm, 2010). Identiteten visar en 

persons föreställning om sig själv och visar på vad som är meningsfullt för personen. 

Identiteten är inte fast och oföränderlig utan utvecklas i en kontext av historia, kultur och 

biologi (Fredäng, 2003; Musk, 2010; Ohna, 2000; Werndin, 2010). 

Språket tillsammans med sociala interaktioner har stor betydelse när individen formar sin 

identitet (SOU 2006:54; Musk 2010). Enligt Per Linell (1998) har språket tre funktioner för 

människan; kommunikativ, individcentrerad och gruppsammanhållande. I denna studie är det 

den gruppsammanhållande funktionen som är intressant då den belyser att det är språket som 

definierar en social grupp. Individens identitet är beroende av språket. En persons egen 
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uppfattning av vem han eller hon är samt andras uppfattning av vem han eller hon är hänger 

ihop med vilken grupp personen tillhör. Om en person inte tillhör någon grupp och inte heller 

behärskar någon grupps språk leder det ofta till problem med den egna identiteten och 

självkänslan. Identiteten stärks när en person känner gemenskap i en grupp och delar samma 

språk som de övriga i gruppen. Flerspråkiga personer kan ha flera identiteter beroende på 

vilket språk de använder i situationen (Linell, 1998; Werndin, 2010). Inlärning av språk sker i 

sociala kontexter och språken är inte genetiskt ärftliga skriver Ben Rampton (1995). Man kan 

ansluta sig till en grupp som har ett annat modersmål och då i synnerhet om man kan använda 

språket obehindrat. Personer som använder ett minoritetsspråk har ofta problem med sin 

identitet då de måste motivera sin identitet och sitt språk (Almér, 2006). 

Minoritetsgemenskaper är oftast starkare och identiteten som minoritetsmedlem är tydligare 

då man i en minoritet påminns om sin identitet hela tiden. De som själva har valt att tillhöra 

en minoritet upplever att de vinner mer på gemenskapen i minoritetsgruppen än vad de 

förlorar på att känna sig utstött i majoritetsgruppen (György-Ullholm, 2010). 

Lotta Jönsson (1993) lyfter fram att människor med hörselnedsättning kan ha en diffus 

identitet då de varken är döva eller hörande. De lever i två världar med två identiteter, som 

hörande och som döva, och saknar ett gemensamt språk och den gruppkänsla som döva kan 

ha inom sin grupp. Jönsson (1993) betonar därför att det är av yttersta vikt att personer med 

hörselnedsättning får träffa andra med liknande hörselstatus. I dessa situationer kan de 

utveckla sin identitet genom att se möjligheter istället för de begränsningar som finns i en 

hörande värld. 

1.3.3 Tvåspråkighet 

Den svenska skolan präglas idag av en flerspråkig mångfald där ca 20 % av eleverna har ett 

annat modersmål än svenska. Dessa elevers språkliga, kulturella och sociala bakgrund är 

varierande och innebär tillsammans med elevernas olika förutsättningar och behov en 

utmaning för skolan. För att utveckla ett fullgott andraspråk räcker det inte med ett par 

timmars undervisning. Långsiktiga satsningar där alla skolans lärare involveras behövs 

(Lindberg, 2010). Även inom gruppen döva elever och elever med hörselnedsättning finns det 

elever som är flerspråkiga och därmed har flera språk med sig i bagaget. Vi är medvetna om 

denna flerspråkighet men har i vår studie valt att begränsa oss till att behandla tvåspråkighet i 

form av teckenspråk och talad svenska. Med tvåspråkighet avser vi döva personer och 
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personer med hörselnedsättning som utvecklar och behärskar både svenskt teckenspråk och 

svenska. 

Att kunna flera språk är att vara rik. Det ger valfrihet och trygghet. När vi säger tvåspråkighet 

tänker vi vanligen på två talade språk men här handlar det om ett talat och ett tecknat språk. (Maria 

Hermanson, personlig kommunikation, 16 april 2015) 

Synen på tvåspråkighet har ändrats över tid och det finns inom den tidigare forskningen inget 

entydigt svar på vad tvåspråkighet är (Ahlström & Svartholm, 1998; Lundström, 2005; Roos, 

2008). Definitionen på tvåspråkighet har flera olika delaspekter. Dessa är den språkliga 

kompetensen, funktionen på hur och till vad personen använder sin tvåspråkighet, hur 

personen betraktar sig själv alternativt betraktas av andra samt när i livet tillägnandet av 

språken har skett (Ahlström & Svartholm, 1998). Tvåspråkiga personer, definieras av 

Francois Grosjeans (2010), som de personer som använder två eller fler språk i sin vardag.  

En funktionell tvåspråkighet hos döva personer och personer med hörselnedsättning innebär 

att ”språken ska komplettera varandra och fungera inte bara som verktyg för 

kunskapsutveckling utan också för kommunikation” (Allard, 2013, s. 25). Vidare fyller båda 

språken en viktig funktion vid tillägnande av personlighet och individens möjlighet att 

påverka sin situation och därigenom få full delaktighet i samhället (Allard, 2013; Hermanson, 

2008). Även Carin Roos (2008) skriver att döva personer och personer med hörselnedsättning 

ska få möjlighet och frihet att kunna välja språk efter behov, situation och miljö. Enligt 

OECD (1994) bör man som tvåspråkig, genom sina två språk, kunna fungera både i samhället 

och i olika vardagssituationer. Man bör också få sina behov och personliga mål tillgodosedda 

samt få möjlighet till att utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. Att vara 

tvåspråkig, på det sätt som Grosjean (2010) beskriver, förutsätter enligt Hyltenstam (2007) att 

personen får en genomtänkt och riktad undervisning i de olika språken. Eleverna som deltar i 

distans- och deltidsutbildningen får via specialskolan möjlighet att ta del av båda språken, 

svenska och svenskt teckenspråk utifrån sina förutsättningar. Distans- och deltidsutbildningen 

har inte någon egen kursplan men de övergripande målen i specialskolans läroplan präglar 

undervisningen. Skolverkets (2011b) övergripande mål vad gäller elevernas tvåspråkiga 

kompetens är att  

varje elev efter genomgången specialskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett 

rikt och nyanserat sätt /…/ Specialskolans mål är därutöver att varje döv eller hörselskadad elev 

utvecklar sin förmåga att använda sig av teckenspråk på ett rikt och nyanserat sätt. (s. 15-16)  
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1.3.4 Andra begreppsförklaringar  

I nedanstående avsnitt redogör vi för begrepp som förekommer i vårt examensarbete. Vi 

beskriver begreppen utifrån vår tolkning, vårt sätt att använda begreppen och vår syn på 

undersökningsgruppen i vår studie. 

 Person med hörselnedsättning – en person som i huvudsak använder talat språk som 

sitt främsta kommunikationsredskap och använder hörseltekniska hjälpmedel som 

exempelvis hörapparat och/eller cochleaimplantat, CI. I resultatdelen används även 

begreppet hörselskadad eftersom det var det begrepp våra informanter använde. 

 CI-användare – är medicinskt döv med cochleaimplantat, CI, inopererat. Uppfattas 

ofta av omgivningen som en person med hörselnedsättning.  

 Hörselmedvetenhet – att ha kunskaper om det som rör den egna hörselnedsättningen. 

Till exempel anatomi och funktion, på vilket sätt den egna kommunikationen fungerar 

bäst respektive fungerar sämre samt kunskaper i och om hörselteknik. Även den 

fysiska miljöns betydelse, möjligheter och begränsningar som medföljer 

hörselnedsättningen, strategier som kan behövas för att höra och förstå samt 

grupptillhörighet ingår i detta begrepp. 

 Teckenspråk – ett språk som är gestuellt-visuellt. Ett språk som döva personer men 

också andra som kan teckenspråk använder för att kommunicera. I Sverige blev 

teckenspråket år 1981 erkänt som döva personers första språk och därmed också som 

undervisningsspråk för döva elever. Teckenspråket saknar skriftspråk medan svenskan 

både har tal och skrift. Med begreppet teckenspråk avses i detta arbete svenskt 

teckenspråk.  

 Hemskola – närliggande grundskola på hemorten. 

 Specialskola – en grundskola för teckenspråkiga döva barn och för tal- och/eller 

teckenspråkiga barn med hörselnedsättning, med eller utan hörapparat eller CI.  

 Elev/informant – med begreppen elever och informanter avses i hela arbetet döva 

elever och/eller elever med hörselnedsättning. 

1.4 Bakgrund 

Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 (Skolverket, 2011) 

genomsyras av FN:s barnkonvention. Den betonar att ” undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
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kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket 2011a, s. 8). Enligt skollagens första kapitel 4 § är varje kommun 

skyldig att se till varje elevs behov och därmed anpassa skolgången så att hänsyn tas till de 

elever som är i behov av särskilt stöd (SFS 2010: 800). Många kommuner har svårigheter att 

leva upp till detta och klarar inte av att ge alla elever som är i behov av särskilt stöd det stöd 

som de enligt skollagen har rätt till. Flera studier har visat att döva elever och elever med 

hörselnedsättning har en problematisk skolsituation. Det har också visat sig att denna grupp 

elever i lägre utsträckning når målen i skolan jämfört med hörande elever (Sandgren, 2013; 

SOU 2011:30). 

För döva elever och elever med hörselnedsättning kan valet av skolform vara bekymmersamt. 

Det råder en viss oenighet om var elever med hörselnedsättning bör ha sin skolgång. Politiska 

ideal vad gäller segregering och integrering, men också på hur föräldrarna ser på sitt barns 

språkliga behov är faktorer som har betydelse för skolvalet. Även barnets bostadsort, närhet 

till respektive skolform samt den bedömning som professionella läkare och hörselpedagoger 

gett föräldrarna spelar in. Elever med hörselnedsättning kan antingen vara 

individualintegrerade i en klass i den kommunala skolan eller så kan de ha sin skolgång i 

särskilda hörselklasser. Hörselklasserna kan vara lokaliserade i en kommunal skola eller i en 

statlig specialskola för döva elever och elever med hörselnedsättning (Brunnberg, 2003). 

Beroende på var i landet man bor kan flertalet elever av praktiska skäl inte välja hörselklasser 

eller specialskolor, exempelvis på grund av långa avstånd till skolan. Många familjer väljer en 

kommunal skola som hemskola till sitt döva barn/barn med hörselnedsättning. Detta har 

bidragit till att flera elever och dess föräldrar är intresserade av specialskolans 

deltidsutbildning. Genom att kombinera studier i hemskolan med deltidsutbildningen får 

eleven möjlighet att bo kvar hemma. Då kan eleven behålla sitt sociala kontaktnät och ändå få 

undervisning i teckenspråk (SPSM, 2013). Döva elever och elever med hörselnedsättning har 

rätt att få teckenspråk och en tvåspråkig utbildning. Detta gäller även om de har valt en annan 

skolform än specialskolan (Ohna et al., 2003; Roos, 2006). Målgruppen för specialskolans 

deltidsutbildning är elever som har behov av en tvåspråkig miljö där de får möjlighet att möta 

och lära svenskt teckenspråk. Deltidsutbildningen ska erbjuda individuella lösningar som ökar 

elevernas måluppfyllelse då undervisningen är anpassad för döva elever och elever med 

hörselnedsättning. Den ska också skapa möjligheter för eleverna att stärka sin identitet och 

självkänsla samt öka sin hörselmedvetenhet (SPSM, 2013). Även distansundervisning ska 

bedrivas på ett sådant sätt att den utgår från den studerandes nivå och studietakt (SOU 
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1998:83). Distansundervisningen är en språksituation vilken kräver att läraren för didaktiska 

diskussioner om hur undervisningen kan möjliggöra för eleven att utveckla sitt teckenspråk.  

Att döva elever och elever med hörselnedsättning ges möjlighet att delta i specialskolans 

deltidsutbildning och distansutbildning stödjs, som vi ser det, av flera av barnkonventionens 

paragrafer. Det handlar om alla barns lika värde (2 §), att ha barnets bästa i fokus (3 §), att 

vara lyhörd för barnets vilja, åsikter och önskningar (12 §). Vidare läggs stor vikt på att ge 

döva elever och elever med hörselnedsättning förutsättningar att leva ett värdigt liv med 

möjlighet att delta i samhället på samma villkor som andra (23 §). Deltids- och 

distansundervisningen befrämjar också den döve elevens/eleven med hörselnedsättning 

möjlighet att lära sig samt utveckla sitt första språk, vilket är en rättighet som tas upp i 

barnkonventionens 30 § (UNICEF, 1989). I Sverige har detta stärkts ytterligare genom den 

språklag som antogs 2009. Språklagen (SFS 2009:600) 14 § säger: 

Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. 

Därutöver ska /…/ den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av 

teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. (s. 2) 

1.5 Disposition  

Uppsatsens upplägg initieras med en inledning där det redogörs för studiens tillkomst samt 

vad studien kan bidra med inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Inledningen 

beskriver också studiens syfte och frågeställningar. Därefter tas centrala begrepp samt andra 

begreppsförklaringar upp. I bakgrunden lyfter vi vad bland annat vad skollag och 

barnkonventionen skriver om elever i behov av särskilt stöd. Under rubriken tidigare 

forskning redogörs för teorier samt tidigare forskning när det gäller barns kamratrelationer, 

identitetsutveckling, språkutveckling, skolplacering samt tvåspråkighet hos elever med 

hörselnedsättning. I metodavsnittet beskrivs den kvalitativa fallstudien med fenomenologisk 

forskningsansats samt metoderna intervju och språktester. Här finns också en redogörelse för 

hur bearbetningen av data har gått till. Därefter följer resultatdelen där vi redovisar materialet 

från de olika metoderna intervju och språktest. I diskussionsdelen analyseras och förs ett 

resonemang kring resultatet kopplat mot tidigare forskning. Vi tar även upp kritik mot de 

valda metoderna, studiens tillförlitlighet samt vilken nytta denna studie kan tillföra det 

specialpedagogiska forskningsområdet. Arbetet avslutas med sammanfattande slutsatser samt 

förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt presenteras hur databassökningen gått till. Vidare presenteras delar av 

den svenska och internationella forskning som finns om identitet och språk rörande döva barn 

och barn med hörselnedsättning. Vi har valt att presentera den tidigare forskningen under 

rubrikerna Barns kamratrelationer, Identitetsutveckling, Språkutveckling samt Skolplacering. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattande konklusion av den tidigare forskningen. 

2.1 Databassökning 

Sökningen efter vetenskapliga texter till den tidigare forskningen inleddes med att vi med 

hjälp av olika nyckelord genomförde sökningar på olika databaser vid Örebro universitet. De 

sökord som användes var hörselskadad/hörselnedsättning/hard of hearing/ hearing 

impairment/hearing loss, döv/deaf, cochleaimplantat/cochlear implant, ungdomar/youth, 

barn/children, kamratrelationer/peer relations, undervisning/mainstream education, 

identitet/identity, tvåspråkig/bilingual, teori/theory. Genom att använda dessa sökord i olika 

kombinationer fick vi stundtals inga träffar alls. Andra kombinationer gav ett väldigt stort och 

ohanterbart antal träffar vilket försvårade sökningen. Genom att avgränsa hur sökorden 

kombinerades med varandra minskades antalet träffar. En urvalsprocess tog vid där vi efter att 

ha läst titlar och rubriker fortsatte med att läsa abstract på de artiklar och avhandlingar som 

kändes giltiga för vår studie. På så vis fann vi ett antal relevanta artiklar och avhandlingar 

som lästes mer eller mindre i sin helhet. Vid läsningen av dessa fann vi även flera referenser 

som ledde oss vidare till nya intressanta och väsentliga källor. 

Vidare sökning har gjorts på bibliotek, webbsidor och i kurslitteratur. Dessa källor har i 

huvudsak använts för att hämta stoff till studiens bakgrund, teoretiska utgångspunkt och 

metod. Via den så kallade snöbollseffekten har vi även i dessa skrifter hittat källor och 

referenser som lett oss vidare till relevanta vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Litteraturtips gällande det svenska respektive teckenspråkiga språktesten fick vi av en 

logoped inom SPSM (personlig kommunikation, 12 januari 2015) samt av Ola Hendar, 

samordnare inom SPSM (personlig kommunikation, 21 januari 2015). 

2.2 Barns kamratrelationer 

Forskning visar att tillgången till kamrater påverkar barnets psykosociala hälsa. Goda 

kamratrelationer har en positiv inverkan på barns sociala, kognitiva och moraliska utveckling. 
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Barn som har få vänner blir mer sårbara och känner sig i större utsträckning ensamma och 

utanför. Barn med någon form av funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och goda 

kamratrelationer blir därför extra viktiga (Brunnberg, 2003). De flesta barn föredrar att ha 

många kamrater istället för att ha en nära kamrat, bästis. Detta motiveras med att det då är 

mindre risk att bli ensam och utanför (Gustafson, 1998). Kamrater väljs ofta med 

utgångspunkt i gemensamma nämnare, att man liknar varandra och vänskapen växer sig 

succesivt allt starkare. Något som också är viktigt är att de kamrater man umgås med bidrar 

till en positiv förstärkning av individens självbild (Brunnberg, 2003).  

När det gäller socialiseringsprocessen hos barn med hörselnedsättning är forskningen 

bristfällig. Det finns dock studier som visar att barn med hörselnedsättning saknar kamrater i 

större utsträckning än hörande barn. I takt med stigande ålder upplever elever med 

hörselnedsättning sig mindre nöjda. Att under hela skoldagen koncentrera sig på att höra tar 

på krafterna och många elever med hörselnedsättning orkar inte med social samvaro på 

fritiden (Ahlström & Svartholm, 1998). Anna-Lena Tvingstedt skriver: 

Många olika faktorer spelar in när det gäller de hörselskadade elevernas sociala situation –  

omgivningens hållning, omständigheter i den fysiska miljön och sist, men inte minst, egenskaper  

hos den enskilde eleven som funktionell hörsel, tilläggshandikapp, personlighet och ålder.  

(citerat i Brunnberg, 2003, s. 90) 

Tidigare forskning visar att elever med hörselnedsättning som går integrerade i hörande 

skolor ofta upplever sig som mer ensamma, och såväl döva som hörande barn uppges ha en 

bättre fungerande social situation än barn med hörselnedsättning. Studier visar att många 

personer med hörselnedsättning ser sig som fullt inkluderade i det hörande samhället. Ändå 

uppger de att kommunikation blir ansträngande i bullriga miljöer vilket kan leda till 

stressymptom och att man ibland avstår aktiviteter (Brunnberg, 2003).  

Även andra studier visar att elever med hörselnedsättning ofta blir socialt isolerade och 

marginaliserade när de går integrerade på hörande skolor (Antia, Kreimeyer & Reed, 2010; 

Hulsing, Luetke-Stahlman, Loeb, Nelson & Wagner, 1995; Mason, 1997; Moores, 2006; 

Oliva, 2007). Hörande kamrater och lärare saknar ofta hörselmedvetenhet och kunskap om 

hur hörselnedsättningen påverkar möjligheten att höra i olika situationer och miljöer. Särskilt 

utsatta blir de elever som har en fungerande en till en kommunikation. Hörselnedsättningen 

gör att de inte klarar av att följa med i klassrumsinteraktionen eller i smågruppsdiskussioner. I 

dessa situationer liksom vid fritidsaktiviteter riskerar de därför att hamna utanför (Moores, 
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2006). Risken för att dessa barn blir socialt utstötta och får en sämre självkänsla är betydligt 

större än hos hörande barn (Charlson, Strong & Gold, 1992; Xie, 2013). Å andra sidan finns 

det även studier som visar på motsatsen där integrerade elever med hörselnedsättning har nått 

både sociala och akademiska framgångar (Antia, Jones, Luckner, Kreimeyer & Reed, 2011; 

Eriks-Brophy et al., 2006, 2012; Kluwin, 1999; Musselman, Mootilal & Mackay, 1996). 

Döva personer och personer med hörselnedsättning värderar ofta hörande människor högre än 

sig själva. Denna syn, på den egna hörselnedsättningen, kan påverka självkänslan och 

identiteten negativt. Tillsammans med familjen och senare kamraterna utvecklar barnet 

succesivt sin identitet och självkänsla. Med hjälp av CI kan det döva barnet höra, men att höra 

vad som sägs är inte alltid synonymt med att förstå vad som sades. Det är därför inte ovanligt 

att personer med hörselnedsättning får försöka gissa vad som sägs bland kamraterna i den 

hörande skolan. Studier visar att många elever med CI skulle vilja kunna kommunicera 

flytande på teckenspråk. Detta är svårt att lära sig om man inte vistas i en teckenspråkig miljö, 

vilket elever som går integrerade i hörande skolor inte gör (Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 

2005). Studier visar att döva personer med CI helst av allt skulle vilja ha en dubbel identitet, 

och därmed vara en del av både den hörande och den döva världen (Glickman & Carey, 

1993). En förutsättning för att uppnå en dubbel identitet är att teckenspråket och det talade 

språket får samma utrymme, status och betydelse för personen ifråga. Således måste elever 

som till största delen exponeras för tal i sina dagliga liv ges möjlighet att på liknande sätt 

exponeras för teckenspråk (Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2005). 

2.3 Identitetsutveckling  

Barn med hörselnedsättning växer, precis som döva barn, ofta upp i hörande familjer. Att vara 

ensam om sin funktionsnedsättning i familjen kan påverka identitetsutvecklingen (Ahlström, 

2000). Barn med hörselnedsättning identifierar sig gärna med barn som har en liknande 

hörselstatus som de själva. Den språkliga kommunikationen har betydelse för identiteten. 

Personer med hörselnedsättning som vistas i en teckenspråkig miljö identifierar sig ofta som 

döva. Motsvarande gäller för personer med hörselnedsättning som har sin språkliga hemvist i 

en talad omgivning. Kommunikationen har således en stor betydelse vid 

identitetsutvecklingen (Andersson & Lawenius, 1997). Barn bör så tidigt som möjligt, redan i 

förskolan, få möta teckenspråkigt kompetent personal som kan interagera med barnen, läsa 

böcker tillsammans med dem och inte minst agera som förebilder. Avsaknad av en miljö fylld 

av rikt teckenspråk tillsammans med avsaknad av förebilder bidrar till elevernas bristande 
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identifikation. Detta eftersom de då varken får tillgång till sitt språk eller till dövas kultur så 

som de borde (Cummins, 2011). 

Brunnberg (2003) tar upp N. Weinberg och M. Sterrits forskning vilken visar att personer 

med hörselnedsättning kan identifiera sig som hörande, döv eller växla mellan dessa, så kallad 

dubbel identitet. Att ha dubbel identitet innebär att individen utifrån situation och 

sammanhang antar identitet som hörande eller döv. Personer med dubbel identitet har 

generellt större socialt umgänge och bättre självförtroende jämfört med de ungdomar med 

hörselnedsättning som identifierade sig som antingen hörande eller döva. Sämst resultat 

uppvisade de ungdomar som identifierade sig som hörande. De hade sämre skolframgång, 

vänskapsrelationer och kände sig i mindre utsträckning accepterade i den egna familjen. 

Holmströms (2013) studie visade att elever med CI ofta får ta ansvar för sin egen delaktighet i 

samspel och kommunikation. Holmström (2013) skriver att det i samhället finns en hörande 

norm som förväntar sig att hörselteknik ska lösa allt för människor med hörselnedsättning så 

att de blir normaliserade och kan delta i den hörande världen. Detta trots att hörseltekniken 

ibland kan gå sönder alternativt fungera sämre i olika sammanhang.  

Personer med hörselnedsättning som ser sig själva som tvåspråkiga har en positiv attityd till 

båda språken. Att vara tvåspråkig ses av dem som en tillgång och de uppger att de väljer språk 

utifrån vem/vilka de kommunicerar med men också utifrån situation och sammanhang. Det är 

inte ovanligt att personen med hörselnedsättning känner sig utanför i bullriga sammanhang 

där omgivningen, såväl familj som andra, inte behärskar teckenspråk (Ahlström & Svartholm, 

1998). Brunnbergs (2003) studie visade att de döva eleverna upplevdes som ”nästan lika” av 

eleverna med hörselnedsättning. Att känna tillhörighet är viktigt vid identifikation. Elevernas 

självförtroende förbättrades när de flyttade från en hörande skola till en teckenspråkig 

specialskola. Ett fungerande socialt och kommunikativt samspel är avgörande för hur elever 

med hörselnedsättning formar och utvecklar sin självkänsla och identifikation (Brunnberg, 

2003). Även Lena Mejstad, Kerstin Heiling och Carl Göran Svedin (2009) skriver att 

självkänslan hos personer med hörselnedsättning utvecklas positivt om individen har stabila 

kamratrelationer och en trygg familjemiljö. En förutsättning är att hänsyn tas till de särskilda 

behov som personen med hörselnedsättning har.  

2.4 Språkutveckling  

Internationellt sett ligger Sverige i framkant när det gäller döva elevers skolutbildning. Den 

svenska tvåspråkiga undervisningsmodellen, teckenspråk och svenska, är ovanlig i andra 
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länder (Svartholm, 2010). Under 2000-talet har dövas tvåspråkighetsutveckling varit i 

forskningsfokus. Utifrån Cummins teori om språkligt samspel mellan förstaspråket och 

andraspråket har forskning kunnat påvisa ett samband mellan teckenspråksförmåga och 

förmåga i skrivet språk (Novogrodsky, Fish & Hoffmeister, 2014; Schönström, 2010). 

Lingvistisk forskning visar att döva barn som tidigt tillägnar sig teckenspråk följer 

språkutvecklingen på samma sätt som hörande barn. Tillsammans med människor i sin 

omgivning som behärskar teckenspråk utvecklar de sin förståelse för teckenspråkets 

användning och struktur (Roos, 2004). Roos (2008) skriver om den tvåspråkiga 

undervisningen för döva barn och barn med hörselnedsättning då den skiljer sig från 

tvåspråkig undervisning där båda språken är talande. Den tvåspråkiga undervisningen för 

döva barn och barn med hörselnedsättning karakteriseras av tre förhållanden; a) språkens 

modalitet, b) att det inte finns skriven form av teckenspråk och c) att barnen inte har ett 

självklart förstaspråk (Roos, 2008). Karin Allard (2013) skriver att döva barn som har 

hörande föräldrar och syskon oftast inte använder teckenspråk som modersmål. Döva barn 

eller barn med hörselnedsättning som växer upp i en hörande familj där talad svenska är första 

språk lär sig både teckenspråk och svenska långsammare. Eftersom teckenspråket är ett 

andraspråk i familjen får barnet därmed inte full tillgång till sitt förstaspråk (Roos, 2008). 

Att tvåspråkig utveckling är positiv för döva barn och barn med hörselnedsättning visar sig i 

studier av Emelie Cramér-Wolrath (2013), Saeid Hassanzadeh (2012) samt Philip M. Prinz et 

al. (1997). Prinz et al. (1997) lyfter fram att goda färdigheter i första språket underlättar 

inlärning av andraspråket. Studien visade att ju bättre eleverna kunde engelskt teckenspråk 

desto bättre var de också på engelska. På samma sätt stödjer ett rikt och nyanserat teckenspråk 

inlärningen av svenska (Schönström, 2010). Krister Schönströms (2010) tvärsnittsstudie visar 

att de elever som har goda färdigheter i svenska även har hög teckenspråkskompetens. Andrea 

Izzo (2002) samt Krister Schönström (2010) skriver att en tidig språkutveckling med hög 

teckenspråkig förmåga leder till en god läs- och skrivförmåga. Forskning pekar på att språken 

stärker varandra även om språken, likt teckenspråk och talat språk, har olika modalitet 

(Cummins, 2011). Allard (2013) framhåller att teckenspråket har en avgörande betydelse för 

de döva barnens begreppsuppfattning och språkutveckling. Även Azar Hahadian och Susan 

Rose (1991) samt Carin Roos (2011) skriver om vikten av att döva barn och barn med 

hörselnedsättning får lära sig teckenspråk tidigt samt har en god interaktion med familj och 

närstående. Detta har stor betydelse för barnets positiva språkutveckling. Kerstin Watson 

Falkman (2005) tar upp att barn som växer upp i en talande miljö och därmed inte får 
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teckenspråk tidigt saknar ett gemensamt språk att använda tillsammans med sina föräldrar i 

samspel. En konsekvens av detta har visat sig vara att dessa barn uppvisar en försening av 

utvecklingen av social rolltagning och perspektivtagningsförmåga. 

I syfte att ge döva barn med CI så rika kommunikationsmöjligheter som möjligt uppmanas 

ofta svenska föräldrar att använda teckenspråk med sina döva barn (Preisler, Tvingstedt & 

Ahlström, 2005). Att inte förlita sig på talet utan att även tidigt introducera teckenspråk i 

familjekommunikationen gynnar barnets hela utveckling, såväl kognitivt, språkligt som det 

sociala samspelet (Spencer, 1993; Watson Falkman, 2005). Gunilla Preisler, Anna-Lena 

Tvingstedt och Margareta Ahlström (2005) hänvisar till Spencer och Marschark vilka påtalar 

att barn med CI inte blir fullt hörande utan får en hörselkapacitet som en person med 

hörselnedsättning. Därmed kommer de att vara beroende av en god auditiv och visuell miljö 

för att kunna vara delaktiga i verbal kommunikation. 

2.5 Skolplacering 

Carin Roos (2004) skriver att det i den tidigare forskningen om döva barn finns två 

grundantaganden som delar både pedagogisk praxis och forskarvärlden. Det ena är att barnen 

måste lära sig teckenspråk för att kunna kommunicera med sin omgivning och på så sätt 

utveckla kunskaper som behövs i barnets framtid. Barnen behöver både möjligheter till att 

uttrycka sig men också att omgivningen kan svara barnet. Att lära sig tala är underordnat att 

lära sig ett språk. De döva barnen placeras i förskolor och skolor där man samlat många döva 

barn och anställt vuxna som behärskar teckenspråk för att skapa en levande teckenspråkig 

miljö. Teckenspråket kan utgöra ett redskap för förklaringar och instruktioner. Det andra 

grundantagandet är att de döva barnen så tidigt som möjligt måste ha tillgång till tal för att 

kunna ingå i den hörande världen. Kommunikationen med omgivningen ska ske genom ett 

talat språk, vilket är svårt för de döva barnen. Omgivningen uppmanas därför att inte tillåta att 

barnen använder teckenspråk. Detta för att undvika att barnen föredrar teckenspråk framför 

talat språk. Barnen placeras i förskolor och skolor för hörande, en så kallad oral undervisning, 

för att motiveras till att använda talet och uppleva ett behov av att använda tal. Fler och fler 

döva barn får cochleaimplantat, CI, inopererat vilket innebär att föräldrarna hoppas, tror och 

engagerar sig för att skapa möjligheter för barnet att leva som hörande (Roos, 2004).  

Gunilla Preisler och Anna-Lena Tvingstedt (2003) samt Elinor Brunnberg (2003) skriver att 

det inte är självklart att döva barn skulle må bättre av att vara tillsammans med hörande barn 

och att det per automatik skulle innebära inklusion. Döva barn i en teckenspråkig miljö 
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känner en större språklig och social gemenskap än de gör i en hörande, talande omgivning, 

vilket också visade sig i Brunnbergs (2003) studie. Elever med hörselnedsättning som väljer 

att gå integrerade i ordinär undervisning och där får kontinuerligt och adekvat stöd når 

generellt lika goda resultat som sina hörande kamrater. Deras självuppfattning, 

kommunikativa förmågor och akademiska resultat ligger på samma nivå som 

klasskamraternas (Eriks-Brophy et al., 2012). Lars-Åke Domfors (2000) däremot skriver att 

barn med hörselnedsättningar kan anses fungera som vilka barn som helst och då inte per 

automatik behöver lärare med specialpedagogisk kompetens. 

2.6 Sammanfattande konklusioner av tidigare forskning 

Med utgångspunkt i ovan nämnda forskning kan vi konstatera att ett fungerande socialt och 

kommunikativt samspel är avgörande vid formandet av en individs identitet. De presenterade 

forskningsresultaten är eniga om att en individs identitet är beroende av språket.  En väl 

fungerande språklig kommunikation där man delar ett gemensamt språk verkar 

gruppsammanhållande. När en individ känner gemenskap med andra bidrar det till att den 

egna identiteten stärks. Vid formandet av en identitet är det därför viktigt för döva personer 

och personer med hörselnedsättning att möta andra med liknande hörselstatus som sig själva. 

Personer med varierande grad av hörselnedsättning som behärskar både teckenspråk och 

svenska har möjlighet att välja språk utifrån behov, situation och miljö. En tvåspråkig 

utveckling är således positiv för döva personer och personer med hörselnedsättning och är en 

betydelsefull faktor när individen utvecklar sin identitet. Att vara tvåspråkig ökar individens 

möjligheter att påverka sin egen situation och därigenom bli delaktig i samhället. Vid 

tillägnandet av språk anger forskningsresultaten samstämmigt att goda färdigheter i 

förstaspråket underlättar inlärningen av ett andraspråk. Mellan språken finns ett samspel som 

gör att språk stödjer språk.  

Utifrån vår forskningsöversikt kan vi konstatera att det finns en del intressant forskning som 

tar upp hur döva personer och personer med hörselnedsättning utformar sin identitet och 

tvåspråkiga kompetens. Forskningen visar att språket har en stor betydelse vid utformandet av 

en identitet. Med detta i åtanke finner vi det angeläget att studera hur man med riktade 

insatser kan stötta döva elever och elever med hörselnedsättning i deras identitets- och 

språkutveckling. Vidare saknar vi forskning som visar på individens personliga uppfattningar 

då vi anser att dessa är av stor betydelse. Det är ju till syvende och sist individen själv som är 

den verkliga experten och som utifrån sina egna erfarenheter kan berätta om sina upplevelser. 
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Med detta som utgångspunkt har vi således valt en fenomenologisk forskningsansats för att 

undersöka två elevers upplevelse av den egna identiteten och den tvåspråkiga kompetensen 

före och efter en tids distansundervisning i teckenspråk.  

3. Teoretisk utgångspunkt 

Under denna rubrik redogör vi för vår teoretiska utgångspunkt som är fenomenologi. Vi 

beskriver den forskningsansats som vi använder för att försöka förstå informanternas 

livsvärld, deras levda erfarenheter och upplevelser.  

3.1 Fenomenologi 

Det vetenskapliga synsättet, vilket överensstämmer med fenomenologin, kan enligt Christer 

Bjurwill (1995) liknas vid ett par glasögon vars glas är riktade åt olika håll. Det ena glaset 

riktas mot verkligheten och det som är givet medan det andra glaset riktas mot det intuitiva 

medvetandet. ”Glasögonen vill på ett direkt och intuitivt sätt ge oss tillgång till världen utan 

några förutfattade meningar om den” (Bjurwill, 1995, s. 49). Alla intryck vi får av ”sakerna 

själva” måste omprövas och självkritiskt reflekteras mot vårt medvetande och våra tidigare 

erfarenheter (Bjurwill, 1995). 

Fenomenologin grundar sig på ”livsvärlden” så som människan, mer eller mindre omedvetet, 

upplever och erfar verkligheten och fenomen i den värld där han/hon lever sitt dagliga liv. 

Verkligheten i livsvärlden är både komplex och mångfasetterad och såväl emotionella, 

intellektuella som fysiska fenomen inverkar på upplevelsen. Utifrån människans berättelser 

söker en fenomenologisk forskningsansats efter innebörden och själva essensen i de fenomen 

som studeras. Fenomenologin vill komma åt den oreflekterade upplevelsen, den ”rena” källan 

till ”sakerna själva”. Forskaren måste därmed avskärma sig från såväl teorier, fördomar som 

det egna subjektiva tyckandet (Bengtsson, 1989, 2001; Denscombe, 2009; Larsson, 1986, 

2005; Szklarski, 2009). ”Det gäller att tala utifrån sakerna själv snarare än att inordna dem 

under rådande fördomar, åsikter, teorier eller färdiga kategorier, klassifikationer eller 

liknande. Det är ytterst i denna saklighet som fenomenologins vetenskap består” (Bengtsson, 

1989, s. 28-29). I vår uppsats vill vi genom att inta en fenomenologisk forskningsansats ta del 

av och försöka förstå informanternas livsvärld, deras levda erfarenheter och upplevelser. 

Härigenom söker vi, som Edmund Husserl (1989, 2004) förespråkar, komma så nära våra 

studerade fenomen som möjligt för att kunna göra en fördomsfri, rättvis och fullvärdig 

beskrivning av innebörden i deras berättelser. Liksom Jan Bengtsson (1989) beskriver 
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fenomenologin vill vi söka mönster och begreppslägga den sociala och språkliga värld som 

våra informanter lever och verkar i.   

Genom att anta en fenomenologisk forskningsansats har vi således försökt fånga och 

analysera innebörden av de upplevelser som våra informanter hade vid rådande kontext. Våra 

informanters upplevelser av sina respektive livsvärldar är unika för just den kontext och de 

förhållanden som rådde vid studiens tillkomst och kan därmed inte rekonstrueras. Beroende 

på tidigare erfarenheter, de förhållanden som gäller, på vilka sociala och kulturella 

sammanhang som råder erfar människan en upplevelse. Upplevelsen, fenomenet blir därmed 

flyktigt och upplevelsen blir aldrig exakt densamma vid ett annat tillfälle även om 

förutsättningarna tycks vara likartade (Bengtsson, 2001). Av denna orsak kan det vara svårt 

att återupprepa vår studie. Då vår studie är begränsad och grundar sig på två informanters 

beskrivningar är det också svårt att dra några generella slutsatser. Vi är medvetna om detta 

och den betydelse det kan ha på vår studies giltighet. Efter att ha tagit dessa risker i beaktande 

anser vi att fördelarna med att använda fenomenologin som forskningsansats överväger 

nackdelarna. Fenomenologin kan, som Jan Bengtsson (1989, 2001), Staffan Larsson (1986, 

2005) samt Andrzej Szklarski (2009) beskriver, lyfta fram människans personliga upplevelser 

och på så vis hjälpa oss att få insikt i våra informanters sociala och språkliga livsvärld. Vi 

finner det sannolikt att fler elever med liknande hörselstatus som Kim och Alex har snarlika 

erfarenheter varför vår studie kan bidra med nya insikter och kunskaper inom det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet. 

4. Metod 

I nedanstående avsnitt börjar vi med att motivera vårt val av forskningsansats och metoder. 

Därefter beskriver vi på vilket sätt vi har tillämpat dem i studien och hur vi har bearbetat det 

empiriska materialet utifrån den fenomenologiska forskningsansatsen. Vi avslutar med att 

beskriva de etiska överväganden vi gjort under studiens gång. 

4.1 Forskningsansats och val av metoder 

Jan Bengtsson (2001), Martyn Denscombe (2009), Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2009) samt Andrzej Szklarski (2009) skriver att en fenomenologisk infallsvinkel lägger stor 

vikt vid individens personliga upplevelser och erfarenheter. Forskaren fokuserar på hur 

individen själv tolkar och förstår de händelser och erfarenheter som denne upplever. Detta 

stämmer väl överens med vårt syfte och vi har därför valt att ha en övergripande 
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fenomenologisk forskningsansats. När vi för drygt ett år sedan bestämde oss för att skriva om 

distansundervisningen kopplat mot elevernas självkänsla och språkutveckling hoppades vi att 

vi skulle hitta något nytt att tillföra. Vi önskar bidra med ny kunskap inom det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet om hur man med riktade insatser kan stötta döva 

elever och elever med hörselnedsättning i deras identitets- och språkutveckling. Vi kände oss 

redan från start som ”upptäcktsresande i forskningens tjänst”. Insamlingen av data startade 

tidigt på hösten 2014 och har fortsatt under våren 2015. Vi har tolkat våra data 

förutsättningslöst och försökt ställa såväl vår egen ”forskarroll” som teorier åt sidan. Detta 

bedömer vi med stöd av Bengtsson (2001), Denscombe (2009), Kvale och Brinkmann (2009), 

Larsson (1986, 2005) samt Szklarski (2009) som att vi har ett övergripande fenomenologiskt 

förhållningssätt. Vi har ansträngt oss för att försöka inta informantens position och se på det 

som berättats genom dennes ögon. Vi har dock varit medvetna om att det är svårt att helt 

bortse från vår egen erfarenhet vilket också är en av fenomenologins svagheter som beskrivs 

av Denscombe (2009). En annan svaghet som också tas upp av Kvale och Brinkmann (2009) 

är att det är svårt att dra generella slutsatser i småskaliga studier. Detta var inte heller vår 

ambition. Vår avsikt har varit att beskriva informanternas erfarenheter, åsikter, uppfattningar 

och känslor så troget deras berättelser som möjligt. Fördelarna med att använda en kvalitativ 

metod är enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) att metoden ger större 

möjligheter till att få en djupare förståelse av informanternas egen upplevelse.  

Vår studie är kvalitativ men har kvantitativa inslag genom de språktester vi utfört. Att blanda 

metoder på detta sätt är en form av metodkombination, där metoderna kan komplettera 

varandra och belysa fenomen ur olika perspektiv så att en tydligare bild framträder. 

Metodkombinering kräver att forskaren sätter sig in flera metoder vilket blir en utmaning för 

den oerfarne. En risk som nämns är att resultaten inte överensstämmer med varandra vilket 

kan innebära såväl ett bakslag för forskaren samtidigt som det kan stimulera till fortsatt 

forskning kring fenomenet. Vid metodkombinering kan den ena metoden användas som 

huvudsaklig metod medan den andra kan fungera som hjälpmetod och bekräfta de resultat 

som framkommit i den huvudsakliga metoden (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har valt kvalitativa intervjuer med elever som vår huvudsakliga metod. Som 

hjälpmetoder har vi valt att använda kvantitativa språktester samt en kvalitativ intervju med 

teckenspråksläraren. Trots att vår undersökning är fenomenologisk och därigenom syftar till 

att beskriva informanternas personliga erfarenheter har vi tagit i beaktande att svaren kan vara 

missvisande. Liksom Denscombe (2009) samt Kvale och Brinkmann (2009) tar upp har vi 
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varit införstådda med risken att informantens svar kan ha påverkats av oss som intervjuare 

och den kontext vari intervjun genomförs. Genom att göra halvstrukturerade intervjuer med 

eleverna och teckenspråksläraren och komplettera dessa med språktester har vi kunnat 

jämföra de kvalitativa intervjuresultaten med kvantitativa data. Detta är en form av 

metodtriangulering som ger ett säkrare resultat och därmed ökar studiens tillförlitlighet 

(Andreasson & Asp-Onsjö, 2009; Denscombe, 2009; Kullberg, 2014; Larsson, 2005). Genom 

att använda språktester som hjälpmetoder undersökte vi därmed hur informantens egen 

upplevelse av den språkliga kompetensen överensstämde med resultaten från språktesterna 

och teckenspråkslärarens uppfattning av elevens teckenspråkiga utveckling. I vår diskussion 

har vi ställt resultatet från dessa hjälpmetoder i relation till elevernas egna utsagor. Vi fann det 

intressant att se vad som överensstämde och vad som skiljde sig åt mellan elevens beskrivning 

av den egna språkutveckling med teckenspråkslärarens uppfattning och vad tester i svenska 

och svenskt teckenspråk visade. 

Vi har valt att göra en fallstudie då en sådan enligt Denscombe (2009) ger goda möjligheter 

till djupare insikter. Som Ulla Alexandersson (2009), Martyn Denscombe (2009), Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2009) samt Sharan B. Merriam (2011) skriver är fallstudier en 

lämplig metod när man vill studera det specifika. Vidare framhåller Denscombe (2009) att 

fallstudier i kvalitativ forskning har ett holistiskt perspektiv och ger möjlighet att kombinera 

olika metoder och data på det sätt som vi har gjort.  

För att få del av informanternas personliga upplevelser beträffande självkänsla, tvåspråkig 

kompetens och språkutveckling valde vi att göra intervjuer. Intervjuer är en metod som 

lämpar sig väl för detta ändamål. I fallstudier används ofta intervjuer när man söker djupare 

förståelse kring personer och situationer (Kvale & Brinkmann 2009). Då vi ansåg det vara 

intressant att se hur elevernas självskattning av sina språkkunskaper överensstämde med vad 

tester kan visa sökte vi testmetoder som kan undersöka detta. Av de test som idag finns för att 

mäta språkfärdighet på teckenspråk är inget riktigt tillfredsställande (Schönström, 2010). Då 

vi själva saknar kompetens att utföra språktester förstod vi att vi behövde hjälp av sakkunniga 

personer som kunde hjälpa oss att testa eleverna i teckenspråk och svenska. Vi tog då kontakt 

med en logoped som är verksam inom specialskolan och är väl förtrogen med denna 

elevgrupp. I samspråk med logopeden framkom att det finns ett helt nytt teckenspråkstest som 

en av specialskolans speciallärare är insatt i. Teckenspråkstestet bedömer förmågan att 

uppfatta grammatiska strukturer, språkförståelse och stimulusfraser i teckenspråket. Testet är 

en svensk översättning av det brittiska testet ABSLD - Assessing British Sign Language 
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Development: Receptive Skills Test (Herman, Holmes & Woll, 1999). Ett test som på 

motsvarande sätt testar det svenska talspråkets grammatiska strukturer är TROG-2, Test for 

Reception of Grammar - Version 2, som är en ny och reviderad utgåva av det brittiska testet 

Test för Reception of Grammar (Bishop, 2009).  

4.2 Urval 

Underlaget till urvalet utgjordes av de 15 elever som, förutom att vara deltidselever på 

specialskolan, anmält intresse av att delta i teckenspråksundervisning på distans. Genom detta 

urval avgränsade vi oss till den grupp elever som är relevant för vår problemställning och 

därmed kan tänkas bidra med sina upplevelser och uppfattningar (Larsson, 1986). Dessa 15 

elever och deras vårdnadshavare fick i augusti 2014 ett brev (bilaga 1) från oss med en 

förfrågan om att delta i studien. Vi fick positivt gensvar från åtta elever och deras 

vårdnadshavare, som gav sitt samtycke till att delta i vår studie. Distanseleverna kommer till 

specialskolan som deltidselever en till två veckor per termin. Under dessa deltidsveckor 

besökte vi, tillsammans med logoped och speciallärare, specialskolan för att intervjua 

eleverna och göra språktester i svenska och teckenspråk. Två av eleverna kom av olika 

orsaker inte till höstens deltidsveckor varför de föll bort från studien. De övriga sex eleverna 

intervjuades och språktestades i början av höstterminen. Tyvärr gjorde olyckliga 

omständigheter att tre av dessa elever inte kom igång med distansundervisningen i 

teckenspråk förrän vårterminen 2015. Av de som gett sitt samtycke till att ingå i studien 

återstod då tre elever varav en under studiens gång blev heltidselev på specialskolan. 

Undersökningsgruppen till vår studie kom härigenom att utgöras av två elever som kom igång 

med distansundervisningen under hösten 2014.  

4.3 Intervjuer  

En metod som lämpar sig väl för att fånga upp informanternas åsikter, uppfattningar, 

erfarenheter och känslor är intervjuer. Intervjuer är också en metod som är vanligt 

förekommande i fallstudier när man vill få en djupgående redogörelse för händelser, 

erfarenheter och processer (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann 2009; Merriam, 2011). I 

vår studie använde vi halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med förutbestämda teman. En 

intervjuguide utformades med frågor (bilaga 2) som behandlades under intervjun. 

Informanterna fick därmed möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter. Utifrån hur 

intervjuerna utvecklade sig var vi, likt Kvale och Brinkmann (2009) samt Merriam (2011) 
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förespråkar, flexibla med den ordningsföljd varmed frågor och teman togs upp. Vi försökte 

vara lyhörda för elevernas svar och de följdfrågor som ställdes kom att variera beroende på 

hur informanten utvecklade sina tankar. Fokus låg på att få ta del av informanternas 

erfarenheter och upplevelser. De teman som togs upp under intervjuerna var kopplade till 

studiens syfte och frågorna berörde således identifikation, självkänsla samt språklig 

kompetens. 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? Att 

samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Människor talar med varandra; de  

interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna människor, vi får kunskap  

om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.15)  

De frågor som ställs bör vara noga genomtänkta och utformade så att de ger svar på det som 

efterfrågas. Intervjuaren måste också vara uppmärksam både på informantens verbala och 

icke verbala signaler för att kunna ställa kompletterande frågor (Hilmarsson, 2012). Att vara 

lyhörd för vad informanten signalerar handlar även om respekt mot informanten. 

Intervjuarens angelägenhet att få information får inte göra att informanten blir kränkt 

(Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). När man intervjuar barn bör man tänka på att 

åldersanpassa frågorna samt vara extra noga med att barnet känner sig bekväm med 

situationen. En fördel är att intervjua barn i deras naturliga miljöer. Man bör vara 

uppmärksam på att barnet kan svara så som det tror att det förväntas alternativt ger svar så 

som barnet önskar att det skulle vara. Ytterligare en risk är att barnet upplever situationen som 

skollik och därmed tror att det finns ett ”rätt” svar på de frågor som ställs. Mellan intervjuare 

och informant finns alltid en maktaspekt att ta hänsyn till. Detta maktförhållande blir än 

tydligare när det dessutom handlar om vuxna som intervjuar barn (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta togs i beaktande under intervjuerna. Utifrån de pilotintervjuer som gjordes i 

augusti 2014 reviderades några av frågorna för att bli mer åldersadekvata och ännu tydligare.  

Att försäkra sig om att man uppfattar informanten korrekt är av oerhörd vikt (Denscombe, 

2009; Hilmarsson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjusituationen, där forskare och 

informant möts, möjliggör för forskaren att direkt kunna kontrollera att informationen 

uppfattats korrekt, vilket är väsentligt för undersökningens tillförlitlighet (Denscombe, 2009; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att parafrasera, upprepa det som informanten sade samt 

ställa kompletterande följdfrågor har vår avsikt varit att verifiera och förstå den information 

som informanterna lämnat. Denna form av återkoppling har tydliggjort vad som sagts både för 

oss som intervjuare och för informanten själv. Att bli intervjuad kan göra att informanten 
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upptäcker alternativt synliggör saker om sig själv. Detta kan få en positiv terapeutisk effekt 

(Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Den personliga kontakten som uppstår vid en 

intervju där informanten känner sig bekväm och tillfreds med situationen kan göra att 

informanten ger utförligare svar på personliga och känsliga frågor än vad informanten från 

början hade tänkt sig. Å andra sidan finns en risk att informanten friserar sina svar då denne 

vill förmedla en positivare bild än vad verkligheten är (Denscombe, 2009). Vi har lagt stor 

vikt vid att formulera enkla frågor och ibland ställt om en fråga på ett annat sätt för att få en så 

stor förståelse som möjligt. 

4.4 Teckenspråkstest 

Det svenska teckenspråkstest som använts i vår studie är i grunden ett engelskt test, ABSLD, 

Assessing British Sign Language Development: Receptive Skills Test (Herman, Holmes & 

Woll, 1999), som nyligen översatts till svenskt teckenspråk. Testet hade ännu inte etablerats i 

Sverige eftersom testets svenska normeringar inte var färdigbearbetade. Vi ansåg det relevant 

att använda detta teckenspråkstest eftersom det testar ungefär samma språkliga förmågor och 

språkförståelse som testet i svenska, TROG-2, vilket rekommenderades av logopeden. Vi fick 

lov av SPSM (Ola Hendar, personlig kommunikation, 23 juni 2014) att använda testet trots att 

normeringarna inte var klara och att testet ännu inte etablerats i Sverige.  

ABSLD är det första standardiserade testet av teckenspråk som baserats på brittiskt 

teckenspråk, BSL. Testet är tänkt att användas för att beskriva teckenspråksfärdigheter hos 

barn i åldern 3-11 år. Testet är normerat på barn som vuxit upp med döva föräldrar alternativt 

döva barn med hörande föräldrar som exponerats för BSL i tidig ålder. Testet används för att 

beskriva språkutveckling och för att identifiera barn som har svårigheter i sin språkutveckling. 

Det kan även användas till äldre barn vars teckenspråksfärdigheter upplevs som under 

genomsnittet. Testet går till så att barnet och testledaren sitter bredvid varandra med datorn 

framför sig på bordet. På dataskärmen visas en person som tecknar 40 meningar av olika 

svårighetsgrad. Barnet tittar på en mening i taget och pekar därefter på den av de fyra snarlika 

bilderna som barnet uppfattar är den rätta. Språkliga funktioner som testet bedömer är 

ordförståelse (substantiv och verb), teckenböjningar som till exempel bestämning av 

storlek/form och antal, samt olika grammatiska konstruktioner (Herman, Holmes & Woll, 

1999).  

Teckenspråksläraren som undervisar distanseleverna har känt till att vi testar vissa elevers 

språkfärdigheter. Vilka elever det är som testas samt vad testet undersöker och hur det går till 
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har teckenspråksläraren ingen kännedom om. Detta har vi medvetet inte informerat 

teckenspråksläraren om eftersom vi vill undvika att denne anpassar och tillrättalägger sin 

undervisning utifrån de språkliga förmågor som undersöks i testet. I studiens slutskede 

intervjuades teckenspråksläraren. Vi bad då denne berätta om informanternas 

teckenspråksfärdigheter samt om någon språkutveckling skett under den tid som 

distansundervisningen pågått. 

4.5 Test i svenska 

Det svenska språktestet som använts i vår studie är i grunden ett engelskt test, TROG-2, Test 

for Reception of Grammar - Version 2. TROG-2 är ett test i svenska som liknande det 

teckenspråkiga testet, ABSLD, testar elevernas språkförståelse och förmåga att uppfatta 

grammatiska strukturer. TROG-2 är översatt till svenska och är normerat på svenska barn i 

åldrarna 4-13 år. Den svenska versionen av TROG-2 kan också administreras i åldern 14-16 

år, då estimerade normerade värden finns för denna åldersgrupp. TROG-2 är ett receptivt 

språktest som kan användas av logopeder, psykologer och specialpedagoger med vana att 

administrera standardiserade test individuellt. Testet ger en bild av hur barnet förstår 

grammatiska konstruktioner som markeras genom ordböjningar, funktionsord och ordföljd 

och visar på denna förmåga i jämförelse med jämnåriga barn. Det kan även ge information om 

det finns specifika grammatiska svårigheter. Testet kan med fördel användas som en del i en 

bredare bedömning av språklig förmåga. Testförfarandet ser ut så att testledaren läser en 

mening högt, barnet ska lyssna och sedan peka på den av fyra bildalternativ som stämmer 

med den presenterade meningen. Testet består av 80 uppgifter (80 meningar), som utifrån 

grammatisk konstruktion är indelade i 20 block (Bishop, 2009).  

4.6 Genomförande 

De metoder vi valde är intervjuer och språktester. Eleverna intervjuades samt testades i både 

teckenspråk och svenska när de var på sin deltidsutbildning på specialskolan. De språktester 

som genomfördes är kopplade till vår studie och görs inte per automatik på de elever som 

deltar i distans- och deltidsutbildningen. Samtliga intervjuer och språktester gjordes under 

ordinarie skoldag, i lediga rum i anslutning till elevernas klassrum. Intervjuerna och testerna 

inleddes med presentation, småprat, förklaring av syftet samt ett förtydligande av att eleven 

kan välja att avstå från att svara alternativt kan välja att avbryta testet/intervjun om så önskas. 

Såväl vi som logopeden och specialläraren var relativt okända för eleverna. Under deras 
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deltidsvecka befann vi oss på specialskolan och de såg oss i skolans lokaler. Vi, liksom 

logopeden och specialläraren, valde medvetet situationer där vi mötte eleverna för att på så 

sätt bekanta oss med dem, exempelvis på raster och i matsalen. Vid dessa tillfällen bestämdes 

i samråd med eleverna vilka dagar/tider som de föredrog att göra intervjuer respektive tester. 

Vi valde att göra två intervjuer/elev med sex respektive sju månaders mellanrum. En gång i 

början av studien och en gång i slutet, för att lyssna till elevernas upplevelse av sin 

utveckling, trivsel och om/hur/när de använde sig av teckenspråk respektive svenska.  Kim 

intervjuades och språktestades med sex månaders mellanrum, den första veckan i oktober 

2014 samt den sista veckan i mars 2015. Mellan Alex intervjuer och språktester var det sju 

månader, den tredje veckan i september 2014 respektive den tredje veckan i april 2015. 

Samtliga intervjuer spelades in på en bärbar dator. I slutet av studien intervjuade vi även 

teckenspråksläraren för att få dennes bild av elevernas utveckling. Vi deltog båda två vid 

samtliga intervjutillfällen, trots att vi var medvetna om att bådas vår medverkan förstärker den 

maktasymmetri som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009). De fördelar, i form av att vara 

två som ser och hör (såväl verbala som icke verbala signaler), två som kunde ställa adekvata 

följdfrågor, samt att vi båda därmed ”äger” intervjumaterialet ansåg vi uppvägde nackdelarna.  

Innan intervjuerna kontrollerade vi att mikrofoner och den hörseltekniska utrustningen 

fungerade. I samband med varje intervjus inledning tillfrågades informanterna om vi fick 

spela in intervjuerna samt om de föredrog talad svenska eller teckenspråk. Den ena 

informanten föredrog talad svenska medan den andra informanten ville att vi både skulle 

teckna och tala. Själva valde de att svara på talad svenska. Ingen av informanterna hade något 

emot att bli inspelad. Intervjuerna, som spelades in på en bärbar dator, varade i mellan 30-55 

minuter. I direkt anslutning till intervjuerna reflekterade vi tillsammans, likt Kvale och 

Brinkmann (2009) förespråkar, över våra första intryck samt dokumenterade informantens 

kroppsspråk och andra visuella signaler som vi uppfattat men som inte syns på 

ljudupptagningarna. Samtliga intervjuer transkriberades. Under intervjun med 

teckenspråksläraren fördes anteckningar vilka renskrevs i direkt anslutning till intervjun. 

Språktesterna genomfördes vid två tillfällen per elev, en gång på hösten och en gång på våren. 

Logopeden och specialläraren genomförde språktesterna med eleverna. Teckenspråkstesten, 

ABSLD, utfördes i ett lugnt rum med endast specialläraren och informant närvarande. 

Tidsåtgången för teckenspråkstesterna var cirka 30 minuter per tillfälle. Specialläraren har 

bedömt informanternas testresultat. I samband med att vi har tagit del av resultaten har 
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specialläraren haft en genomgång med oss. Testningen av svenska med TROG-2 har i denna 

studie genomförts av logoped tillsammans med eleverna som ingick i studien. 

Administreringen av testet har skett i ett lugnt rum med endast logoped och elev närvarande. 

Ingen hörselteknisk utrustning, förutom elevens personliga hörhjälpmedel, har använts. 

Logopeden och informanten har suttit mitt emot varandra, vilket har gett möjlighet till stöd av 

läppavläsning för de elever som använder sig av detta som en strategi för att lättare kunna ta 

till sig talspråk. Inget teckenspråk eller stödtecken har använts i denna testsituation och det är 

något som testpersonerna var väl införstådda med innan testningen påbörjades. Tidsåtgången 

för testerna är cirka 30 minuter per tillfälle. Testen rättades och bedömdes av logopeden. I 

samband med att testresultaten överlämnades till oss fick vi även en muntlig genomgång av 

vad resultaten visade.  

4.7 Bearbetning av det empiriska materialet/data 

Vi har medvetet försökt bortse från såväl teorier som vår egen förförståelse när vi tolkat våra 

data. I enlighet med vad Merriam (2011) förespråkar har vår analys skett parallellt med 

datainsamlingen. Vid en fenomenologisk studie där datainsamlingen, likt vår studie, inte är 

alltför omfattande rekommenderar Szklarski (2009) Giorgis analysmetod. Analysen har 

därmed gått till enligt följande: 

1. I direkt anslutning till varje intervju reflekterade vi tillsammans över det övergripande 

intryck vi fått av informantens berättelse. Därpå transkriberades intervjun vartefter 

intervjutranskriptionen lästes igenom ett par gånger för att få fram en helhetsbetydelse. 

2. Därefter fortsatte läsningen då vi var för sig sökte efter varje berättelses 

meningsbärande enheter. De bärande beståndsdelarna vi var för sig hade avgränsat 

jämfördes, diskuterades och studerades grundligt. 

3. Efter detta omformulerades delarna, relaterades till varandra och till sin kontext, för att 

tydliggöra de vardagliga skildringarnas direkta och indirekta innebörder.  

4. För att komma åt fenomenets kärna bearbetades de mest innehållsrika delarna 

ytterligare innan de återigen sattes samman till en mer komprimerad men precis 

berättelse. 

5. Till sist gjordes en framställning av varje enskild intervjus generella struktur. De 

bärande teman som hittades komparerades med varandra för att se vilka teman som 

varierade och vilka som var oföränderliga. 
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Varje intervju har följaktligen analyserats i flera steg, enligt Giorgis analysmodell (Szklarski, 

2009), med avsikten att utifrån vårt syfte hitta mönster samt arbeta fram kategorier och 

centrala teman som beskriver informanternas upplevelser och uppfattningar. Efter att samtliga 

intervjuer analyserats enligt ovan jämfördes de med varandra för att lyfta fram det generella. 

Allt som framkom i intervjuerna redovisas således inte, utan bara det som är relevant för 

resultatet. Intervjuanalyserna utgör tillsammans med språktesterna och intervjun med 

teckenspråksläraren studiens resultat. 

Hjälpmetoder, i vårt fall språktester och intervju med teckenspråksläraren, kan användas för 

att bekräfta de resultat som framkommit i den huvudsakliga metoden (Denscombe, 2009; 

Kvale & Brinkmann, 2009). De kvantitativa språktesternas resultat i talad svenska och 

teckenspråk bedömdes och rättades av logopeden respektive specialläraren i enlighet med 

varje tests föreskrifter. Språktesterna visade på informanternas språkförståelse i talad svenska 

respektive svenskt teckenspråk. Logopeden och specialläraren har var för sig delgivit oss 

resultaten från språktesterna i både en skriftlig och en muntlig redogörelse. Under intervjun 

med teckenspråksläraren, rörande dennes upplevelse av elevernas tvåspråkiga kompetens och 

av informanternas teckenspråksutveckling, fördes anteckningar, vilka renskrevs direkt efter 

avslutad intervju. Testresultaten tillsammans med teckenspråkslärarens uppfattningar sattes i 

relation till informanternas utsagor beträffande kunskaper i svenska och teckenspråk i enlighet 

med Denscombe (2009) samt Kvale och Brinkmann (2009). Detta gav oss en bild av 

informantens upplevelse av sin tvåspråkiga kompetens i förhållande till teckenspråkslärarens 

uppfattning och vad språktesterna visade gällande informantens språkfärdigheter.   

Vår analysprocess påbörjades redan vid den första intervjun. Empirin har bearbetats i flera 

steg under studiens gång varvid olika tolkningsmöjligheter succesivt har kommit att 

framträda. Utifrån de kategorier som arbetats fram i informanternas utsagor kom vi att 

analysera dess likheter och skillnader i jämförelse med tidigare forskning och teorier.  

4.8 Etiska överväganden 

Att ta hänsyn till informanterna och följa forskningsetiska principer vad gäller samtycke, 

konfidentialitet, information om syfte och innehåll samt att materialet endast används i 

forskningssyfte är ett grundläggande individskyddskrav (Ahlberg, 2009; Denscombe, 2009; 

Kullberg, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2003, 2011; Quennerstedt, 

Hartcourt & Sargeant, 2012). För att säkerställa att hänsyn tas till elevernas personliga 

integritet och försvåra identifieringen har vi därför valt att avidentifiera elevernas namn, kön, 
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bostadsort samt hemskola. Inte heller specialskolan, logopeden, specialläraren eller 

teckenspråksläraren nämns vid namn. Då antalet distanselever är mycket begränsat har vi 

även varit försiktiga med att ge alltför detaljerad bakgrundsinformation om eleverna, då även 

små ledtrådar kan vara avslöjande. Eleverna i vår studie har tilldelats de fingerade namnen 

Kim och Alex då dessa är könsneutrala och återfinns hos såväl pojkar som flickor. Att på 

detta sätt ta hänsyn till och visa omsorg om våra informanter bidrar, så som Larsson (2005) 

beskriver det, till vårt arbetes vetenskapliga kvalitet. Vi har varit tydliga med informanterna 

om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att dra sig ur studien när de vill. Innan 

studien startades inhämtades samtycke från specialskolans rektor. Både elever och föräldrar 

gav sitt skriftliga samtycke till att ingå i studien utifrån det dokument som skickades hem 

innehållande krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande enligt de 

forskningsetiska principerna. Allt material har förvarats inlåst och kommer att förstöras när 

examensarbetet blivit godkänt. 

5. Resultat 

Vi har genomfört en fenomenologisk fallstudie med syfte att undersöka hur två elever som får 

teckenspråksundervisning på distans upplever sin identitet och tvåspråkiga kompetens. Stor 

vikt har därmed lagts vid att beskriva innebörden av informanternas erfarenheter, åsikter, 

uppfattningar och känslor så troget deras livsvärldsberättelser som möjligt (Bengtsson, 1989, 

2001; Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 1986, 2005; Szklarski, 2009). 

Varje intervju har bearbetats och analyserats enligt Giorgis analysmetod (Szklarski, 2009). 

Resultatet av dessa analyser redovisas nedan under respektive informants fingerade namn, 

Kim och Alex. Även språktestsresultaten samt intervjuresultaten från teckenspråksläraren 

klargörs under respektive informant. I resultatet har vi använt huvudrubrikerna Identitet, 

Språk, Distansundervisning, Språktester samt Intervju med teckenspråksläraren med därtill 

lämpliga underrubriker, vilka har valts med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

I den mån det har varit möjligt har vi använt det språk och de begrepp som informanterna 

själva har uttryckt sig med. Hakparenteser med förtydligande ord används i vissa av 

informanternas citat, i de fall vi ansåg att detta behövdes. I slutet av resultatdelen 

sammanfattar vi resultatet med utgångspunkt i våra frågeställningar. 
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5.1 Kim 

Kim går i en liten högstadieklass på en mindre F-9 skola. Kim har en grav hörselnedsättning 

som upptäcktes vid fyra års ålder, hörapparater används på båda öronen. I skolan används, i 

perioder, hörselteknik i form av lärar-/elevmikrofoner. Den första kontakten med teckenspråk 

fick Kim i samband med att Kim blev deltidselev på specialskolan vid 8-9 års ålder. Efter ett 

par års medverkan i deltidsutbildningen gjordes ett längre uppehåll. Då Kim är orolig för att 

hörselstatusen skall försämras återupptogs kontakten med specialskolan i samband med att 

Kim tackade ja till erbjudandet om teckenspråksundervisning på distans. Teckenspråk 

används endast vid kontakten med specialskolan på deltidsveckor/distansundervisning i 

teckenspråk. På fritiden är Kim aktiv i en idrott där Kim är mycket framgångsrik. 

5.1.1 Identitet 

Hörselmedvetenhet 

Kim har vid båda intervjuerna svårt att beskriva sin hörselnedsättning och vad den innebär. 

Vid den första intervjun berättar Kim att hörseltester visar att hörselnedsättningen inte är 

progredierande (succesivt försämras) men Kim känner ändå en stor oro för att hörseln skall 

försämras. Vid vårt första möte berättar Kim om sin upplevelse av när klasskamraterna fick 

prova på hur det är att höra som en person med hörselnedsättning. 

Jag blev chockad! Jag hörde hur de hörde och så hörde jag hur jag hörde med [hörapparaterna]. 

Man hörde skillnaden. Ni hör bättre än mig även fast jag har hörapparaterna på. 

Kim berättar senare i den första intervjun att Kim inte tänker så mycket på sin 

hörselnedsättning och inte ser på sig själv som en person med hörselnedsättning. Vid båda 

intervjuerna talar Kim om sin önskan att vara hörande och inte höra sämre än de andra, något 

Kim bland annat uttrycker med orden: 

Jag tänk ba på att jag hör dåligt fast jag skulle vilja vara hörande men det går ju inte att göra något 

åt. Men i alltihop vill jag inte vara negativ för det går ju inte att få bort hörselskadan. 

När vi vid den andra intervjun pratar om grupptillhörighet blir Kim osäker och funderar fram 

och tillbaka. Kim känner varken tillhörighet som hörande eller hörselskadad men uttrycker att 

hörselskadad är det som passar bäst. 

Jag vet inte. Mitt emellan, både och. Har aldrig tänkt på det. Jag känner egentligen inte att jag är 

nån av dem. Jag vill inte typ göra det, men det är mest hörselskadad. Står mer till hörselskadade. 
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Kamratrelationer 

Vid den första intervjun framkommer att Kim upplever sig ha vänner, visserligen inte lika 

många som klasskamraterna och det skulle vara trevligt med fler tycker Kim. Kim berättar 

också att flera kompisrelationer har tagit slut genom åren. Vid den första intervjun säger sig 

Kim ha en bästa vän att umgås med på rasterna. Denna vänskap har runnit ut i sanden då 

vännen har hittat andra att umgås med berättar Kim vid den andra intervjun, men säger sig nu 

ha hittat nya kamrater inom idrotten. Vid det andra intervjutillfället säger sig Kim ha tre till 

fyra kamrater som alla är ett till två år yngre. En av dessa kamrater betraktar Kim som sin nya 

bästa vän. De träffas ibland och spelar spel men Kim uppger sig ofta vara för trött på kvällar 

för att orka umgås med någon. Vid båda intervjuerna säger sig Kim ibland vilja bestämma vad 

som skall göras, men skulle aldrig göra det. Kim fogar sig alltid i kamraternas vilja och 

önskemål, även när det går emot Kims egen önskan och vilja berättar Kim. 

Vid båda intervjuerna framkommer att Kim upplever att klasskamraterna inte tar hänsyn till 

de behov som följer med hörselnedsättningen. Exempelvis används inte elevmikrofonerna på 

rätt sätt säger Kim och berättar: 

Det var dom här elevmickarna, då blev det kaos och då skyllde de på mig att dom var framme och 

att de måste använda dem. 

Vid båda intervjuerna berättar Kim om sin upplevelse av att kamraterna varken på lektioner 

eller raster upprepar det som sägs när Kim frågar om. Kims erfarenhet är att det är svårt att 

hänga med i snacket på rasterna/fritiden. 

Jag hänger inte med mina klasskamrater på rasterna längre. Jag hänger med några andra men det är 

så där att varje gång man säger va säger de, äh det va inget så jag får aldrig reda på vad de sa. /…/ 

Det var lite bättre förut. Då kunde de upprepa mer men nu har de väl tyckt att det varit mer 

jobbigare att jag sagt va, va, va. /…/ Jag säger va sen säger de inget åsså byter de ämne. Då får jag 

aldrig reda på vad de sa. 

Kim uttrycker vid båda intervjuerna att det är jobbigt när klasskamraterna pratar i negativa 

termer om Kims hörsel. Detta upplever Kim har eskalerat sedan klassammansättningen 

förändrades i samband med stadiebytet. I perioder upplever sig Kim ha blivit mobbad på 

grund av sin hörselnedsättning. Vid den andra intervjun berättar Kim att på sista tiden har 

detta yttrat sig i verbala kränkningar. På frågan om i vilka situationer som detta händer svarar 

Kim: 
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Rasterna. För då kan de säga vad som helst å inga lärare i närheten /…/ de kan säga ändå fast det 

skulle finnas lärare där, det bryr sig inte lärarna. De tror att det är på skämt, men det är det inte.  

Självkänsla 

Vid båda intervjuerna berättar Kim om sin osäkerhet. Kim upplever sig som ganska trygg i 

idrottsvärlden men som otrygg och osäker i kamrat- och skolsituationer. Kim beskriver sig 

som en tyst person som är dålig på att diskutera och argumentera. Kim tror att det skulle vara 

omöjligt att vinna en diskussion mot någon kamrat och uppger sig därför avstå från att ge sig 

in i några sådana. Bättre att ge sig på en gång menar Kim. Kim säger sig ha dåligt 

självförtroende, något Kim själv menar exempelvis visar sig i att alltid sätta andras behov före 

sina egna. Kim tycker också att det är jobbigt och svårt att be lärarna upprepa det kamraterna 

säger. På lektionerna undviker Kim oftast att fråga vad som sades: 

 Nä, jag vill ju helst att de [lärarna] ska … göra … eller … lärarna ska göra det. 

5.1.2 Språk 

Behov av teckenspråk 

Vid båda intervjuerna berättar Kim om sin stora oro över att hörseln ska försämras. 

Distansundervisningen känns därför viktig inför framtiden tycker Kim och säger: 

Teckenspråk är ju bra att kunna ifall man börjar höra sämre eller någonting. För då får man ju 

använda det. 

Vid båda intervjuerna säger sig Kim inte använda teckenspråket mer än vid deltidsveckorna 

på specialskolan samt vid distansundervisningen i teckenspråk. Vid intervjuerna vill Kim att 

vi använder stödtecken och vid den andra intervjun säger Kim: 

 Jag skulle helst vilja att mamma kunde teckna, och pappa. 

På frågan om Kim ser någon nytta med att vara tvåspråkig svarar Kim vid båda intervjuerna 

att teckenspråket bara behövs för att kunna prata med andra personer som har en 

hörselnedsättning eller är döva. 

Tvåspråkig kompetens 

Vid den första intervjun värderar Kim sitt eget teckenspråkskunnande som mycket lågt, näst 

intill obefintligt. Upplevelsen är att det är lättare att förstå när andra tecknar än att själv 

producera tecken. Kim beskriver vid den första intervjun att det känns som att 

teckenspråkskunskaperna tappats bort i och med uppehållet från deltagandet vid 
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deltidsveckorna. I och med att teckenspråket då inte användes alls upplever Kim att 

teckenspråkskunskaperna nästan helt har glömts bort. När vi vid det första mötet pratar om 

tvåspråkig kompetens framkommer att Kim inte upplever sig som tvåspråkig. 

Nej, jag tänker bara att jag kan svenska. Jag säger aldrig att jag kan teckenspråk för jag kan det 

knappt.  

Vid det andra intervjutillfället uppskattar Kim sin förståelse i teckenspråk till 60-70 

procent och den egna teckenspråksproduktionen till 15-20 procent. Kim upplever att 

teckenspråket har utvecklats i och med distansundervisningen. Mest tycker Kim att 

teckenförrådet har ökat men det är också ännu lättare att avläsa teckenspråket nu. Vid 

den andra intervjun framkommer att Kim inte tycker sig använda teckenspråket mer nu 

än vad som gjordes vid det första intervjutillfället då distansundervisningen precis hade 

startat. Däremot upplever Kim att den egna teckenspråksproduktionen har ökat vid 

distansundervisningstillfällena. Det är lättare att hänga med på distansundervisningens 

lektioner i teckenspråk nu än vad det var i början berättar Kim vid den andra intervjun. 

Nervositeten både när det gäller att avläsa teckenspråk och att teckna själv har minskat 

nu när de har hållit på i ett halvår säger Kim. 

 Första gången var man nervös. Nu är det lugnt. 

Vid den andra intervjun känner sig Kim fortfarande inte som tvåspråkig men ser sig 

själv mer som en teckenspråksanvändare än tidigare. Kim berättar vid båda intervjuerna 

att svenska är det språk som Kim föredrar och känner sig mest trygg med eftersom 

teckenspråket i stort sett inte används utanför kontakten med specialskolan. 

När jag pratar svenska känns det som vanligt. Man har ju pratat i hela sitt liv och teckenspråk 

börjar man ju med när man kom till deltidsveckorna. /…/ När ja använder teckenspråk är jag 

orolig att jag gör fel, det känns oron i magen. /…/ Jag är nervös men man gör ju inte det [tecknar] 

så ofta. 

Vid båda intervjuerna bedömer Kim sina svenskkunskaper som låga och uttrycker på frågan 

om hur mycket svenska Kim kan: 

Sådär, inte så himla mycket. Jag brukar inte prata, jag hänger inte med på svenskalektionerna så 

mycke. 
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5.1.3 Distansundervisning 

Vid den andra intervjun uppger Kim att det primära målet med att delta i 

distansundervisningen är att utveckla teckenspråket. Under den tid som förflutit sedan starten 

säger sig Kim ha kommit underfund med att det känns bra att träffa andra med 

hörselnedsättning. Kim uttrycker: 

Ja, då är ju alla som, alla hör dåligt. På skolan är det ju bara jag. 

Kim beskriver vid den andra intervjun att det känns bra att ”träffas” och se varandra varje 

vecka som de har gjort i flera månader nu. Förut sågs man ju nästan aldrig, bara på 

deltidsveckorna säger Kim. Kim tycker om att få möta teckenspråket oftare än bara på 

deltidsveckorna. Kommunikationen går nästan bara via läraren berättar Kim vid den andra 

intervjun eftersom det bara är en bildruta i taget som är stor på skärmen. De personer som inte 

”har ordet” syns bara som små bildrutor och då är det svårt att uppfatta vad någon eventuellt 

tecknar berättar Kim.  

5.1.4 Språktester 

Testresultaten från det svenska språktestet, TROG-2, visade på att Kim ligger på en 

åldersadekvat nivå. Både det första och det andra testet visade på genomsnittliga kunskaper 

utifrån Kims ålder. Logopeden upplever att Kim var lugn och trygg vid båda testtillfällena. 

Resultaten från teckenspråkstestet, ABSLD, visade på en utveckling då Kim förbättrade sitt 

resultat vid det andra testtillfället. De uppgifter som Kim svarade fel på visade på svårigheter 

att förstå genuina tecken. Genuina tecken har inte svenskpåverkade munrörelser och 

motsvaras inte heller alltid av ett svenskt ord. Specialläraren som utförde teckenspråkstesten 

berättar att Kim vid det första testtillfället verkade nervös och osäker. Kim stoppade 

uppspelningen vid flera tillfällen för att se om vissa sekvenser innan något svar gavs. Vid det 

andra testtillfället var Kim lugn och säker i sina svar och Kim genomförde det andra testet 

utan avbrott. Utifrån testerna visar Kim på goda teckenspråksfärdigheter vad gäller 

teckenspråksförståelse.  

5.1.5 Intervju med teckenspråksläraren 

Teckenspråksläraren berättar att Kim vid distansundervisningens start verkade nervös och var 

ovillig att teckna själv. Kims egenproduktion var begränsad till att svara ja, nej och vet ej 

genom huvudskakningar och att rycka på axlarna. Kim verkade förstå det som läraren och 
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kamraterna tecknade men ville inte teckna själv. Under de månader som 

distansundervisningen har pågått har Kims teckenspråksproduktion ökat väsentligt. Kim 

tecknar nu och visar även på ett visst flyt i sitt tecknande. Teckenspråksläraren beskriver att 

Kim har gått från huvudskakningar via bokstavering till att alltmer teckna. 

Teckenspråksläraren berättar att Kim nu verkar trygg med såväl läraren, kamraterna som 

undervisningssituationen. Teckenspråksläraren upplever också att Kim vill och vågar mer nu. 

Sammanfattningsvis säger teckenspråksläraren att Kim förstår mycket teckenspråk men att 

den egna teckenspråksproduktionen är på en lägre nivå. Under den tid som 

distansundervisningen har pågått har Kim gått framåt och utvecklat sin egenproduktion i 

teckenspråk. 

5.2 Alex 

Alex går i en liten mellanstadieklass på en större F-9 skola. I skolan används lärar-

/elevmikrofoner. Alex är döv på det ena örat och har en grav hörselnedsättning på det andra. 

Hörselnedsättningen upptäcktes när Alex var mycket liten och Alex har CI på det ena örat och 

hörapparat på det andra. Alex familj och släkt lärde sig teckenspråk och Alex fick tidigt 

teckenspråket både hemma och i förskolan. I samband med skolstarten i en hörselklass 

började Alex som deltidselev i specialskolan. När Alex i mellanstadiet bytte från 

hörselklassen till en vanlig klass i en ny skola slutade Alex och även familjen att använda 

teckenspråk. Alex slutade även med deltidsutbildningen. I skolan har Alex en stödperson som 

tecknar till Alex under lektionerna och i hemmet tecknar den ena föräldern vid behov. Alex 

svarar alltid på talad svenska. När Alex anmälde sitt intresse till distansundervisningen 

återupptogs även deltidsutbildningen.  

5.2.1 Identitet 

Hörselmedvetenhet 

Vid båda intervjuerna har Alex svårt att beskriva sin hörselnedsättning och vad den innebär. 

Alex tror sig vara född döv eller möjligtvis hörselskadad. Alex upplever sig ibland som 

funktionshindrad men tänker sällan på det. Vid flera tillfällen under båda intervjuerna säger 

sig Alex vara döv. Alex känner sig närmast en döv grupptillhörighet eller möjligtvis en 

hörselskadad. 

 Jag är döv och sådär hörselskadad eller sånt. 
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Det framkommer vid båda intervjuerna att stödpersonen är viktig för Alex och att denne ofta 

tecknar det som sägs i klassrummet. Stödpersonen har berättat för klassen om Alex 

hörselnedsättning och vad man kan göra för att Alex ska höra så bra som möjligt. Alex 

beskriver vid båda intervjuerna att det är en hög ljudnivå på pratet i klassrummet. Kamraterna 

skriker och stojar tills de blir tillsagda att prata i mikrofonen, då blir de alldeles tysta berättar 

Alex. Alex tycker att det är tröttsamt med allt skrik och att inte höra vad som sägs. På frågan 

om Alex brukar berätta om sin hörselnedsättning för sina kamrater blir svaret: 

Jo det gör jag ju med dom lyssnar inte. Jag säger att dom måste använda micken för att jag inte hör 

så bra men dom säger ok och så tar dom mikrofonerna och så leker och leker. Jag blir så himla 

förbannad. Jag blir på dåligt humör. 

Kamratrelationer 

Alex berättar vid den första intervjun att förut, på lågstadiet, fanns det massor av kompisar 

som alla kunde teckenspråk. I den nya klassen kan ingen teckenspråk. Vid den första intervjun 

säger sig Alex ha en kamrat på skolan, NN, som också har en hörselnedsättning men går i en 

annan klass. På rasterna när klasskamraterna är ute och leker brukar Alex sitta inne och läsa i 

en bok, ofta sitter även NN där. Alex väntar alltid på NN men NN söker sig inte alltid till 

Alex, berättar Alex vid den första intervjun. 

 Jag brukar läsa bok. Men ibland är ju inte min kompis [NN] på rasten så jag bara väntar på h_n.  

Vid den andra intervjun nämner Alex förutom NN även två klasskamrater, ”de lugna”. På 

rasterna brukar ”de lugna” gå omkring i rummet och prata. Alex deltar sällan i deras samtal 

utan beskriver sig själv som sittande på golvet och lyssna på ”de lugnas” prat. 

Jag träffar NN mest på lunchraster. På dom vanliga rasterna som är ja då brukar jag sitta och 

lyssna på vad dom [de lugna] pratar om och så där. 

Alex berättar vid den andra intervjun att det på fritiden finns andra kamrater som är hörande 

och som bor i samma område som Alex. Dessa kamrater är flera år yngre och Alex tycker att 

de leker bra tillsammans. På frågan om Alex vill ha fler kamrater uttrycker Alex vid båda 

intervjuerna en önskan om fler döva kompisar men inte fler hörande kompisar. Under båda 

intervjuerna berättar Alex också att det finns kompisar som Alex bara träffar på 

deltidsveckorna. Särskilt en av dessa, X, betyder mycket för Alex som benämner denna 

kamrat som sin bästa vän. Vid den första intervjun säger Alex: 

 För två år sedan träffade jag X för första gången. X är min allra bästa kompis. 
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X har ännu inte börjat med distansundervisningen berättar Alex vid den andra intervjun. 

Alex längtar efter att även X ska börja med distansundervisningen så att de får se 

varandra oftare. 

Självkänsla 

Vid båda intervjuerna beskriver Alex sig som en tyst person i skolan. Ibland, om Alex är 

säker på vad det handlar om, säger sig Alex kunna räcka upp handen och svara på frågan.  

Jag är ofta tyst på rasterna. På lektionerna också. De där fotbollsspelarna bara babblar och skriker 

nästan hela tiden.  

Vid den andra intervjun säger sig att Alex prata mer med de kamrater som finns hemmavid. 

Där är Alex också med och bestämmer om vad de ska göra. I skolan säger sig Alex aldrig 

bestämma men är heller inte med på det som klasskamraterna har bestämt. Alex berättar, vid 

den andra intervjun, att på senare tid har tålamodet för de andra klasskamraterna tagit slut 

vilket visas i olika situationer. 

Skulle dom reta mig eller nåt, peta på paddan min, då blir jag på väldigt dåligt humör. Jag skäller 

rätt ut liksom. 

5.2.2 Språk 

Behov av teckenspråk 

Alex uttrycker vid båda intervjuerna en önskan om att alla skulle kunna teckna. Alex upplever 

att förståelsen blir allra bäst om folk tecknar och pratar samtidigt.  

Jag skulle vilja att alla tecknar och pratar samtidigt. Det skulle bli lättare att hålla med och sånt där 

och liksom hänga med. 

Alex beskriver vid båda intervjuerna att det är lättare att förstå om man ser ansiktet både på 

folk som pratar och folk som tecknar. När hörseltekniken inte fungerar läser Alex på läpparna. 

Det går ofta väldigt bra om det är lugnt och personen inte mumlar. Alex berättar, vid båda 

intervjuerna, att när Alex var liten var teckenspråket första språk. Teckenspråket användes 

jämt både hemma och i förskolan. 

När jag var liten använde jag teckenspråk hela tiden./…/Ja. Mitt språk var ju teckenspråk mitt 

första [språk]. 

Alex berättar vid båda intervjuerna att Alex nuförtiden använder mest talad svenska. 

Teckenspråk får Alex av stödpersonen i hemskolan, via distansundervisningen, på 
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deltidsutbildningen samt till viss del i hemmet. Alex säger vid båda intervjuerna att det är bra 

att kunna flera språk. Alex berättar också vid båda intervjuerna att teckenspråket inte används 

i samma utsträckning som tidigare nu när Alex inte går i hörselklass längre.  

Ja det är på de dära teckenspråkslektionerna och när jag är här kanske och så eller när jag pratar 

med någon döv. 

Alex säger vid båda intervjuerna att teckenspråksanvändningen minskade när de nya 

klasskamraterna inte kunde teckenspråk. Alex berättar vid båda intervjuerna att stödläraren 

tecknar hela lektionerna men att Alex själv svarar med tal. På samma sätt fungerar det hemma 

när mamma ibland tecknar till Alex så svarar Alex med tal. Alex berättar vid första intervjun 

om sin önskan att ha tecken för allt. När tecknet för något saknas i Alex teckenförråd skapar 

Alex ett eget tecken för detta. Alex visar på ett exempel och säger: 

Jag försökte hitta ett tecken men nä det fanns inget och så blev det så där då [visar hur det 

egenskapade tecknet ser ut]. 

Tvåspråkig kompetens 

Alex upplevelse av den egna teckenspråkskompetensen skiljer sig åt mellan den första och 

den andra intervjun. Vid första intervjun bedömer Alex sina teckenspråkskunskaper som 

mycket goda. Alex säger: 

 Jag kan ALLT!. 

Vid andra intervjun säger sig Alex inte längre kunna allt vad gäller 

teckenspråksfärdigheterna. Nu bedömer sig Alex kunna ungefär hälften. Avläsningen av 

teckenspråk fungerar bra, tycker Alex, medan den egna produktionen är sämre. Därför 

är distansundervisningen bra tycker Alex, så att Alex inte glömmer hur man tecknar 

själv. Alex uttrycker: 

När jag var mindre så kunde jag nästan allt men nu kan jag hälften av det. /…/ Jag måste tänka 

nästan hela tiden för nu håller jag nästan på att tappa bort det [teckenspråket]. /…/ Det är jobbigt 

att tänka mycket hur man ska göra och så där./…/ Jag kan avläsa av folk nästan allt men bara 

teckna själv hälften.  

Vid båda intervjuerna säger sig Alex läsa på läpparna både när bara tal används men också 

när teckenspråk avläses. Vid båda intervjuerna vacklar Alex i sitt svar på vilket av språken 

som är det starkaste språket men bedömer till sist sina totala svenskkunskaper som lite bättre 
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än teckenspråket. När det gäller vilket av språken som är lättast att förstå upplever Alex vid 

båda intervjuerna istället att det är teckenspråket som känns lättast.  

Det är ungefär nästan likadant. Mest teckenspråk kan jag förstå men om det är nån svenska det är 

några ord som jag inte förstår som du pratade om till exempel. De förstod jag ju inte. Det är ju mer 

i teckenspråk som jag kan. Jag kan inte svåra ord på svenska men teckenspråket kan jag avläsa. 

Vid båda intervjuerna framkommer att Alex upplever sig själv som tvåspråkig. Teckenspråket 

och svenskan bedömer Alex sig kunna ungefär lika bra. Vid den andra intervjun uttrycker 

Alex efter en lång fundering att svenska är det språk som är tryggast eftersom det är det språk 

som används oftast. Det är också det språk som Alex själv väljer att använda. Samtidigt säger 

Alex: 

Svenskan är lite svår tycker jag. Jag är hörselskadad liksom. Jag menar att jag har svårt att skriva 

och lyssna och så där. Det är sånt. 

5.2.3 Distansundervisning 

Vid båda intervjuerna säger sig Alex längta efter distansundervisningen i teckenspråk. Det är 

kul att få användning för teckenspråket igen berättar Alex vid båda våra möten. Alex tycker 

att det är lätt att förstå läraren men svårare att teckna själv. Alex uttrycker vid båda 

intervjuerna hur skönt det är att få gå ifrån de stökiga lektionerna med de skrikiga 

klasskamraterna. Alex säger sig inte gilla sin skola och uttrycker flera gånger under båda 

intervjuerna en önskan om att få börja i specialskolan.  

När jag hör ordet hörselskadad längtar jag hit [specialskolan] för jag gillar inte alls min skola. Jag 

gillar inte ett dugg den. Jag åker hit för att lära mig teckenspråk och slippa den skolan. Nästan 

varenda en är taskiga mot varann och så där. Sånt tycker jag inte om men här är dom väldigt lugna 

och så där tycker jag. Jag vill att alla elever är väldigt lugna, tecknar teckenspråk, ungefär som den 

här skolan [specialskolan]. 

Alex berättar vid den andra intervjun att det är bestämt att Alex ska gå kvar i sin hemskola 

men fortsätta med både deltidsutbildningen och distansundervisningen i teckenspråk.  

5.2.4 Språktester 

Testresultaten från det svenska språktestet, TROG-2, visar vid båda testtillfällena att Alex 

ligger på en nivå klart under genomsnittet. Alex grammatiska språkförståelse i svenska ligger 

på en åldersnivå som är flera år lägre än Alex verkliga ålder. Alex grammatiska 

språkförståelse i talad svenska visar på en viss utveckling från det första till det andra testet, 
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vilket är i paritet med vad man kan förvänta sig säger logopeden. Logopeden upplever att 

Alex var lugn, pratglad och trygg vid båda testtillfällena. 

Resultaten från teckenspråkstestet, ABSLD, visade på en utveckling då Alex förbättrade sitt 

resultat vid det andra testtillfället. Specialläraren berättar att Alex kändes lugn, koncentrerad 

och trygg vid båda testtillfällena. Utifrån testerna visar Alex på goda teckenspråksfärdigheter 

vad gäller teckenspråksförståelse. Alex svarade fel på samma sorts uppgifter i testet som Kim 

gjorde. Även Alex missförstod uppgifter som visade på svårigheter att förstå genuina tecken.  

5.2.5 Intervju med teckenspråksläraren 

Teckenspråksläraren berättar att Alex redan från start var glad och positiv till 

distansundervisningen i teckenspråk. Alex är ”pratglad” och tecknar gärna. 

Teckenspråksläraren säger att Alex förstår mycket teckenspråk men att den egna 

teckenspråksproduktionen är på en lägre nivå. Det märks, tycker teckenspråksläraren, att Alex 

har en god teckenspråksförståelse vilket teckenspråksläraren tror beror på att Alex har en 

resurs i skolan som tecknar mycket med Alex. Sedan distansundervisningen påbörjades har 

Alex gått framåt i sin egen teckenspråksproduktion. Alex utveckling syns tydligast vid 

återberättande situationer då Alex nu har ett bättre flyt i tecknandet. Teckenspråksläraren 

berättar att Alex längtar till lektionerna och även är mycket intresserad av kontakt med 

kamraterna som Alex annars träffar vid deltidsveckorna.  

5.3 Sammanfattande konklusioner av resultatet 

Studiens syfte är att undersöka hur döva elever och elever med hörselnedsättning upplever 

den egna identiteten före och efter en tids distansundervisning i teckenspråk. 

Studiens första frågeställning handlar om hur eleven upplever den egna identiteten före samt 

efter en tids undervisning i teckenspråk via distans. Resultatet från båda intervjuerna visar att 

Kim är osäker på sin grupptillhörighet. Kim uttrycker, trots sin starka önskan att vara 

hörande, att hörselskadad är det som passar bäst. Kim berättar att det känns bra att via 

distansutbildningen träffa andra med hörselnedsättning. Resultatet från intervjuerna med Alex 

visar att Alex är mer säker på sin grupptillhörighet och ser på sig själv som döv. Alex 

uttrycker ett behov och en önskan om att träffa teckenspråkiga kamrater. 

Den andra frågeställningen behandlar elevens uppfattning av sin tvåspråkiga kompetens och 

sig själv som tvåspråkig före samt efter en tids undervisning i teckenspråk via distans. 
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Resultatet som framkommer vid båda intervjuerna visar att Kim inte uppfattar sig själv som 

tvåspråkig vilket däremot Alex gör. Vid båda intervjuerna bedömer Kim sina 

svenskkunskaper som mycket låga. Sina kunskaper i teckenspråk anger Kim, vid den första 

intervjun, vara i stort sett obefintliga. Kim uttrycker dock, vid den andra intervjun, att såväl 

teckenspråksförståelsen som den egna teckenspråksproduktionen har ökat och Kim har blivit 

tryggare i sin användning av teckenspråket. Alex bedömer, vid den andra intervjun, sina 

kunskaper i de båda språken som ungefär likvärdiga. Alex upplevelse av den egna 

teckenspråkskompetensen skiljer sig åt mellan den första och andra intervjun. Vid den första 

intervjun sa sig Alex vara fullt teckenspråkig medan Alex vid den andra intervjun sa sig 

kunna ungefär hälften. Både Kim och Alex beskriver vid den andra intervjun att de förstår 

mer än vad de själva kan producera i teckenspråk.   

Den tredje frågeställningen handlar om vilken betydelse en utökad undervisning i teckenspråk 

via distansstudier får för elevens språkutveckling i svenska och teckenspråk. Resultatet som 

framkommer visar att Kim upplever att teckenspråket har utvecklats i och med 

distansundervisningen. Resultatet från teckenspråkstestet, ABSLD, visade på en utveckling då 

Kim förbättrade sitt resultat vid det andra testtillfället. När det gäller det svenska språktestet, 

TROG-2, hade Kim samma resultat vid båda testtillfällena. Teckenspråksläraren berättar att 

Kim har ökat sin teckenspråksproduktion väsentligt under den tid som distansundervisningen 

pågått. Vad gäller Alex visade resultaten från både teckenspråkstestet, ABSLD, och testet i 

svenska, TROG-2, på en utveckling då Alex förbättrade sina resultat vid det andra 

testtillfället. Teckenspråksläraren berättar att Alex har gått framåt i sin egen 

teckenspråksproduktion.  

6. Diskussion 

Vi inleder vår diskussion med att resonera kring metodvalet i vår studie. Därefter kommer en 

resultatdiskussion där vi analyserar resultatet och kopplar det mot bakgrunden och den 

tidigare forskningen. Avslutningsvis blickar vi framåt genom att föra ett resonemang kring 

specialpedagogiska implikationer och vad denna studie kan bidra med inom det aktuella 

området. Vi redogör även för våra slutsatser samt ger förslag till vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Under rubriken metoddiskussion diskuterar vi kring vårt val av forskningsansats samt styrkor 

och svagheter i vår studie. Vi diskuterar vår studies trovärdighet och tillförlitlighet under 

rubrikerna Forskningsansats, Validitet, Reliabilitet samt Generaliserbarhet. 

 

6.1.1 Forskningsansats 

Syftet med vår studie var att ta på reda informanternas upplevelse av den egna identiteten, 

språkutvecklingen och den tvåspråkiga kompetensen före och efter en tids distansstudier i 

teckenspråk. Då vårt fokus har varit att ta del av informanternas personliga uppfattningar och 

upplevelser föll det sig naturligt att välja en fenomenologisk forskningsansats (Bengtsson, 

1989, 2001; Denscombe, 2009; Larsson, 1986, 2005; Szklarski, 2009). Med en kvalitativ 

fallstudie baserad på intervjuer kan man som Denscombe (2009), Kvale och Brinkmann 

(2009) samt Merriam (2011) beskriver nå en djupgående insikt vilket därmed ger en ökad 

förståelse för hur våra informanter ser på sin identitet och tvåspråkiga kompetens. Som 

komplement till våra intervjuer har vi genomfört språktester vars resultat har satts i relation 

till informantens egen upplevelse samt med teckenspråkslärarens uppfattning av elevens 

teckenspråkiga utveckling. Detta gjordes för att vi ansåg att det var intressant att se om 

informanternas egna uppfattningar överensstämde med teckenspråkslärarens uppfattning samt 

vad språktesterna visade. Det centrala i arbetet har dock varit att framhäva informanternas 

åsikter, erfarenheter och upplevelser. Sådana kan varken mätas och redovisas med statistisk 

analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenologin däremot, kan som Bengtsson (1989, 

2001), Larsson (1986, 2005) samt Szklarski (2009) beskriver, lyfta fram människans 

personliga upplevelser och på så vis hjälpa oss att få insikt i våra informanters sociala och 

språkliga livsvärld. Något vi funderat mycket över är vårt val att välja en fenomenologisk 

forskningsansats. Om vi till exempel istället hade valt att göra en etnografisk studie och 

kompletterat intervjuer med deltagande observationer på våra informanters hemskolor hade vi 

fått empiri som tillsammans med de personliga berättelserna hade kunnat ge en fördjupad 

förståelse och en helhetsbild av informanternas situation. Det är mycket troligt att dylika 

observationer och kanske även intervjuer med informanternas föräldrar och lärare i svenska 

skulle ha gett värdefull empiri. Då vi i detta arbete haft i åtanke att vår studie ska bidra med 

värdefulla insikter inom det specialpedagogiska verksamhetsfältet anser vi att informanternas 

upplevelser är av stor betydelse. Distansundervisningen i teckenspråk och de kontinuerliga 

möten med andra elever med hörselnedsättning som distansundervisningen innebär har haft 
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betydelse för informanternas språkutveckling och syn på sig själva. Detta torde visa på att de 

kortsiktiga mål som SPSM (2013) har med distansundervisningen har uppfyllts gällande de 

informanter som ingick i vår studie. Valet av en fenomenologisk forskningsansats anser vi 

därmed vara helt rätt, både med utgångspunkt i vårt syfte men också med hänsyn till 

specialpedagogiska implikationer.  

6.1.2 Validitet 

Validiteten i en studie avgörs av i vilken utsträckning undersökningen och de metoder som 

används verkligen undersöker det som avses att undersökas. Den insamlade empirin måste 

också kontrolleras med vedertagen praxis (Denscombe, 2009; Larsson, 2005; Thornberg & 

Fejes, 2009). Genom att välja en kvalitativ fallstudie med fenomenologisk inriktning har vi i 

våra intervjuer fångat upp essensen i vad informanterna berättat. Intervjuer är en metod som 

lämpar sig väl för detta ändamål (Szklarski, 2009). En förutsättning för att få informanterna 

att beskriva fenomenen så som de verkligen upplever dem är att de känner sig bekväma med 

intervjusituationen och att vi ställer ”rätt” frågor på ”rätt” sätt. Exempelvis ska ledande frågor 

undvikas och intervjuaren måste vara lyhörd för de svar som ges för att kunna följa upp med 

relevanta följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 1986). För att säkerställa 

validiteten och reliabiliteten gjordes i studiens upptakt pilotintervjuer. Utifrån dessa intervjuer 

ändrades några frågor för att bli lättare att förstå och ge en tydligare bild av de fenomen vi 

ville ta reda på. Pilotintervjuerna till trots upptäckte vi vid den första av intervjusituationerna 

att en av frågeställningarna hade missförståtts. Vi ville veta om eleverna var aktiva och deltog 

i klassrumskommunikationen genom att delge sina svar/tankar/funderingar med antingen prat 

eller teckenspråk. Informanterna misstolkade vår fråga som om de pratar privat med en 

klasskamrat så att det stör lektionen. En fördel i detta sammanhang var att vi valt 

halvstrukturerade intervjuer där följdfrågor kan vara till hjälp för att klargöra dylika 

oklarheter, få en fördjupad förståelse och minska risken för att missförstånd skall uppstå 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Merriam, 2011). Trots pilotintervjuer visade det sig att Alex hade 

svårigheter att förstå vissa ord/begrepp. Vi förklarade dessa begrepp med andra ord men 

upptäckte under transkriberingen att Alex vid något tillfälle ändå inte hade förstått innebörden 

i begreppet. Att något dylikt skulle kunna inträffa borde vi ha tagit i beaktande och med facit i 

hand hade vi kunnat vara bättre förberedda på hur vi skulle kunna förklara begreppen med 

andra ord.  
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Vi är medvetna om att vi med vårt tonfall och kroppsspråk omedvetet kan ha uttryckt våra 

värderingar och förväntningar och på så vis påverkat informanternas svar. Vi bedömde att det 

var fördelaktigt att vi båda två deltog vid intervjutillfällena eftersom vi då kunde jämföra våra 

tolkningar av informanternas svar. Samtidigt är vi medvetna om att vår närvaro kan ha varit 

besvärande i intervjusituationen då vi var två vuxna och den intervjuade en ensam elev. Detta 

medför en ojämlik maktbalans som kan verka hämmande och påverka informantens svar 

(Börjesson & Rehn, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Även om ingen av informanterna hade 

något emot att bli inspelad på datorn och till synes inte verkade bry sig om att den stod på 

bordet kan vetskapen om att det som sägs spelas in verka hämmande på de svar som ges 

(Denscombe, 2009). Eleverna kan i sina svar ha blivit påverkade av att de vet att vi arbetar på 

en specialskola och använder teckenspråk dagligen med eleverna. För att få ett säkrare resultat 

skulle vi ha kunnat intervjua informanterna i deras hem alternativt på deras hemskolor. Vi 

skulle också ha kunnat undvika att berätta om vår yrkesprofession. Därigenom skulle 

informanterna ha befunnit sig i en kontext som de är vana vid och de skulle inte heller ha 

påverkats av vår yrkesverksamma bakgrund. Vi kan inte veta om resultatet blivit ett annat om 

vi intervjuat eleverna i deras hem eller på deras hemskolor. Däremot var det ett medvetet val 

av oss att inte intervjua eleverna på deras hemskolor. Med tanke på att deras 

hörselnedsättning innebär att hörselteknik, stödlärare, hörselpedagoger är komponenter i deras 

skolmiljö som kan verka utmärkande ville vi inte utsätta dem för ytterligare särpräglade 

inslag. Att förtiga vår yrkesprofession var aldrig aktuellt då vi hela tiden har varit måna om att 

vara ärliga och uppriktiga mot informanterna i allt vad som avser vår studie.  

Intervjuareffekten kan vi inte bortse ifrån. De data som våra informanter gett har baserats på 

vad de säger snarare än vad de gör. Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer 

överens (Kvale & Brinkmann, 2009). Exempelvis när eleverna säger att allt är bra men 

mimik, kroppsspråk och det de berättar om ensamhet, mobbing och undermålig hörselteknik 

säger något annat. En fördel var att vi under intervjuns gång kunde ställa följdfrågor för att 

kontrollera att vi uppfattat informanten korrekt men också för att ge informanterna möjlighet 

att utveckla sina tankar och uppfattningar. Intervjuer kan, likt våra intervjuer, vara trevliga 

och behagliga men det personliga inslaget har också sina risker. Vi frågar om sådant som kan 

vara känsligt och det märktes under intervjuerna att det stundtals blev jobbigt för både Kim 

och Alex. Ett sådant tillfälle kom exempelvis under den första intervjun då det kändes som 

om Alex plötsligt kom till insikt om sitt utanförskap på rasterna. 
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Att bli intervjuad har fördelen att man uppdagar saker om sig själv. Jag måste artikulera mina 

känslor och jag kan lära mig något om mig själv. Det gör mig mer självmedveten, mer medveten 

om min egen olycka. Tennessee Williams, ca 1982. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 24) 

Upptäckten av att vi satte igång en tankeprocess hos informanterna har fått oss att fundera på 

vad vi kunde ha gjort annorlunda. Med tanke på att intervjuer kan väcka många tankar och 

funderingar hos informanten borde vi ha försäkrat oss om att informanten hade haft någon att 

diskutera och bearbeta sina tankar med efter intervjuerna. I efterhand har vi reflekterat mycket 

över detta och vilket ansvar vi har för vad intervjun kan sätta igång för tankar hos 

informanten. Trots att vi med stor sannolikhet satte igång en tankeprocess hos informanterna 

verkar de båda två ha uppskattat intervjutillfällena. Vid besöken på specialskolan har de och 

även deras kamrater kommit fram till oss och velat bli intervjuade igen. Detta tolkar vi som 

att vi ändå kunde hantera situationerna när det blev jobbigt för informanterna. Den kamratliga 

och trevliga atmosfär som genomsyrade intervjuerna kan också ha haft en positiv inverkan på 

hur informanterna upplevde dessa. Det är också möjligt att informanterna, likt Denscombe 

(2009) samt Kvale och Brinkmann (2009) beskriver, tyckte att det var skönt att få prata om 

det som det som togs upp under intervjun.  

Det hade varit givande om vi hade videofilmat intervjuerna så att vi i efterhand hade kunnat 

analysera vad informanterna uttryckte med sitt kroppsspråk. Å andra sidan kan en synlig 

filmkamera ha påverkat med vilken öppenhet informanterna uttryckte sig. Vårt arbetssätt, att 

vi direkt efter varje avslutad intervju tillsammans, såsom Kvale och Brinkmann (2009) 

förespråkar, reflekterade över våra första intryck var bra. Dessa reflektioner var också ett sätt 

att dokumentera informantens kroppsspråk och andra visuella signaler som vi uppfattat men 

som inte syns på ljudupptagningarna. Våra reflektioner spelades in och transkriberades. Att 

transkribera intervjuerna samt våra reflektioner i anslutning till dessa upplevde vi som mycket 

värdefullt. Det gjorde att vi kom närmare informanterna och deras livsvärld. En risk som 

måste tas i beaktande vid transkriberingen av det inspelade materialet är dock att man inte hör 

vad informanten säger alternativt kan ha hört fel (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna risk har 

vi försökt minimera genom att transkribera intervjuerna så snart som möjligt efter dess 

genomförande, medan vi ännu hade intervjun i färskt minne.  

När man likt oss, har en fenomenologisk forskningsansats, är det av yttersta vikt att man sätter 

parentes om sin förförståelse (Bengtsson, 1989, 2001; Denscombe, 2009; Larsson, 1986, 

2005; Szklarski, 2009). Här har det varit en styrka att vara två då vi båda verkligen har varit 

måna om att avskärma oss från teorier, fördomar och subjektivt tyckande. Vi har lång 
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erfarenhet och ett stort kunnande av att arbeta med elever med hörselnedsättning. Detta kan ha 

gjort oss ”hemmablinda” för hur vi ser på vissa situationer. Samtidigt har ingen av oss någon 

specifik kunskap och erfarenhet av att arbeta med deltids-/distanselever vilket har gjort det 

lättare att se på fenomenen med nyfikenhet och öppet sinne. Vidare har vi medvetet varit 

uppmärksamma på varandra och har vid tillfällen kunnat hjälpas åt att påminna oss om att 

bortse från vår förförståelse för att dämpa dess inverkan. Våra diskussioner under 

analysprocessen har därmed bidragit till att vi tolkat innebörden i informanternas 

uppfattningar så trovärdigt som det nu är möjligt att tolka andras berättelser. Hur väl vi har 

lyckats bortse från förutfattade meningar (Larsson, 2005) och verkligen gjort en fördomsfri, 

rättvis och fullvärdig beskrivning av innebörden i informanternas berättelser är svårt att svara 

på, vilket påverkar validiteten i vår studie.  

Ett sätt att stärka studiens validitet är att, likt oss, använda metodtriangulering. (Andreasson & 

Asp-Onsjö, 2009; Denscombe, 2009; Kullberg, 2014, Larsson, 2005). Att kombinera flera 

metoder innebär dock en utmaning för den oerfarne (Denscomb, 2009; Kvale & Brinkmann, 

2009). Att som vi, dessutom kombinera kvantitativa test med kvalitativa djupintervjuer då vi 

har en fenomenologisk forskningsansats är verkligen att ge sig ut på hal is. Vi anser dock att 

vi har lyckats med vår föresats att återge innebörden av informanternas berättelser. Utan att 

förringa dessa har vi kunnat sätta informanternas upplevelser i relation till resultaten från 

språktesterna och teckenspråkslärarens uppfattning. En risk som tas upp av Denscombe 

(2009), Kvale och Brinkmann (2009) samt Larsson (2005) är att resultaten från de olika 

metoderna inte överensstämmer med varandra. Detta såg vi dock aldrig som en risk då vi i så 

fall hade fått ett spännande uppslag till vidare forskning.  

Att vi inte har kunnat kontrollera språktesternas giltighetsgrad då vi inte har den kunskap som 

krävs har inneburit att vi har fått förlita oss på logopeden och specialläraren. Vilket 

naturligtvis kan ha haft betydelse för resultaten. Testerna har visat hur väl informanterna 

förstår talad svenska respektive teckenspråk. Det hade varit intressant om vi hade hittat test 

som på samma sätt hade kunnat visa på informanternas egen produktion på respektive språk. 

Då sådana test saknades i vår studie kom teckenspråkslärarens upplevelse av informanternas 

teckenspråksproduktion att bli värdefull. En svaghet i vår studie är att vi inte på samma sätt 

intervjuade informanternas lärare i svenska angående informanternas egenproduktion i detta 

ämne. Å andra sidan har vi utgått från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv där 

informanternas personliga upplevelser har varit i fokus. Om vi använt fler tester och även 

intervjuat informanternas lärare i svenska hade vår empiri utökats väsentligt. Detta hade 



47 
 

kunnat ge ett säkrare resultat, men vi hade fått en otroligt stor mängd data att handskas med. 

Skulle det då ha funnits en risk för att ”tappa bort” informanternas egna upplevelser? Det är ju 

ändå dessa som utgör den väsentliga och viktigaste delen i vår empiri. Det är informanternas 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter som har betydelse i detta sammanhang. 

Teckenspråkstestet, ABSLD, är översatt från engelska. I England är testet normerat från 3 -11 

år på barn som är uppväxta med teckenspråk. Både Kim och Alex presterade mycket goda 

resultat på detta test vilket förvånade oss då de är skolplacerade i hörande skolor och inte 

använder teckenspråk till vardags. Alex får teckenspråk av sin stödlärare i tolkliknande 

skolsituationer och det händer att en av föräldrarna tecknar med Alex. De har båda deltagit i 

specialskolans deltidsutbildning, från årskurs 1 till årskurs 4/5. Därefter har de gjort uppehåll i 

ett par år innan de i höstas återupptog sin medverkan i samband med distansstudiernas 

tillkomst. Vi funderar på hur det kommer sig att deras resultat är så bra. Visserligen är deras 

ålder i testets övre spann men i testets manual stod det att testet även kan användas på äldre 

elever vars teckenspråk är sämre än genomsnittet. Testet visar att våra informanter når upp till 

en mycket hög nivå. Detta kan bli missvisande om man ser till hela deras 

teckenspråkskompetens då de inte i sin övriga teckenspråksanvändning når upp till denna 

nivå. De svenska normeringarna är ännu inte färdigutvecklade så vi kan egentligen inte uttala 

oss om Kims och Alex teckenspråksfärdigheter mer än att testet visar att deras språkförståelse 

är mycket god. Vilket för övrigt överensstämmer med den beskrivning som Kim och Alex 

själva ger av sin respektive teckenspråksförståelse. En brist som vi i efterhand kan se med vår 

studie är att vi inte hittade test i svenska respektive teckenspråk som säger något om 

informanternas egen produktion i de båda språken. Med ett sådant test, särskilt i teckenspråk, 

skulle informanternas upplevelse av sin språkutveckling kunna verifieras.  

En avvägning i skrivandet har varit att vi valt att avidentifiera informanterna i så stor 

utsträckning som möjligt. Endast uppgifter rörande informanterna som vi anser har betydelse 

för studien har tagits med. Vi har hela tiden varit noggranna med att inte beskriva 

informanterna så att deras identitet ska kunna röjas (Ahlberg, 2009; Denscombe, 2009; 

Kullberg, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2003, 2011; Quennerstedt, 

Hartcourt & Sargeant, 2012). Emellanåt har det varit en balansgång att välja ut uppgifter som 

är relevanta för förståelsen och tolkningen av resultaten utan att för den skull redovisa 

igenkännande detaljer om informanterna.  
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6.1.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten anses vara hög om resultaten vid en upprepning av studien blir desamma (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vad gäller de kvantitativa tester som genomfördes i vår studie anser vi 

att de håller en hög trovärdighet då de är förhållandevis lätta att genomföra under liknande 

förhållanden. Resultaten från våra kvalitativa intervjuer är svårare att kontrollera och 

återupprepa vilket påverkar trovärdigheten (Denscombe, 2009). Vid en upprepning av studien 

med till synes samma förutsättningar och samma informanter torde resultatet bli något 

annorlunda. Informanterna har tillägnat sig nya erfarenheter och insikter vilket genererar en 

ny upplevelse av fenomenet och därmed till viss del andra svar (Bengtsson, 2001). Skulle man 

vid en ny studie välja helt nya informanter har de sina åsikter, uppfattningar och upplevelser 

vilka mycket väl kan skilja sig från Kims och Alex. Kontexten vari intervjun görs samt vem 

som genomför intervjuerna kan också inverka på de svar som ges. För att öka trovärdigheten 

vid en undersökning som vår skulle man, liksom Larsson (1986) föreslår, ha kunnat anlita en 

oberoende bedömare för att bedöma rimligheten i våra tolkningar av informanternas svar. 

6.1.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur pålitlig och representativ en studie är. Kan man dra 

allmänna slutsatser av studien eller är resultatet unikt för just denna studie? Kvalitativ 

forskning kan vid analys av empiriska data hitta återkommande mönster vilka kan antas vara 

av bestående karaktär och därmed sägas vara representativa (Denscombe, 2009; Fejes & 

Thornberg, 2009). I vår studie ingår två informanter vilket är ett alldeles för litet antal för att 

kunna generalisera studiens resultat för att gälla integrerade döva elever och elever med 

hörselnedsättning. Vår studie har inte heller haft den ambitionen. Vi har istället försökt att 

fånga våra informanters personliga erfarenheter, åsikter, uppfattningar och känslor och 

beskriva dessa så troget deras berättelser som möjligt. Vi ville också få en djupare förståelse 

av informanternas egen upplevelsesituation. Resultatet från intervjuerna visar exempel på hur 

två elever uppfattar sin identitet och sin tvåspråkiga kompetens. Intervjuresultaten har vi 

sedan satt i relation till resultaten från språktester och teckenspråkslärarens uppfattning av 

informanternas teckenspråkiga färdigheter för att se om dessa bekräftar eller skiljer sig åt från 

elevernas egna utsagor. Trots att det finns gemensamma drag i våra informanters 

beskrivningar är det möjligt att resultatet skulle ha blivit ett helt annat om vi haft andra 

informanter. Likafullt som att varje berättelse i sig är unik och det är viktigt att lyssna på varje 

individs personliga berättelse, så kan berättelser inte desto mindre vara likartade. Som tidigare 
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nämnts finner vi det mycket troligt att det finns andra elever med hörselnedsättning som kan 

berätta om liknande upplevelser och erfarenheter som våra informanter. Vår studie kan 

därmed bidra med ett teori- och kunskapsbidrag inom det specialpedagogiska 

verksamhetsfältet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med vår undersökning var att få en fördjupad förståelse för hur elever 

som får distansundervisning i teckenspråk upplever sin identitet och tvåspråkiga kompetens 

före samt efter en tids distansstudier. Vi fann det även intressant att sätta elevens egen 

uppfattning av den språkliga kompetensen i relation till teckenspråkslärarens uppfattning av 

elevens språkutveckling samt vad tester i talad svenska och svenskt teckenspråk visar. 

Resultatet diskuteras under rubrikerna Formandet av identitet och Tvåspråkighet och 

identifikation samt Distansutbildningens betydelse för identifikation. 

6.2.1 Formandet av identitet  

Under intervjuerna som genomfördes i en lugn och tyst miljö var vår upplevelse att Kim och 

Alex hade liknande hörselstatus. Vi såg aldrig deras audiogram och vi vet ingenting om hur 

känsliga de är för bakgrundsbuller och andra faktorer som påverkar hur mänskligt tal 

uppfattas. Det som slog oss och väckte vår nyfikenhet är hur kan det vara möjligt att två 

personer med så till synes lika hörselstatus identifierar sig så olika, den ena som nästan 

hörande och den andra som döv? Vad i deras liv har haft och har betydelse för 

identitetsskapandet?  

Kim har en diffus identitet där Kim uttrycker att grupptillhörigheten varken är hörande, döv 

eller hörselskadad, vilket överensstämmer med vad Jönsson (1993) skriver är vanligt hos 

individer med hörselnedsättning. Kim hyser en stark önskan att vara hörande och att tillhöra 

den hörande gruppen. Denna starka önskan till trots visar Kims intervjusvar tecken på just 

avsaknad av grupptillhörighet. Att känna grupptillhörighet är en viktig faktor vid utvecklandet 

av en identitet som tas upp av Elinor Brunnberg (2003), Jim Cummins (2011) samt Per Linell 

(1998). En person som inte tillhör någon grupp och inte heller behärskar någon grupps språk 

får ofta problem med den egna identiteten och självkänslan skriver Linell (1998). Med detta i 

beaktande skulle Kims oklara grupptillhörighet kunna vara en möjlig orsak till Kims diffusa 

identitetsskapande. I sökandet efter en grupptillhörighet som Kim kan känna sig hemma i 

anser vi att distansundervisningen kan fylla en viktig funktion. Kims deltagande i 
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distansundervisningen i teckenspråk, kan som vi ser det, ge goda förutsättningar för Kim att 

stärka sin identitet, självkänsla och samtidigt öka hörselmedvetenheten i enlighet med 

SPSM:s (2013) intentioner.  

Att som Kim stå någonstans mellan två identiteter är inte det samma som om att ha dubbla 

identiteter på det sätt som Brunnberg (2003) skriver om. Brunnberg (2003) påtalar i sin studie 

att de ungdomar med hörselnedsättning som identifierar sig som hörande har färre sociala 

relationer och ett mindre gott självförtroende. Störst socialt umgänge och bäst självförtroende 

har personer med dubbel identitet vilka identifierar sig både som hörande och som person 

med hörselnedsättning (Brunnberg, 2003). Liknande resultat tas även upp av Neil S. 

Glickman och John C. Carey (1993) samt Gunilla Preisler, Anna-Lena Tvingstedt och 

Margareta Ahlström (2005) vilka påtalar hur en dubbel identitet som både hörande och person 

med hörselnedsättning ger möjligheter till att vara en del av både den hörande och den 

teckenspråkiga världen. Med detta i åtanke funderar vi på om det går att dra paralleller mellan 

ovanstående forskningsresultat och Kim. Sämst resultat visades i Brunnbergs (2003) studie 

för de elever som identifierade sig som hörande. Att som Kim, inte riktigt känna sig hemma i 

någon av grupperna torde göra det än mer problematiskt för Kim att tillägna sig goda 

kamratrelationer och en stark självkänsla. Nu har Kim kamrater, om än några år yngre, som 

ingår i samma idrottsförening som Kim. Mycket troligt är att Kims idrottsliga framgångar har 

haft en positiv inverkan på dessa kamratrelationer. Idrotten är en viktig del i Kims liv och 

Kim identifierar sig med kamraterna i idrottsföreningen likt vad som beskrivs av Päivi 

Fredäng (2003), Nigel Musk (2010), Stein Erik Ohna (2000) samt Marie Werndin (2010). Vi 

frågar oss hur Kims kamratrelationer skulle se ut om Kim inte var framgångsrik i sin sport. 

Det finns tecken på att identifikationen i idrottslaget är mer fungerande än i skolan vilket 

stämmer överens med vad Kamilla György-Ullholm (2010) skriver. Identiteten kan väljas av 

individen själv men kan också vara något man blir tilldelad av andra. Som vi tolkar det har 

såväl Kim som idrottskamraterna tilldelat Kim en identitet som en duktig idrottsutövare i sin 

sport. I idrotten där Kim är framgångsrik skulle detta kunna vara en möjlig orsak till att Kim 

har kamratrelationer och känner sig betydligt tryggare och självsäkrare än i skolan.  

Alex har en klarare grupptillhörighet än Kim och ser sig själv som döv. Att Alex identifierar 

sig som döv skulle kunna bero på det tidiga teckenspråkstillägnandet. Alex fick teckenspråket 

tidigt hemma med familj och släkt men även i förskolan. Alex har en stor del av sitt liv haft 

teckenspråk som första språk och en god teckenspråkstillgång vilket antagligen har haft 

betydelse för identifikationen som döv. Egil Andersson och Maria Lawenius (1997) skriver 
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att personer med hörselnedsättning som vistas i en teckenspråkig miljö ofta identifierar sig 

som döva. Personer med hörselnedsättning som däremot använder talat språk i sin vardag 

identifierar sig ofta som hörande. Detta skulle kunna stämma in på Kim som har levt hela sitt 

liv i en hörande miljö. Kim har en stark önskan om att vara hörande och att tillhöra den 

hörande gruppen men känner sig ändå inte riktigt passa in i denna grupptillhörighet. Under 

intervjuerna framkom det att Kim vill ta bort allt som har med hörselnedsättningen att göra. 

Kim vill helst inte teckna, är nervös vid användandet av teckenspråk och har under en längre 

period tagit ett uppehåll från deltidsutbildningen vid specialskolan. Kim önskar sig flera 

hörande kamrater men inte kompisar med hörselnedsättning. Kim värderar hörande 

människor högre än sig själv vilket bland annat uttrycks av att Kim fogar sig i kamraternas 

vilja och ger sig direkt i diskussioner. Denna syn på sig själv, skriver Preisler, Tvingstedt och 

Ahlström (2005), återfinns ofta hos personer med hörselnedsättning och inverkar negativt på 

självkänslan och formandet av identitet. 

Under intervjuerna framkommer det att varken Kim eller Alex har en fungerande social 

situation i skolan vilket överensstämmer med vad som framkom i studier av Shirin D. Antia, 

Kathryn H. Kreimeyier och Susanne Reed (2010), Elinor Brunnberg (2003), Elizabeth 

Charlson, Michael Strong och Ruby Gold (1992), Melissa Hulsing, Barbara Luetke-Stahlman, 

Diane F. Loeb, Peggy Nelson och Jane Wagner (1995), David George Mason (1997), Donald 

F. Moores (2006), Gina Oliva (2007) samt Yuhan Xie (2013). Kim har sköra kamratrelationer 

och har under åren förlorat många vänner vilket även Alex har gjort i och med skolbytet. Barn 

med få vänner känner sig ofta ensamma och utanför skriver Brunnberg (2003) vars studie 

visar att tillgången till kamrater påverkar barnets psykosociala hälsa. Både Kim och Alex har 

idag till största delen yngre kamrater. Alex har lärt känna sin bästa vän via 

deltidsutbildningen. De träffas på deltidsveckorna men har däremellan ingen kontakt. Alex 

väntar på att den bästa vännen också ska börja med distansundervisningen. I hemskolan, på 

rasterna, finns Alex i närheten av några klasskamrater men är inte delaktig i det som sägs och 

görs. Ett antagande skulle kunna vara att det likt Katarina Gustafson (1998) beskriver är så att 

Alex kallar dessa för sina kamrater för att inte se sig själv som ensam och utanför. 

Kamraterna, beskrivs av Alex som ”de lugna” till skillnad från de livliga klasskamraterna. Det 

skulle kunna bero på att Alex, så som Brunnberg (2003) skriver, identifierar sig med ”de 

lugna” just för att den gemensamma nämnaren är att de inte heller tar plats i klassen och är 

utanför precis som Alex. En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att Alex kallar ”de lugna” 

för sina vänner för att inför oss dölja ett utanförskap. På samma sätt skulle bokläsandet som 
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var Alex huvudsakliga rastsysselsättning vid tidpunkten för den första intervjun kunna vara en 

strategi för att maskera utanförskap. Andra orsaker till bokläsande skulle kunna vara att 

hörseltekniken inte fungerar och att Alex använder bokläsandet som en strategi för att inte 

riskera att göra bort sig när Alex inte hör, likt Moores (2006) beskriver. Ytterligare en 

anledning skulle kunna vara att Alex använder bokläsandet som strategi för att ”stänga av” 

och vila för att orka med resten av skoldagen. Att utsättas för buller i form av högljutt 

klassrumsprat och hela tiden måsta koncentrera sig för att höra är, som Margareta Ahlström 

och Kristina Svartholm (1998) samt Elinor Brunnberg (2003) skriver, påfrestande. Det är 

alltså mycket troligt att Alex behöver dra sig undan och stänga ute alla slags stimuli för att 

klara skoldagen. Givetvis kan det vara så att Alex, trots att bokläsandet bara nämns kopplat 

mot rastsituationerna vid den första intervjun, tycker mycket om att läsa böcker. 

På Alex skola finns, i en annan klass, ytterligare en elev med hörselnedsättning. Trots att de i 

stort sett saknar ömsesidiga intressen ser Alex denne elev som sin kamrat. Ett antagande 

skulle kunna vara att Alex söker sig till denna kamrat med anledning av den gemensamma 

nämnaren att de båda har en hörselnedsättning. Detta stämmer överens med vad Brunnberg 

(2003) samt Andersson och Lawenius (1997) tar upp, nämligen att barn med 

hörselnedsättning gärna identifierar sig med barn som har en liknande hörselstatus som de 

själva. Kims kamratrelationer har förändrats under åren då de flesta kamrater har bytts ut till 

nya. Kim beskriver att det ibland är svårt att hänga med i vad som sägs och att kamraterna 

inte orkar upprepa det som sagts när Kim inte har hört. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att kamraterna inte har förståelse för vad Kims hörselnedsättning innebär och att Kim, likt 

Moores (2006) beskriver, då hamnar utanför. Kim uttrycker, likt Ahlström och Svartholm 

(1998), att den kraft och energi som behövs för att orka umgås med kamrater på fritiden inte 

finns. Ahlström och Svartholm (1998) skriver att en elev med hörselnedsättning, under hela 

skoldagen, koncentrerar sig så mycket på att höra att orken för social samvaro på fritiden inte 

räcker till. Att Kim inte orkar umgås på fritiden torde som vi ser det kunna ha en negativ 

inverkan på kamratrelationerna. Genom att avstå från umgänge på fritiden vårdar inte Kim 

kamratrelationerna så som man förväntas göra i en social relation. Alex uttrycker svårigheter 

med de sociala relationerna med sina kamrater. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att 

familjen slutade att använda teckenspråk vilket kan sägas likna det Watson Falkmans (2005) 

studie visar. Att barn som inte haft möjligheter till att använda ett gemensamt språk med sin 

familj ofta visar på en försening av utvecklingen av social rolltagning och perspektivförmåga. 



53 
 

I perioder blir Kim utsatt för mobbing. Klasskamraterna ger också negativa kommentarer till 

Kim om hörselnedsättningen och förstår inte de behov som en hörselnedsättning medför. 

Moores (2006) framhåller att de hörande kamraterna och lärarna i skolan ofta saknar 

hörselmedvetenhet och kunskap om hörselnedsättning vilket påverkar möjligheten till 

delaktighet i skolan för eleverna med hörselnedsättning vilket också både Kim och Alex 

uttrycker under intervjuerna. Likt Holmström (2013) skriver finns det i samhället en hörande 

norm och tro på att hörseltekniken ska lösa allt för människor med hörselnedsättning. Denna 

uppfattning kan också vara en möjlig orsak till att Kim och Alex kamrater inte förstår 

behoven som en person med hörselnedsättning har. Till skillnad från Alice Eriks-Brophy et al. 

(2012) framhåller Domfors (2000) att pedagoger som undervisar elever med 

hörselnedsättning inte behöver någon specialpedagogisk kompetens. Denna ståndpunkt finner 

vi anmärkningsvärd då vi är övertygade om att både Kim och Alex skulle ha en betydligt 

bättre skolsituation om deras lärare var mer hörselmedvetna. Detta gäller både Kims och Alex 

möjlighet till kunskapsinhämtande men också i kamratrelationer. Pedagogerna borde vara 

kunniga i hur akustik, ljussättning, bakgrundsbuller och andra faktorer påverkar Kims och 

Alex möjlighet att uppfatta vad som sägs. Lärarna skulle med sådan kunskap aktivt kunna 

verka för elever med hörselnedsättning ges möjlighet till delaktighet och interaktion. Kim och 

Alex berättar att klassen har fått information om hur det är att ha en hörselnedsättning. Detta 

är bra, men en gång är inte tillräcklig. Vår uppfattning är att pedagogerna bör få 

återkommande fortbildning i hörselteknik och hörselmedvetenhet. De behöver också få 

medvetenhet om vikten av att vara en förebild i hur man interagerar på bästa sätt. Genom sitt 

agerande kan läraren såväl höja som sänka en elevs status. 

Brunnberg (2003) visar i sin studie att ett fungerande socialt och kommunikativt samspel är 

avgörande för hur personer med hörselnedsättning utvecklar och formar sin identitet. Varken 

Kim eller Alex har som tidigare nämnts ett välfungerande socialt samspel. Mejstad, Heiling 

och Svedin (2009) skriver att stabila kamratrelationer tillsammans med en omgivning som tar 

hänsyn till de behov som finns leder till en stärkt självkänsla. Kims sköra kamratrelationer 

och skolans brist på hänsyn vad gäller hörseltekniskt användande kan vara en orsak till Kims 

bristande självkänsla. Kim önskar fler kamratrelationer vilket enligt Brunnberg (2003) är 

extra viktigt för barn med funktionsnedsättning. Att Kim får träffa andra personer med 

hörselnedsättning kan bidra till att Kim hittar en grupptillhörighet så som Andersson och 

Lawenius (1997) skriver. Distansundervisningen kan, som vi ser det, medverka till att skapa 

en gemenskap mellan dem som delar samma språk, vilket enligt Linell (1998) stärker 
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identiteten. Även Jönsson (1993) påtalar att det är i möten med andra som har liknande 

hörselstatus som identiteten utvecklas. Alex identifierar sig med sin kompis på skolan till stor 

del för att de båda har en hörselnedsättning. Kim är den enda eleven på hemskolan som har en 

hörselnedsättning och har således ingen möjlighet att där identifiera sig med andra som har 

samma funktionsnedsättning. Både Kim och Alex saknar kamrater i sin egen ålder och 

uttrycker en önskan om att ha flera kamrater. Detta stämmer in på det som kom fram i studier 

av Antia, Kreimeyier och Reed (2010), Brunnberg (2003), Hulsing, Luetke-Stahlman, Loeb, 

Nelson och Wagner (1995), Manson (1997), Moores (2006) samt Oliva (2007) att elever som 

går integrerade i kommunala skolor ofta upplever sig som ensamma.  

6.2.2 Tvåspråkighet och identifikation 

Alex ser sig som tvåspråkig vilket enligt Ahlström & Svartholm (1998) innebär en positiv 

attityd till båda språken. Alex uttryckte under intervjuerna att teckenspråket är betydelsefullt i 

vardagen. Kim uttalade däremot att det känns nervöst att använda teckenspråk och Kim har 

inte en lika positiv attityd till teckenspråk som Alex. Kim ser sig inte som tvåspråkig då Kim 

säger sig nästan aldrig använda teckenspråket. En tvåspråkig person är enligt Groejean (2010) 

en person som använder två språk i vardagen vilket Kim inte gör.  

Alex fick teckenspråk tidigt både hemma och i förskolan. En möjlig orsak till detta skulle 

kunna vara att föräldrarna uppmanats att använda teckenspråk så som Preisler, Tvingstedt och 

Ahlström (2005) beskriver. Familjen valde att Alex skulle gå i en teckenspråkig förskola och 

under lågstadietiden i en hörselklass. Detta val av skolform gjordes antagligen utifrån Alex 

dåvarande behov. Som vi uppfattat det var det viktigt för Alex och hans familj att utveckla 

teckenspråk för att kunna kommunicera med omgivningen och utveckla de kunskaper som 

behövs inför framtiden. Detta stämmer väl med det som Roos (2004) skriver om 

skolplaceringar. Det märkliga, som vi ser det, är att Alex byter till en ny klass där det inte 

finns tillgång till teckenspråk. Familjen slutar också i samma veva att använda teckenspråk. 

En möjlig orsak till detta kan vara att Alex talspråk utvecklades så att familjen inte längre 

kände samma behov av teckenspråk. En alternativ förklaring skulle kunna vara att föräldrarna 

ändrade sin ståndpunkt angående vikten av teckenspråk för att i stället i högre grad uppmuntra 

Alex talspråksanvändning. Denna möjlighet stämmer överens med det som Roos (2004) 

skriver om, att föräldrar till barn med CI hoppas och tror att det finns möjligheter för barnet 

att leva som hörande om de får talat språk. Skolbytet kan också ha berott på andra 

omständigheter som att det inte längre fanns tillgång till en hörselklass eller liknande. I och 
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med skolbytet försvann Alex möjlighet att använda teckenspråk i skolan och tillsammans med 

kamraterna. Ett alternativ för Alex, som Alex också själv önskar, är att byta skolform till 

specialskolan. Alex skulle då få möjlighet till en större språklig och social gemenskap än Alex 

har i skolan idag. Brunnbergs (2003) studie visade att eleverna med hörselnedsättning som 

bytte skolform till specialskolan både socialt och språkligt kände en större gemenskap än vad 

de gjorde i en hörande och talande omgivning. 

Kim värderar både sin kompetens i svenska och i teckenspråk som mycket låga. Kims 

självvärdering överensstämmer inte med språktesten som visar att Kim har god 

språkförståelse i både svenska och teckenspråk. Ett antagande att Kim har en så låg tilltro till 

sin språkliga förmåga kan som vi ser det hänga ihop med Kims bristande självkänsla. Alex 

bedömer sig själv kunna teckenspråk bra vilket också stöds av teckenspråkstestet. Alex tycker 

sig däremot inte ha särskilt goda kunskaper i svenska vilket bekräftas av vad testet i svenska 

visar. Cramér-Wolrath (2013), Hassanzadeh (2012), Izzo (2002), Prinz et al. (1997) samt 

Schönström (2010) skriver att ett gott första språk underlättar inlärningen av ett andra språk 

vilket inte verkar stämma in på vad Alex språkfärdigheter visar. Å andra sidan skulle det 

kunna vara så att när Alex teckenspråksinlärning avbröts stoppades även Alex utveckling av 

sitt förstaspråk. Alex gick från att i stort sett enbart använda teckenspråk till att nästan bara 

använda talad svenska. Detta skulle kunna innebära att Alex inte fick möjlighet att utveckla 

något starkt förstaspråk, så som Cummins (2011) beskriver, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till att Alex har luckor i båda språken. När Alex var liten användes teckenspråket i 

samspel med familjen vilket borde leda till en god språkutveckling så som Azar Hahadian och 

Susan Rose (1991) samt Patricia Elisabeth Spencer (1993) skriver om. Samtidigt påtalar Roos 

(2008) att både svenska och teckenspråk tar längre tid att lära in när barnet inte får full 

tillgång till sitt förstaspråk. Detta kan vara ytterligare en faktor som kan ha haft betydelse för 

Alex språkutveckling. Att språk stödjer språk är många forskare ense om (Allard, 2013; 

Cramér-Wolrath, 2013; Cummins, 2011; Hassanzadeh, 2012; Prinz et al. 1997; Schönström, 

2010) och sannolikt har Alex teckenspråk ändå stöttat Alex språkutveckling. 

Både Kim och Alex uttrycker att det är lättare att förstå än att producera teckenspråk. Detta 

stödjs både av teckenspråkstestet och teckenspråksläraren. Testet visade att både Kim och 

Alex gjorde samma slags fel, på genuina tecken, i teckenspråkstestet. Dessa genuina tecken 

kan vara svåra att utveckla när teckenspråket inte används i en teckenspråkig miljö vilket vi 

anser kan vara en möjlig orsak till att Kim och Alex gör dessa fel. Kim tror inte på sin 

teckenspråkskompetens och bedömer sig själv att nästan inte kunna teckenspråk alls. 
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Teckenspråkstesterna visade på goda teckenspråksfärdigheter vad gäller 

teckenspråksförståelse. Specialläraren berättade att Kims testresultat i teckenspråk 

förbättrades vid det andra testet och att Kim var mycket lugnare och mindre nervös än vid 

första testet. Kims förbättrade testresultat samt att andra omgången genomfördes utan att 

stanna och spola tillbaka filmen anser vi visar på en utveckling av språket. Kim började lära 

sig teckenspråk i 8-9-års åldern vilket gör att Kims ”teckenspråksålder” idag är cirka 6 år. 

Teckenspråkskunskaperna har Kim tillägnat sig under deltidsutbildningen, 2-4 veckor/år. Med 

detta som bakgrund anser vi det fantastiskt att Kims teckenspråkskunskaper är så goda som 

testet visar. Ett antagande kan vara att samspelet mellan Kims första- och andraspråk, likt 

Cummins teori om språkligt samspel (Novogrodsky, Fish & Hoffmeister, 2014; Schönström, 

2010), har bidragit till en god språkutveckling i både svenska och teckenspråk.  

Till skillnad från Kim bedömer sig Alex vara duktig på teckenspråk. Vid första intervjun 

bedömer Alex sig kunna allt medan Alex under den andra intervjun uppskattar sina 

teckenspråkskunskaper till hälften. Detta skulle kunna bero på att Alex under detta halvår har 

utvecklat sina kunskaper i teckenspråk så att medvetenheten om vad Alex behärskar 

respektive inte behärskar har ökat enligt devisen ”att ju mer man lär sig desto mer förstår man 

att man inte kan”. Sina svenskkunskaper värderar Alex lågt vilket överensstämmer med vad 

testet i svenska visade. Under intervjuerna var Alex mycket pratglad och vi upplevde att Alex 

hängde med i och förstod vardagligt prat även om vi fick förklara betydelsen av ett par 

ord/begrepp som ingick i våra frågor. När vi i efterhand transkriberade intervjun blev vi 

medvetna om att vi under intervjun fick göra om och förklara ett flertal av frågorna för att 

Alex skulle förstå frågan. En möjlig orsak till att Alex inte har en social gemenskap med sina 

klasskamrater kan vara att det är svårt för Alex att hänga med i konversationer både på grund 

av sin hörselnedsättning men också till följd av den låga språkliga förmågan Alex visade. 

6.2.3 Distansutbildningens betydelse för identifikation 

Jönsson (1993) betonar hur viktigt det är, för identifikationsutvecklingen, att personer med 

hörselnedsättning får träffa andra med liknande hörselstatus. Kim uttrycker att det är skönt att 

via distans- och deltidsutbildningen träffa andra som hör dåligt vilket vi ser som ett tecken på 

att Kim, om än omedvetet, sakta börjar närma sig denna grupptillhörighet. Det är med stor 

sannolikhet en effekt av distans-/deltidsutbildningen där Kim får möta kamrater med 

hörselnedsättning. Alex är tydlig med att både utbildningen i teckenspråk samt möjligheterna 

till kamratkontakter är viktiga i utbildningen via specialskolan. Alex känner, liksom eleverna i 
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Brunnbergs (2003) studie en stark tillhörighet till eleverna på specialskolan samt till 

kamraterna på distans- och deltidsutbildningen. Brunnbergs (2003) studie visar att 

grupptillhörigheten har en positiv inverkan på elevens självkänsla, identifikation och 

självförtroende. Detta visar sig tydligt hos Alex som i sina kontakter med kamraterna på 

distans-/deltidsutbildningen är mycket pratglad och tar plats medan situationen i hemskolan är 

den motsatta. Detta anser vi visar på att när hänsyn tas till de behov som hörselnedsättningen 

medför gynnas ett socialt och kommunikativt samspel likt Brunnberg (2003) samt Mejstad, 

Heiling och Svedin (2009) beskriver. 

I och med distansutbildningen i teckenspråk upplever Kim, men även teckenspråksläraren, att 

Kims teckenspråkskunskaper har ökat. Detta bekräftas också i teckenspråkstestet både genom 

att Kim har ökat sitt teckenspråksförråd och sin teckenspråksförståelse men också av att Kim 

nu känner sig mer trygg i användandet av teckenspråk. Mona Edwall-Wiklund (personlig 

kommunikation, 18 juni 2014) säger att en av de förväntade effekterna på kort sikt är att 

språkutvecklingen ska förbättras då eleverna får använda teckenspråket kontinuerligt 

tillsammans med andra i samma situation. Detta har visat sig i Kims utveckling. Språktesterna 

visar på goda resultat i de båda språken vilket styrker Cummins teori att språk stödjer språk 

(Novogrodsky, Fish & Hoffmeister, 2014; Schönström, 2010). Det tas även upp av Hahadian 

och Rose (1991), Prinz et al. (1997) samt Roos (2011). Kims goda språkresultat borde 

egentligen stärka Kims självkänsla och identitet. Varför det inte är så kan man fråga sig. Det 

är intressant att fundera på hur Kim kommer att identifiera sig längre fram när Kim deltagit i 

distansundervisningen tillsammans med andra elever med hörselnedsättning en längre tid. En 

möjlig utveckling är att den ökade användningen av teckenspråk kommer att stärka Kims 

grupptillhörighet och därmed identitet. 

Vi anser att det finns goda förutsättningar för distansundervisningen i teckenspråk att skapa 

möjlighet för eleverna att stärka sin identitet, självkänsla och öka sin hörselmedvetenhet i 

enlighet med SPSM:s (2013) intentioner. Det finns också möjligheter till ett socialt utbyte, 

och utveckling av teckenspråket när eleverna får ”träffas” och använda teckenspråket 

tillsammans med andra elever med hörselnedsättning. Enligt Giddens (2003), Musk (2010), 

Taylor (1999) samt Trost och Levin (2004) formas identiteten genom interaktion och samspel 

med andra. Både distansundervisningen i teckenspråk och deltidsutbildningen för döva elever 

och elever med hörselnedsättning skapar goda tillfällen för eleverna att utveckla sina 

identiteter. Distansutbildningen är således av stor vikt för de elever, likt Kim och Alex, som 

inte fullt ut har en fungerande social situation i hemskolan. Genom distansundervisningen ges 
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de möjlighet att utveckla sin identitet i stället för att, likt György-Ullholm (2010) beskriver, 

bli tilldelad en identitet som inte alltid är den önskade. Vår studie har visat att vikten av att 

träffa andra med hörselnedsättning har betydelse för formandet av den egna identiteten vilket 

överensstämmer med vad Brunnberg (2003), Cummins (2011) och Jönsson (1993) påtalar. 

Varken Kim eller Alex har ett fungerande socialt eller kommunikativt sampel. Detta är något 

som Brunnberg (2003) anser är avgörande för hur självkänslan och identifikationen formas 

och utvecklas. 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

Då vi i detta arbete haft i åtanke att vår studie ska bidra med värdefulla insikter inom det 

specialpedagogiska verksamhetsfältet anser vi att informanternas upplevelser är av stor 

betydelse. Distansundervisningen i teckenspråk och de kontinuerliga möten med andra elever 

med hörselnedsättning som distansundervisningen innebär har gett effekter på informanternas 

syn på sig själva. Detta torde visa på att de kortsiktiga mål som SPSM (2013) har med 

distansundervisningen har uppfyllts gällande de informanter som ingick i vår studie.  

Bland de positiva effekterna av distansundervisningen i teckenspråk vill vi särskilt nämna 

betydelsen av att möta andra med samma funktionsnedsättning samt den känsla av gemenskap 

som teckenspråket ger, vilket framför allt Alex uttrycker. Något som vi anser skulle kunna 

utvecklas inom distansundervisningen är tekniken. Kim beskriver att det bara är den som ”har 

ordet” som syns i en stor bildruta. Övriga deltagare syns endast som små bildrutor vilket gör 

det svårt att uppfatta kamraternas mimik, om de tecknar, skrattar eller gör andra åtbörder. 

Större dataskärmar skulle kunna göra att dessa bildrutor blir större så att interaktionen mellan 

deltagarna kan öka. Därigenom skulle kommunikationen underlättas och inte som idag 

mestadels gå via läraren. Att den som ”har ordet” har den största bildrutan anser vi dock är 

bra då detta torde vara ett sätt att arbeta med de turtagningsregler som gäller i teckenspråk. 

Som vi ser det har distansundervisningen möjligheter att vidareutvecklas till att innehålla mer 

än bara teckenspråksundervisning. Sett ur ett didaktiskt perspektiv blir teckenspråkslärarens 

roll i distansundervisningen viktig för att ge eleverna möjlighet till identitetsskapande, 

hörselmedvetenenhet samt språkutveckling vilket dessa elever inte kan få i den ordinarie 

undervisningen i hemskolan. Enligt Olof Sandgren (2013) samt SOU 2011:30 når många 

döva elever och elever med hörselnedsättning inte målen i alla ämnen. Här ser vi att 

distansundervisningen skulle kunna fylla en viktig funktion. Samarbetet med hemskolan 

skulle kunna utvecklas. Eleverna skulle kunna ges chansen att via distansundervisningen 
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utveckla förmågor som är svåra att utveckla i den ordinarie undervisningen i hemskolan. 

Exempel på förmågor kan vara kommunikativa förmågor som muntligt framträdande och 

argumentation vilka ingår i språk- och So-ämnena men även i andra ämnen. Därmed skulle 

distansundervisningen kunna vara ett alternativt lärverktyg som bidrar till kunskapsutveckling 

inom andra ämnesområden utöver teckenspråk. Å andra sidan kan man fundera över vilken 

funktion distansundervisningen skall ha. Skall distansundervisningen i teckenspråk även 

arbeta med elevernas måluppfyllelse i andra ämnen skulle undervisningstiden behöva utökas, 

i vissa fall ganska väsentligt. Det skulle även krävas ett nära samarbete med varje elevs 

hemskola.  

Den direktlänk som specialskolan via distansundervisningen upprättar ut till elevernas 

hemskolor skulle också kunna användas för fortbildning av hemskolans personal. Därigenom 

kan distansundervisningen bidra till en ökad kunskap och förståelse kring elever som är döva 

eller har en hörselnedsättning. Då distansundervisning i teckenspråk ännu inte har någon egen 

kursplan ser vi som ytterligare ett utvecklingsområde att Skolverket ges i uppdrag att ta fram 

en kursplan i teckenspråk för elever som är döva eller har nedsatt hörsel i grundskolan med 

tvåspråkighetsperspektivet framskrivet för målgruppen.  

För att utveckla full tvåspråkighet behöver dock eleverna finnas i miljöer där man likt 

Cummins (2011), Roos (2004) samt Preisler, Tvingstedt och Ahlström (2005) beskriver 

dagligen får möta och använda båda språken. De bästa förutsättningarna för ett fullt 

tvåspråkigt tillägnande anser vi ges i specialskolan. Distansundervisningens träffar en 

gång/vecka är, som Inger Lindberg (2010) påpekar, inte tillräckligt för att ge eleverna 

möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat teckenspråk. Distansundervisningen fyller dock 

en viktig uppgift och har goda möjligheter att ge en språklig grund som eleven senare kan 

välja att bygga vidare på. Därigenom ökar möjligheten för fler elever att bli tvåspråkiga, och 

att själv kunna välja språk utifrån vad situationen kräver, nu och i framtiden. 

Distansundervisningen i teckenspråk fyller som sagt också en viktig uppgift i att öka 

elevernas hörselmedvetenhet och ger även goda möjligheter till identitetsskapande. De 

utvecklingsområden och det kunskapsbidrag som vår studie förmedlar kan användas som 

utgångspunkt om/när SPSM utvecklar distansundervisningen och erbjuder denna över hela 

landet.  
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6.4 Slutsatser 

Vår studie har pågått i drygt ett halvt år vilket är en alltför kort tid för att se några större 

effekter av distansundervisningen i teckenspråk kopplat mot elevernas språkliga utveckling. 

Dock kan vi skönja ett samband mellan distansundervisning i teckenspråk och informanternas 

utveckling av den egna teckenspråksproduktionen. Vi ser också att distansundervisningens 

lektioner innebär kontinuerliga möten med kamrater som har liknande hörselstatus vilket har 

haft betydelse för hur informanterna ser på sig själva och sin identitet. Detta anser vi visar på 

att de kortsiktiga mål som SPSM (2013) har med distansundervisningen har uppfyllts gällande 

de informanter som ingick i vår studie. Trots att eleverna befinner sig avståndsmässigt långt 

ifrån varandra kan distansutbildningen bidra till att upprätthålla och utveckla den gemenskap 

och närhet till varandra som eleverna grundar genom deltidsutbildningen. Därigenom fyller 

distansutbildningen en viktig funktion både vad gäller elevernas språkliga utveckling samt 

även för deras identifikations- och socialiseringsprocess.  Mot bakgrund av ovanstående anser 

vi att projektet distansundervisning i teckenspråk bör permanentas och utökas till att gälla 

elever med hörselnedsättning i hela landet. Distansundervisning i teckenspråk har alla 

förutsättningar att bli ett genomtänkt och riktat arrangemang i undervisningen så som 

Hyltenstam (2007) förespråkar. Vi anser att vi med denna studie har bidragit med värdefulla 

insikter gällande distansundervisningen i teckenspråk. 

6.5 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att följa målgruppen 

i vår studie under en längre tid. En uppföljning av studien när distansundervisningen har fått 

pågå under ett par år har större möjligheter att studera effekterna av distansundervisningen. 

Språktesterna skulle då kunna kompletteras med tester som visar på informanternas egen 

produktion. Det skulle också vara intressant att intervjua elevernas föräldrar och lärare på 

hemskolan. Observationer skulle kunna göras av eleven såväl i hemskolan som på 

deltidsutbildningen. Detta skulle kunna komplettera elevernas egna upplevelser och skulle ge 

en helhetsbild över elevens identitetsskapande och språkutveckling. Som vi tidigare skrivit 

skulle det vara intressant att även testa elevernas egen teckenspråkskommunikation för att 

egentligen kunna uttala sig om en elevs teckenspråkskompetens/tvåspråkiga kompetens. 

En annan idé är att göra jämförande studier på döva elever och elever med hörselnedsättning 

som på olika sätt får teckenspråksundervisning. Man skulle kunna studera hur identifikation, 
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tvåspråkig kompetens och språkutveckling utvecklar sig över tid i följande fyra 

undervisningsgrupper: 1) elev som får all sin undervisning i en hörande klass, 2) elev som är 

deltidselev på specialskolan, 3) elev som får distansundervisning i teckenspråk samt 4) elev 

som är heltidselev på specialskolan. 
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Bilaga 1 1 (2) 

Hej! 

 

Vi, Petra Steen och Jenny Strömberg, lärare på ******skolan, skriver det här brevet eftersom 

vi undrar om vi kan få studera ditt barns språkutveckling samt göra en intervju med ditt barn. 

 

Anledningen till vår förfrågan är att vi just nu studerar på speciallärarprogrammet, på Örebro 

universitet, med inriktningen döv/hörsel. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete och 

vi har valt att titta på identiteten och språkutvecklingen hos elever med hörselnedsättning.  

 

Vi vill studera om och i så fall hur undervisning i teckenspråk påverkar elevens självkänsla 

och språkutveckling. Vår målgrupp är elever som kommer på deltidsveckor till ******skolan 

och dessutom får distansundervisning i teckenspråk via ******skolan.  

 

Eleverna kommer att testas i både teckenspråk och svenska när de är på sina deltidsveckor på 

******skolan. Språktesten kommer att genomföras med hjälp av teckenspråkslärare och 

logoped. Varje elev kommer att testas två gånger, en gång på hösten och en gång på våren. 

Tidsåtgången för testerna är max 30 minuter per tillfälle. Vi kommer även att genomföra två 

intervjuer för att lyssna till hur eleven upplever att de utvecklas, trivs och om/hur/när de 

använder sig av teckenspråk respektive svenska.  

 

Vi kommer givetvis att arbeta enligt gällande forskningsetiska regler för att säkerställa att 

hänsyn tas till elevernas personliga integritet. I examensarbetet kommer elevernas namn, kön, 

skola och bostadsort vara fingerade. All medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst 

under studiens gång om så önskas. Om önskemål finns får ni gärna ta del av vårt 

examensarbete när det är färdigt. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss: 

 Petra xxx-xxxxxxx  mailadress 

 Jenny xxx-xxxxxxx mailadress 

 

På bifogat blad kan ni skriva under om ni godkänner att ert barn får delta i studien. Vi önskar 

ert svar i bifogat kuvert senast den 8 september. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Petra Steen och Jenny Strömberg 
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Svarsblankett studie om barns språkutveckling 
 

 

☐ Ja, mitt barn får delta i studien. 

☐ Nej, mitt barn ska inte delta i studien. 

 

 

 

 

 

Barnets namn 

 

 

 

 

 

 

Barnets underskrift  

 

 

 

 

 

Målsmans underskrift 

 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

Skicka tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert. 
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Intervjuguide 

 
Presentation 

 Hälsning, presentation och instruktioner. Fråga om vilket språk som föredras. 

 Påminn om frivilligt deltagande och möjlighet att avbryta studien om så önskas. 

Bakgrund 
 Ålder, klass, skolform, familj, boende och hörselstatus.  

Identitet 
 Hur gammal var du när det upptäcktes att du har en hörselnedsättning? 

 Kan du berätta om din hörselnedsättning? 

o Har du CI/HA (hörapparat)? Hur använder du dem? 

o Berättar du för klasskamrater, vänner och andra om din hörselnedsättning?  

o Berättar du för klasskamrater, vänner och andra och att du har CI/HA? 

 Hur skulle du beskriva dig själv i jämförelse med hörande, hörselskadade, döva? 

o Uppfattar du att du tillhör någon eller flera av dessa grupper 

(hörande/hörselskadad/döv)? 

 Hur är ditt självförtroende? 

 Använder du hörselteknik? I vilka situationer? 

o Påverkar hörseltekniken din möjlighet att delta och vara aktiv i 

undervisningen och på rasterna? 

o Vad gör du om du inte hör? 

o Finns det någon mer i klassen/skolan som använder hörselteknik?  

o Hur gör du om du behöver hjälp? 

 Hur fungerar kommunikationen med klasskamraterna på raster? 

o Pratar/umgås du med klasskamraterna på rasten? 

o Hur gör du om du inte hör vad klasskamraterna säger? 

 Hur trivs du i din skola?  

 Har du några kompisar? 

o Hur gamla är dina kompisar? 

o Var bor dina kompisar? 

o Har någon av dina kompisar en hörselnedsättning/döv? 

o Har du förlorat några kompisar? 

o Har du någon bästa vän? 
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o Hur många kompisar har du, om du jämför med andra? 

o Skulle du vilja ha fler kompisar? Hörande/hörselskadade/döva 

o Tycker du att du är en som bestämmer eller en som gör det som andra har 

bestämt eller både och?  

 Uppfattar du dig som funktionshindrad? 

o Uppfattar du att andra upplever att du är funktionshindrad? 

o Vad tänker du på när du hör ordet hörselskadad/döv? 

o Brukar du tänka på att du har en hörselskada/är döv? 

 Berätta om din drömskola. 

Språk 
 Vilket språk talar ni hemma/ i skolan? 

 Hur fungerar kommunikationen i klassrummet?  

o I vilka situationer pratar du? 

o När läraren ställer frågor eller vill att ni ska diskutera, hur brukar du göra 

då? 

o Hur gör du om du inte hör vad läraren/kompisarna säger? 

 När började du lära dig teckenspråk? 

o Använder du teckenspråk/ talad svenska?  

o I vilka situationer använder du teckenspråk/talar du? 

o Med vem använder du teckenspråk/talar med? 

o Hur är din familjs teckenspråk/tal?  

o Har du behov av teckenspråk? 

 Hur mycket teckenspråk/svenska kan du? 

o Vad tycker du om teckenspråk/talad svenska? 

o Hur känner du dig när du använder teckenspråk/talar?  

o Vilket språk känner du dig mest trygg med? 

o Vilket språk använder du helst om du själv får välja? 

 Uppfattar du dig som tvåspråkig? 

o Har man någon nytta av att vara tvåspråkig? 

o Vad skulle du vilja kunna? (när det gäller språkkunskaper) 

o Vad ska du ha teckenspråket till? 

 Hur kommer det sig att du ska börja med distansundervisning i teckenspråk? 
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Tilläggsfrågor under andra intervjutillfället 
 

 Hur kommer det sig att du deltar i distansundervisningen? 

o Har du nytta av det du lär dig på distansundervisningen? 

o I vilka situationer? 

 Upplever du att du har utvecklat ditt teckenspråk? 

 Använder du teckenspråket mer nu än vad du gjorde när vi träffade dig förra 

gången? 

o I vilka situationer? 

 Hur håller du kontakten med dina vänner från 

deltidsveckorna/distansundervisningen? 

 

 


