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Studiens fokus är särskolan och klasslärares beskrivning av skolsituationen 
för elever med hörselnedsättning. En viktig del av studien är att uppmärk-
samma och belysa den komplexitet och problematik som föreligger för en 
elevgrupp med flera funktionshinder. Studien belyser också huruvida ele-
verna får det stöd som funktionshindret kräver samt i vilken utsträckning 
specifik kompetens finns. Stor vikt läggs dessutom vid hur klasslärare be-
skriver och möter de kommunikativa svårigheter som föranleds av elever-
nas kombinerade funktionshinder. Studien har genomförts med hjälp av 
enkäter till klasslärare i två län. Resultatet visar att det är mindre förekom-
mande att elev med hörselnedsättning undervisas tillsammans med andra 
elever med hörselnedsättning samt att hörselnedsättningen sällan ses som 
orsak till elevens eventuella svårigheter. Drygt hälften av eleverna får till-
räckligt stöd i undervisningen. Mindre än hälften av lärarna anser sig få till-
räckligt stöd för att undervisa. En liten andel av lärarna har genomgått spe-
cifik fortbildning. En stor andel av lärarna uppger att de i liten utsträckning 
förstår vad eleverna förmedlar samt att eleverna sällan inleder kommunika-
tion med kamrater. En slutsats som kan dras av studien är att kunskap om 
såväl hörselnedsättning och dess konsekvenser som kommunikation måste 
tillföras samt att de kommunikativa betingelser som råder för elevgruppen i 
särskolan närmare måste studeras. 
 
Nyckelord: Flera funktionshinder, hörselnedsättning, kommunikation,  
stödinsats, särskola, utvecklingsstörning 



  



 2



 3

INNEHÅLL 
 
 
Förord            5 
 
1 INLEDNING          7 

1.1 Ämnesvalet          7 
1.2 Övergripande syfte       11 
1.3 Bakgrund till studien - elever med hörselned- 

sättning i särskolan       11 
 
2 TEORETISK REFERENSRAM      15 
 
3 ELEVER I SÄRSKOLAN MED HÖRSELNEDSÄTT- 

NING OCH ANDRA FUNKTIONSHINDER   23 
3.1 Definition av centrala begrepp     23 

3.1.1 Utvecklingsstörning     23 
3.1.2 Begåvningsutveckling     25 
3.1.3 Särskola       32 
3.1.4 Kommunikation      36 
3.1.5 Hörselnedsättning      38 
3.1.6 Funktionshinder och handikapp    42 

      3.1.7 Kombinationen utvecklingsstörning och 
      andra funktionshinder     46 

      3.1.8 Skolformer för elever med utvecklings- 
störning och hörselnedsättning    48 

3.2 Kartläggningar       49 
3.2.1 Kartläggningar av barn och ungdomar med  

hörselnedsättning      49 
3.2.2 Kartläggningar av barn och ungdomar med  

utvecklingsstörning och andra funktions- 
hinder        50 
 

4 SAMHÄLLETS INSATSER FÖR ELEVER MED  
HÖRSELNEDSÄTTNING OCH UTVECKLINGS- 
STÖRNING          55 
4.1 Historik        55 
4.2 Internationella överenskommelser på handikapp- 

området        59 
4.3 Pedagogiskt stöd för elever med hörselnedsättning 

i särskolan        63 
4.4 Pedagogisk specialkompetens     66 



 4

5 SYFTE          69 
5.1 Frågeställningar        69 

 
6. TIDIGARE FORSKNING      71 

6.1 Forskning kring området hörselnedsättning   74 
6.2 Forskning kring området utvecklingsstörning   76 

 
7 METOD         79 

7.1 Metodval        79 
7.2 Undersökningsgrupp      80 
7.3 Datainsamling       82 
7.4 Bortfall        83 
7.5 Databearbetning       83 
7.6 Studiens tillförlitlighet      85 

 
8 RESULTAT OCH DISKUSSION     87 

8.1 Skolinformation       88 
8.1.1 Skolinformation kring personal    89 
8.1.2 Skolinformation kring kartlagda klasser  94 

8.2 Elevinformation       96 
8.2.1 Hörselnedsättning och andra funktionshinder  97 
8.2.2 Stödinsatser      105 
8.2.3 Kommunikation     125 
8.2.4 Skolplacering     142 

 
9 KARTLÄGGNINGENS RESULTAT - REFLEK- 

TIONER OCH KONSEKVENSER    149 
9.1 Reflektioner kring kartläggningens resultat och 

dess konsekvenser      150 
9.2 Framtida forskning - behov och inriktning  163 
9.3 Avslutning       164 

 
10 REFERENSER       167 
 
11 BILAGOR        181 

Bilaga A Enkät 
Bilaga B Brev till klasslärare 
Bilaga C brev till skolledare 
Bilaga D Tabeller 



 5

 
 
Förord 
 
 
Föreliggande enkätstudie kan ses som en separat studie men utgör också 
basen för fortsatt avhandlingsarbete. Resultaten från studien kommer att 
ligga till grund för urval av den undersökningsgrupp, som senare kommer 
att bli föremål för intervju, videoobservation, analys och uppföljning i syfte 
att beskriva och analysera kommunikativa betingelser för elever med hör-
selnedsättning i särskolan. 

Arbetet med analys och sammanställning av studiens datamaterial 
har kunnat genomföras med hjälp av forskningsmedel från Förstamaj-
blommans Riksförbund. 

För värdefulla synpunkter och granskning av olika moment under ar-
betet tackas varmt Cecilia Olsson, forskningsstiftelsen ala och mina hand-
ledare fil.dr. Anna-Lena Tvingstedt och docent Annelis Jönsson, Lärarhög-
skolan i Malmö som på ett mycket konstruktivt sätt lotsat arbetet fram ge-
nom olika faser. Ett tack till alla deltagare i handledargruppen, som har för-
sett mig med goda råd och kloka synpunkter och fört skrivandet framåt 
samt till alla lärare som välvilligt bidragit till grunden för denna undersök-
ning genom att svara på alla enkätfrågor. Jag riktar också ett stort tack till 
mina kollegor som uppmuntrat och stöttat samt inte minst min familj som 
tålmodigt väntat.  



 6



 7

1 INLEDNING 
 
 
1.1 Ämnesvalet 
 
Det finns två huvudskäl till varför jag är intresserad av och närmare vill 
studera elever med hörselnedsättning i särskolan. Båda har sitt ursprung i 
mitt yrkesverksamma liv bland elever med utvecklingsstörning, dels som 
pedagog, dels som konsulent med en mer övergripande funktion.  
 Det ena skälet grundar sig på de erfarenheter och den kunskap jag 
fått i det direkta arbetet som pedagog, först tillsammans med elever med 
utvecklingsstörning och senare som pedagog tillsammans elever med ut-
vecklingsstörning och andra funktionshinder, då framför allt hörselnedsätt-
ning. Detta arbete har bekräftat den vikt, som kommunikation spelar i sam-
spelet med andra människor och för människans utveckling i ett vidare per-
spektiv (Söderberg, 1979; Granlund & Olsson, 1987; Johansson, 1988, 
1990; Brodin, 1991; Björck-Åkesson, 1992). 
 Funktionshinder som utvecklingsstörning och hörselnedsättning 
medför var för sig att kommunikationen med andra försvåras avsevärt om 
än i olika omfattning beroende på graden av funktionshinder. Barn, ung-
domar och vuxna som har dessa kombinationer av funktionshinder blir sär-
skilt utsatta. Än mer utsatta blir de om även andra funktionshinder såsom 
synnedsättning, rörelsehinder och autism dessutom förekommer, vilket inte 
är ovanligt inom särskolans träningsskola. Med den erfarenhet jag har inom 
området påstår jag att kommunikationen mellan en elev i särskolan med 
dessa funktionshinder och en icke funktionshindrad person, barn eller vux-
en, är ojämnlik, dvs. det är den vuxne som tar de flesta initiativ till och intar 
en styrande roll i kommunikation och samspel. En orsak till detta kan even-
tuellt vara skolans tradition som kunskapsförmedlare snarare än rollen som 
personlighetsutvecklare. Båda rollerna borde vara viktiga. Göransson 
(1995) och Lundgren (1972, 1986) menar att lärarens uppgift är att lotsa 
eleven mot uppställda mål, men också att överföra grundläggande värde-
ringar, moral och uppfattningar, ge ett språk för att benämna omvärlden 
och ge beredskap inför framtiden. En annan orsak kan vara att begåvnings-
hindret i sig begränsar elevens kommunikationsutrymme dvs. omgivning-
ens förväntningar, krav, attityder till och kunskaper om den utvecklings-
stördes möjligheter att kommunicera med andra spelar in.  

Det finns flera intressanta frågor som, ur mitt perspektiv med intresse 
för interpersonell kommunikation mellan skolelever med flera funktions-
hinder samt mellan elever och vuxna, dvs. personal i skolan, närmare borde 
studeras. Nedan följer några frågeställningar inom området kommunika-
tion, som jag anser väsentligt att så småningom kunna besvara. 
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• Vad är viktigt att beakta i individens förutsättningar, den omgivande 
miljön och  samspelet däremellan, för att kommunikation ska kunna 
möjliggöras och utvecklas? Finns det kritiska punkter, hinder eller ramar 
i miljön eller i samspelet mellan individ och miljö, som måste beaktas?  

 
• Hur kan en elev i särskolan med flera funktionshinder, utifrån sina förut-

sättningar och behov nå kommunikativ kompetens?  
 
• Hur kan den kommunikativa kompetensen relateras till de uppnåendemål 

som läroplanen (Lpo-94) ställer inom ämnesområdet svenska och under-
visningsområdet kommunikation? 

 
Att ha kommunikativ kompetens betyder i detta sammanhang att kunna be-
härska olika aspekter av kommunikation. Med det avses dels ett kommuni-
kativt innehåll, vilket handlar om det som eleven vill förmedla, dels den 
kommunikativa formen, på vilket sätt innehållet, det som ska förmedlas, 
kan uttryckas och dels den kommunikativa användningen, i vilket syfte och 
i vilket sammanhang kommunikation sker (Bloom & Lahey, 1978). 

Light (1989) menar att kommunikativ kompetens kan förklaras ut-
ifrån tre centrala begrepp: 
 
• Kommunikationens funktionella aspekt som innebär att kunna kommu-

nicera i vardagslivet. 
 
• Kommunikationens tillräcklighet som innebär att kunna anpassa språket 

till den man samtalar med, att använda det på en sådan nivå att mottaga-
ren förstår. 

 
• Tillräcklig kunskap, färdighet och bedömningsförmåga som innebär i 

vilket avseende en person behärskar den språkliga koden (språklig kom-
petens), personens funktionsförmåga i relation till funktionshindret (ope-
rationell kompetens), kunskap om kommunikationens sociala regler (so-
cial kompetens) och i vilken utsträckning personen kan kompensera bris-
ter i de övriga kompetenserna (strategisk kompetens). 

 
I föreliggande studie, som är en kartläggning av gruppen elever med hör-
selnedsättning i särskolan utgör ett första försök att söka svar på dessa frå-
gor. I kartläggningen läggs också betydande vikt vid elevers kommunika-
tion och samspel liksom vid de yttre förutsättningarna för att kommunika-
tion skall kunna komma till stånd. Denna kartläggning utgör en viktig platt-
form inför en fördjupning av temat kommunikation. Avsikten är att med 
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utgångspunkten från föreliggande studies resultat ytterligare fokusera ovan-
stående frågor i en kommande studie.  

Det andra skälet, till detta ämnesval, har sin grund i mitt arbete som 
SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan) konsulent för elever 
med flera funktionshinder inom särskolan. Den specifika inriktningen är 
elever med hörselnedsättning, men då cirka 55% av särskolans elever har 
flera funktionshinder (SIH-databas, 1997) är tjänstebeteckningen, flerhan-
dikappkonsulent/hörsel. Denna tjänst är av en mer övergripande karaktär 
och omfattar fyra län. Jag har då kunnat stiga ur min direkta pedagogroll 
och kunnat inta ett annat perspektiv. Det jag då upplevt är att samhällets 
attityder gentemot utvecklingsstörda elever med hörselnedsättning är an-
norlunda än gentemot elever med hörselnedsättning där utvecklingsstörning 
icke föreligger. En orsak till detta kan vara att utvecklingsstörning är det 
funktionshinder som först uppmärksammas när barnet är litet och att andra 
funktionshinder inte upptäcks hos barnet förrän längre fram. Detta kan vara 
fallet med en hörselnedsättning, som är ett "dolt" funktionshinder i den be-
märkelsen att det inte alltid är synligt eller uppmärksammas av omgivning-
en. Det kan dessutom vara svårt att som icke funktionshindrad sätta sig in i 
hörselnedsättningens konsekvenser och funktionshindret får av denna an-
ledning inte den uppmärksamhet som är nödvändig. Det kan dessutom före-
ligga svårigheter att fastställa en diagnos när flera och grava funktionshin-
der föreligger (Möller, 1997). En annan orsak kan vara den syn på språkut-
veckling hos individer som är döva och hörselskadade, vilken rådde under 
ett helt sekel och som innebar att komunikation genom annat sätt än tal, 
dvs. teckenspråk betraktats som icke fullvärdigt. Teckenspråk ansågs snara-
re begränsa en döv persons tankar, språk och utveckling. Idag i Sverige, när 
teckenspråket är erkänt som ett fullvärdigt språk med egen grammatik likt 
alla andra språk, vet vi att ett visuellt språk inte hämmar ett barns utveck-
ling, utan snarare är en grundförutsättning för språklig och kommunikativ 
utveckling (Ahlgren, 1980; Preisler, 1983; Malmström, 1991; Heiling, 
1993).  

Vad beträffar de personer som är både utvecklingsstörda och döva, 
så har denna insikt inte nått ända fram. Det saknas fortfarande kunskap, 
kompetens och vilja, att förstå att även dessa personer har rätt till ett språk 
och en fungerande kommunikation. Att t.ex. intresseorganisationerna först 
på senare tid intresserat sig för gruppen utvecklingsstörda, som också är 
döva/gravt hörselskadade, kan ha sin grund i gångna tiders samhällssyn på 
personer med funktionshinder och en sammanblandning av begreppen 
”döv-dumbh-stum-dum”. Betraktad som en marginaliserad grupp, har döva 
haft nog av att kämpa för sina rättigheter och lyfta teckenspråket upp till en 
språklig nivå och därmed inte uppmärksammat att personer som är döva 
också kan ha andra funktionshinder i form av t.ex. utvecklingsstörning.  
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Antalet utvecklingsstörda som också har en hörselnedsättning är 
mycket litet i absoluta tal, vilket kan vara en orsak till att tillgodoseendet av 
denna grupps specifika behov generellt sett har släpat efter, dock finns lo-
kala lösningar vad beträffar undervisning, arbete och boende. Att föränd-
ringar ändå är på gång torde kunna skönjas inte minst med draghjälp av de 
intresseorganisationer, kunskapscenter och resurscenter som finns i landet. 
Dessa arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med hörselskada/dövhet i 
kombination med utvecklingsstörning, skall få en bra skolsituation och ett 
gott liv.  
 Av ovanstående resonemang framgår att kunskapen om denna elev-
grupp brister och att problematiken inte till fullo uppmärksammas. Förelig-
gande studie kan därför bidra till att uppmärksamma och öka förståelsen för 
den problematik som finns vid kombinerade funktionshinder såsom hörsel-
nedsättning och utvecklingsstörning. 

Organisatoriska förändringar t.ex. den nu genomförda kommunalise-
ringen av särskolan, vilket innebär att undervisning för elever i särskola 
numera är ett kommunalt åtagande från att tidigare ha varit en landstings-
kommunal angelägenhet, kan medföra att resurser kommer att fördelas på 
olika sätt.  
 

Den nuvarande tendensen att låta det kommunala självstyret 
ledas av allmänna och högtidligt formulerade mål, men inte 
bindas av några garantier för att de knappa resurser används 
för de som bäst behöver dem, kan lätt komma att gå ut över en 
liten och resurssvag grupp som de utvecklingshämmade (Gru-
newald m.fl. 1988, s. 82).  

 
Det kommunala självstyret kan i sin tur leda till att den specifika kompe-
tensen tunnas ut, eftersom varje enskild kommun inte har råd att hålla sig 
med all den specialkompetens som kan behövas, för att tillgodose alla indi-
viduella behov inom särskolan. Samverkan med andra kommuner blir en 
nödvändighet (Skolverket, 1994). Skolverket har fått i uppdrag av utbild-
ningsdepartementet att följa upp konsekvenserna av det ändrade huvud-
mannaskapet, samt att se över ändamålsenligheten i uppdelning av den ob-
ligatoriska särskolans undervisningsformer grundsärskola och träningssko-
la (SFS:1995:1249). En rapport angående detta väntas i februari 1998 (se s. 
45). 
 Om en elevs individuella behov inte är direkt "synligt" eller inte kan 
ses p.g.a. att kunskap saknas, blir det svårt att veta vilken information som 
ska sökas eller vilka krav på resurser som kan ställas. En elev i särskolan 
kan inte generellt sägas ha behov av särskilt stöd, eftersom skolformen just 
avser att eliminera de svårigheter som uppstår till följd av utvecklingsstör-
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ningen. Behov av särskilt stöd har de elever, som har andra funktionshinder 
i kombination med utvecklingsstörning (Skolverket, 1994). 

Platschefen på Mo Gård har sagt följande om personer som är 
döva/dövblinda med komplexa funktionshinder: 

 
De som kommer till oss har inte speciella behov. De har sam-
ma behov som alla människor men deras sätt att tillfredsställa 
sina behov är väldigt speciella. Därför behövs det speciella 
sätt att tillfredsställa deras behov (Suosalmi, 1997). 

 
Föreliggande kartläggning kan anses som ett bidrag till att uppmärksamma 
de behov som finns kring elevgruppen med hörselnedsättning i särskolan. 
 
1.2 Övergripande syfte 
 
Ovanstående intresseområden får enligt min bedömning praktiska konse-
kvenser för avhandlingsarbetet. Detta kommer att få två inriktningar, före-
liggande arbete i form av en kartläggningsstudie av skolsituationen för ele-
ver med hörselnedsättning i särskolan av mer kvantitativ art och som utgör 
grunden för en kommande kvalitativ studie. Denna kommande studie avser 
att inriktas på vilka kommunikativa betingelser elevgruppen med kombina-
tionen utvecklingsstörning och hörselnedsättning erbjuds och hur väl dessa 
anpassas efter varje enskild individs behov. 

Mot bakgrund av det ändrade huvudmannaskapet för särskolan samt 
de besparingar som för närvarande äger rum inom skolans område finns det 
anledning att undersöka hur skolsituationen ser ut för elever med flera 
funktionshinder i särskolan.  

Naturligtvis finns det flera infallsvinklar. Min har i detta inledande 
skede varit att kartlägga hur skolsituationen kring elever med utvecklings-
störning i kombination med hörselnedsättning inom särskolan ser ut. Min 
avsikt är att uppmärksamma och belysa den komplexitet och problematik, 
som föreligger för denna elevgrupp och som jag uppfattar är annorlunda än 
för normalbegåvade elever med hörselnedsättning, att kartlägga vilken 
kompetens som finns, att se om aktuella elever får det stöd i undervisning-
en som funktionshindret föranleder samt att klargöra om kunskap behöver 
tillföras. Som ett första led görs en kartläggningsstudie i två län. 
 
1.3 Bakgrund till studien - elever med hörselnedsättning i särskolan 
 
Genom våra sinnen; hörsel, syn, smak, lukt och känsel får vi kunskap om 
och erfarenheter av den omgivning vi lever i. Saknas något av dessa sinnen 
medför det att kunskap och information blir ofullständig, vilket i sin tur får 
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konsekvenser för kommunikation och samspel, begreppsbildning och verk-
lighetsuppfattning (Anderson m fl., 1992). 

Hörsel, dvs. det sinne med vilket vi uppfattar ljud (Medicinsk ord-
bok, 1983), har flera viktiga grundfunktioner (Socialstyrelsen, 1985:7): 
 
• att få kontakt med omgivningen 
• att kunna uppfatta varningsljud 
• att uppfatta talat språk 
• att kunna få återkoppling på den egna rösten 
 
Under människans utveckling genom årtusenden har vårt akustiska kom-
munikationssystem, hörsel och tal, förfinats genom anpassning till omgiv-
ningens krav likaväl som till våra egna krav. Genom det talade språket kan 
vi förmedla idéer och tankar till människor i vår omgivning och skapa kon-
takter genom att uttrycka känslor och behov. 
 Om hörselförmågan är reducerad uppstår ofta svårigheter i samvaron 
med andra. Eftersom mycket av den sociala samvaron bygger på tal betrak-
tas därför hörselnedsättning som ett "kommunikationshandikapp". Signaler 
från omgivningen kan te sig otydliga och obegripliga. Man kanske hör att 
något sägs, men inte vad som sägs. Det kan lätt bli missförstånd utan att 
man riktigt vet orsaken därtill. Småpratet, som är en viktig del i det sociala 
samspelet, uppfattas kanske inte och en känsla av utanförskap inträder 
(Nordén m. fl., 1990). En hörselnedsättning kan i viss mån kompenseras 
med läppavläsning, genom ökad uppmärksamhet och ansträngning för att 
uppfatta, genom olika tekniska hjälpmedel och genom teckenspråk eller 
tecken som stöd till tal (TSS). Uppfattningsförmågan är också beroende av 
att den omgivande fysiska och sociala miljön fungerar (Lindholm, 1994), 
dvs. att akustik och belysning är god, att tekniken fungerar i de miljöer som 
en person med hörselnedsättning vistas. Människor i den hörselskadades 
omgivning måste vara positivt inställda till att förstå och bli förstådda, dvs. 
att ha en vilja att förstå och kunskap om vilka svårigheter som kan uppstå i 
det kommunikativa samspelet och därmed försöka bidra till att undanröja 
hinder som kan uppstå. 

Ett barn som saknar funktionell hörsel, dvs. det kan även omfatta ett 
barn som kanske i medicinsk mening har normal hörsel, men som har svå-
righeter att tolka och förstå hörselintryck, måste lita till andra sinnesfunk-
tioner i interaktionen med omgivningen.  

I en omgivning som är normalhörande saknar det döva barnet möj-
ligheter till en spontan talspråksutveckling, eftersom den talspråkliga 
kommunikationen grundar sig på hörselstimuli. Hur frånvaron av hörsel-
stimuli eller över huvudtaget hur konsekvenserna av kombinationer av oli-
ka funktionshinder påverkar inlärnings- och tankeprocesser hos personer 



 13

med utvecklingsstörning vet vi mycket litet om. Hur påverkas t.ex. en per-
son med måttlig utvecklingsstörning av en grav hörselnedsättning, där 
kommunikationen med omgivningen inte sker via den mest lättillgängliga 
kanalen, dvs. synen, där verklighetsuppfattningen blir diffus och där också 
möjligheterna till identifikation med andra brister? Att konsekvenserna för 
hela barnets utveckling kan bli omfattande råder inget tvivel om. Nordén 
m.fl. (1979) formulerar en rad punkter som är viktiga för en positiv språk-
lig, kognitiv och emotionell utveckling hos alla barn men som särskilt mås-
te beaktas hos ett barn som saknar eller har reducerad hörsel:  
 
• att språkstimulering sker via en lättillgänglig kanal 
• att utforska omgivningen i handling   
• att uttrycka sig själv  
• att konstruera meningsfulla sammanhang  
• att känna sig kompetent,  
• att det ges tillfälle till identifikation med personer med funktionshinder 
 
Detta gäller givetvis minst i lika hög grad barn som har hörselnedsättning i 
kombination med andra funktionshinder. Om det enskilda barnet inte ges 
möjlighet till en fungerande kommunikation finns stor risk för avskärm-
ning, beteendeavvikelser samt att barnets totala utveckling påverkas i nega-
tiv riktning. Sinkkonen (1994) menar att personer med ”multipla handi-
kapp” är en särskilt utsatt grupp: 

 
The results show that both hearing impaired groups are prone 
to isolation and the multiply handicapped group is prone to 
self-abusive behavior---the poorly communicating multiply 
handicapped group was by far the most isolated--- the multip-
ly handicapped hearing impaired children are vulnerable to va-
rious types of psychiatric disturbance. This should be taken 
into account when rehabilitation is planned (Sinkkonen, 1994, 
s. 138 ). 

 
Sinkkonen menar att de svårigheter som kan tänkas uppstå har sin grund i 
olika kommunikativa förutsättningar. 

Att tidigt få kunskap i och insikt om hörselnedsättningens konse-
kvenser medför att många problem som kan uppstå till en del kan förhind-
ras. Att en väl fungerande kommunikation är en grundförutsättning och en 
mänsklig rättighet för att säkra utveckling och förhindra utanförskap fram-
går av ovanstående citat. 

Om utvecklingsstörning också finns med i bilden utöver hörselned-
sättningen kan omgivningen bli än svårare att förstå. Utvecklingsstörning 



 14

innebär i sig svårigheter att abstrahera och generalisera. Att se konsekven-
serna av funktionshindret och kompensera ett hörselbortfall blir som en na-
turlig följd svårt. Detta betyder att en förhållandevis lindrig hörselnedsätt-
ning kan få komplicerade konsekvenser. Situationen blir än mer komplex 
om ännu ett eller två andra funktionshinder finns med, vilket inte är ovan-
ligt bland elever i särskolan (SIH-databas, 1997).  
 I alla sammanhang där det i någon mån går att kompensera hörsel-
ned-sättningens verkningar och mildra dess följder gäller det att ta till vara 
alla andra informationsvägar som står till buds, dvs. att tidigt införa kom-
pletterande eller alternativa kommunikationssätt och anpassa dem till den 
enskildes förutsättningar (Grunewald 1977; Olsson, 1983; Granlund & Ols-
son, 1988) . 

Djupgående kunskap om och praktisk erfarenhet av vilka svårigheter 
som kan uppstå för elever med flera funktionshinder, där hörselnedsättning 
ingår, finns samlad på ett fåtal platser i landet, nämligen Åsbackaskolan i 
Gnesta, som är en statlig specialskola och resurscenter för döva/gravt hör-
selskadade elever med utvecklingsstörning, MoGård i Finspång, som är ett 
utbildnings-, kunskaps- och resurscenter för vuxna döva med andra funk-
tionshinder samt för vuxna dövblinda och Tullängsskolan i Örebro, som är 
en gymnasiesärskola för döva/gravt hörselskadade elever med utvecklings-
störning. För övrigt finns det förvisso både kunskap och erfarenhet, men 
den är snarast spridd i form av öar i ett stort hav, eftersom elever med ut-
vecklingsstörning och hörselnedsättning vanligtvis går i särskolor spridda 
på ett otal platser i landet. Ett fåtal klasser, där flera elever med hörselned-
sättning samlats och där behovet av gemensamt kommunikationssätt i form 
av teckenspråk eller tecken som stöd till talet (TSS) har varit avgörande, 
finns dock. Inom den region där jag arbetar, finns en sådan klass vilken 
också återfinns i föreliggande studie. 

Dokumentation av den kunskap som finns inom skola, boende och 
arbetsliv för denna grupp är nödvändig, dels för att belysa problematiken 
och skapa förutsättningar och möjligheter för en "god" undervisning och 
"god" levnadsnivå, dels för att initiera forskning. Forskningen på området 
är påfallande liten, såväl nationellt som internationellt. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
I sökandet efter en ram eller en struktur, för att kunna sätta in föreliggande 
kartläggningsstudie i ett sammanhang, blev valet Bronfenbrenners utveck-
lingsekologiska modell (1979; se även Andersson, 1986). Valet motiveras 
av att de insatser som ett samhälle gör för personer med funktionshinder 
kan ske på olika nivåer och med olika inriktning och omfattning. Insatserna 
kan inte ses som isolerade företeelser utan i en helhet, där delarna ömsesi-
digt påverkar varandra.  
 En annan teori som är användbar, för att sätta in kartläggningen i ett 
sammanhang är Lundgrens ramfaktorteori (1972, 1986). Lundgren talar om 
ramfaktorer på följande sätt: 
 
• ekonomiska ramar begränsar och ramar in i form av lokaler och lärome-

del, den tid som ägnas olika stoff, klasstorlek, lärares utbildningsnivå, 
rekrytering och lönesättning 

• juridiska ramar reglerar i form av lagar, förordningar och skyldigheter 
som kommuner har 

• ideologiska ramar styr i form av läro- och kursplaner 
 
Ramfaktorerna finns i systemet, i miljön runt den enskilde läraren snarare 
än som individuella faktorer hos läraren. Inom dessa ramar ska så läraren 
undervisa mot de uppställda målen. Ramfaktorerna begränsar eller möjlig-
gör det som sker i undervisningsprocessen. Lundgren talar här om att ra-
marna också ger uttryck för samhällets behov och krav vad beträffar ele-
vers utbildning. Lundgren menar vidare att relationen mellan ramar och 
undervisningsprocess är ensidig, dvs. ramfaktorerna avgör den form under-
visningsprocessen tar och begränsar variationen i processen. Här kan man 
fråga sig om detta förhållande är lika tydligt idag, när styrningen av skolan 
gått från en regelstyrd till en målstyrd verksamhet. Dagens målstyrda skola 
borde ge läraren en ökad frihet och större möjligheter att utforma innehållet 
i undervisningen men ställer samtidigt stora krav. Huruvida detta är fallet 
kan dock inte denna undersökningen besvara.  
 Lundgren (1989) menar att ovanstående styrdokument genom pågå-
ende decentralisering förenklats och givit större utrymme för lokal tillämp-
ning, men samtidigt har ett nytt centralt styrinstrument vuxit fram, nämli-
gen utvärderingen. ”Att utvärdera utbildning innebär att bestämma vilka 
värden utbildningens resultat skall bedömas mot” (Lundgren, 1989, s. 90). 
 Dahlberg m.fl., (1986) anknyter till Lundgrens framställning vid ana-
lys av förskolans styrning och diskuterar de förändrade tankegångar i sam-
hället som innebär att övergången från regel- till målstyrning får till följd 
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att ansvar och beslut förs över till kommunerna i decentaliseringens anda. 
Den praktiska tillämpningen av ramlagstiftning blir beroende av tolkningar 
och beslut i kommunen. Vad beträffar de ekonomiska ramarna har kommu-
nerna stor frihet att utifrån tilldelade statsbidrag forma ramarna för den 
egna verksamheten. Den ideologiska styrningen utövas via staten genom, t. 
ex. läro- och kursplaner, vilka ger riktlinjer för verksamheten, men det är 
kommunen som utarbetar skolplaner och lokala arbetsplaner. Denna för-
ändring mot ett utökat ansvar och formande av skolans verksamhet för den 
enskilda kommunen medför också en risk för skillnader och ojämnlikhet 
vad beträffar undervisning. Med anledning av detta talar utbildningsminis-
tern om "kvalitetssäkring" i skolan (Lärartidningen 1996/18), för att garan-
tera likvärdig undervisning och menar vidare att det inte är styrdokument 
och decentralisering i sig som utgör problem, utan tillämpningen av styrdo-
kumentens innehåll. Skolverket har här ett ansvar vad beträffar utvärdering, 
tillsyn och uppföljning av kommunens ansvar avseende skolan. 
 Skolverket får fr.o.m. hösten 1997 anställa statliga utbildningsin-
spektörer, för att kunna uppnå ett enhetligt skolsystem och en likvärdig ut-
bildningsstandard samt en kvalitetssäkring av skolans verksamhet. I vilken 
omfattning dessa inspektörer har kompetens och kommer att utöva tillsyn 
och kontroll också av särskolans inre verksamhet får framtiden utvisa. Var-
je kommun och skola ska också varje läsår upprätta skriftliga kvalitetsredo-
visningar över sin verksamhet. Redovisningen skall innehålla en bedöm-
ning av hur målen för utbildningen uppnåtts samt vilka åtgärder som be-
hövs när målen inte uppnåtts (SFS 1997:702). 

Det som händer i en skola eller i ett enskilt sammanhang kan inte ses 
som isolerade företeelser, fria från yttre påverkan. Skolan och klassens liv 
måste sättas in i ett sammanhang där reflekterande över lärandet och dess 
innehåll sker och sätts i relation till påverkan av yttre ramfaktorer. Bron-
fenbrenner (1979) betonar en utvecklingsekologisk modell för att ge struk-
tur och sammanhang åt en individs utveckling. Bronfenbrenner ser barnet 
som en del av en större miljö, familjen, vilken är en del av närmiljön och 
samhället. Detta systemperspektiv är också grundläggande för begreppet 
miljö, som inte bara innefattar den omedelbara närmiljön utan även omgiv-
ningen i ett mer makrobetonat perspektiv.  
 En individs utveckling sker primärt under inflytande av fyra integre-
rande system, där det första utövar det starkaste och det fjärde systemet det 
svagaste inflytandet. Förhållandet är interaktionistiskt och ömsesidigt till 
sin karaktär genom att varje individ påverkar och låter sig påverkas av den 
miljö vari hon lever. 
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The echology of human development involves the scientific 
study of the progressive, mutual accomodation between an ac-
tive, growing human being and the changing properties of the  
immediate setting in which the person lives, as this process is 
affected by relations between these settings and by the larger 
contexts in which the settings are embedded (Bronfenbrenner, 
1979, s. 21). 

 
Bronfenbrenners modell (1979) består av fyra olika strukturer som utgör 
den ekologiska utvecklingsmiljön där systemen är sammanförda och hänger 
ihop med varandra likt "ryska dockor" där varje docka omsluter en annan 
och där den innersta dockan kan liknas vid den enskilda individen . Bron-
fenbrenner delar in en individs miljö i fyra system mikro-, meso-, exo- och 
makrosystem. Om Bronfenbrenners terminologi överförs till skolans värld 
kan den också användas som en ram för hur samhällets stödinsatser för ele-
ver med hörselnedsättning i särskolan ser ut. 
 Den första nivån, mikronivån, närmiljön är den plats i fysisk och so-
cial bemärkelse, där människor möts och engagerar sig i varandras aktivite-
ter. Bronfenbrenner kallar detta för "setting". Andersson (1986) använder 
termen "närmiljö" för detta. Klassrummet kan då utgöra en sådan miljö, där 
direkt påverkan sker genom det vardagliga samspelet mellan olika perso-
ner. En person kan samtidigt ingå i flera olika närmiljöer såsom hemmet, 
skolan, fritiden. Det som sker inom ett mikrosystem är unikt för varje en-
skild människa. 
 Den andra nivån, mesonivån, i den ekologiska strukturen, utgör då 
den ömsesidiga relationen mellan de mikrosystem, som den enskilde indi-
viden ingår i. Det kan då handla om hur familj och personal i skolan förhål-
ler sig till varandra och ömsesidigt påverkar varandra, vad beträffar värde-
ringar, relationer, roller och inflytande. 
 Den tredje nivån, exonivån, kan handla om faktorer eller förhållan-
den i ett system där individen inte direkt är delaktig. Händer det något inom 
detta systemkan det få betydelse för individen. Det som här kan avses är 
samhällets stödinsatser för barn med behov av särskilt stöd t.ex. habilite-
ring, socialtjänst, pedagogisk hörselvård, särskolans hörsellärare/konsulent 
eller konsulenter från ett resurscenter liksom skolstyrelsebeslut i form av 
sparbeting. 
 Den fjärde och sista nivån, makronivån, är då den övergripande sam-
hällsnivån, hur ett samhälle organiseras, dvs. i form av det politiska syste-
met, ekonomi, lagstiftning, utbildningssystem, attityder och värderingar 
vilka påverkar utformning och innehåll i de andra systemen. Ett samhälles 
syn på och attityder till funktionshinder och handikapp inverkar på hur per-
soner med olika funktionshinder behandlas och hur fördelning av resurser 
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sker. 
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kopplad till föreliggande 
studie kan åskådliggöras på följande sätt. 
 
      Makronivån 

 Lagstiftning 
 Läro- och kursplaner 
 Internationella överenskommelser 
  

 
  Exonivån 
  Stödinsatser från 
  hörselvård 
  hörsellärare/konsulent 
  resurscenter 

 
      Mesonivån 
      Familj och skola 
 
 
      Mikronivån 
      Klassrummet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur1.  Kartläggningsstudiens nivåer relaterad till Bronfenbrenners ut 

vecklingsekologiska modell 
 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har varit utgångspunkt för 
flera skolforskare. Andersson, (1986) har ur ett utvecklingsekologiskt per-
spektiv granskat forskning om elevers skolmiljö och menar att tre frågor är 
viktiga att ställa ur ett sådant perspektiv. 
 
• I vilken omfattning kan skolmiljön tillgodose elevernas mera grund-

läggande behov? 
• I vilken omfattning kan skolmiljön bidra till elevers möjligheter att ut-

veckla 
 aktiviteter, roller och relationer? 
• I vilken omfattning kräver skolmiljön att möjligheterna tas tillvara och 

används? 
 
Andersson menar att det inte finns något enkelt ja- eller nej svar på dessa 
frågor, utan skolan är mer eller mindre bra på att tillgodose elevers olika 
behov och skolan skulle kunna vara bättre om det fanns en större med-
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vetenhet om skolans viktiga uppgift, att vara en miljö för både personlig-
hets- och kunskapsutveckling. Sedan detta skrevs har nya läro- och kurs-
planer tillkommit, vilka ger skolan nya möjligheter i detta avseenden.  
 Didaktiska frågor står mer och mer i fokus. Läroplan och kursplan 
betonar elever med behov av särskilt stöd. Undervisningen ska anpassas 
efter elevens förutsättningar och behov och undervisningsmålen måste 
ständigt följas upp och revideras. Frågor kring barns lärande och vad som 
är kunskap för eleven i vardagen måste ständigt hållas levande och debatte-
ras bland skolans personal. 

Rosenqvist (1988) är en annan forskare som använder Bronfenbren-
ners model i en skolstudie av elever med utvecklingsstörning. Rosenqvist 
utgår från mikro- para- och makronivå, vilket utgör en plattform för att 
strukturera studien "Särskolan i ett arbetsmarknadperspektiv", men också 
för att "försöka se samhällsbundna anledningar till den relativt låga syssel-
sättningsgraden bland psykiskt utvecklingsstörda" (Rosenqvist, 1988, s. 
65). Med psykiskt utvecklingsstörda avses här lindrigt utvecklingsstörda 
elever i särskolan. Studien handlar om lärares och handledares uppfattning 
om arbete och elevernas framtid i arbetslivet. Mikronivån står för undervis-
ningsprocessen i särskolan", paranivån för "tolkningar av samhällsstruktur 
och målbeskrivningar på skilda nivåer" och makronivå för "samhällsstruk-
tur och målbeskrivning" (a.a. s. 19-20). Rosenqvist använder Bronfenbren-
ners modell i huvudsak, för att tolka sitt intervjumaterial. Denna studie re-
fereras p.g.a. att särskolans elever är i fokus, samt att särskolan måste ses i 
ett större perspektiv. Rosenqvist menar i sina resultat av studien, att det 
finns en diskrepans mellan särskoleelevens förmåga och arbetsmarknadens 
krav. Det behövs såväl information som ökade kunskaper hos skolpersonal 
och arbetsmarknadens företrädare. 

Göransson (1995), som också använt Bronfenbrenners modell i en 
studie av särskolan, anser att värdet i Bronfenbrenners modell ligger "i att 
han i sin syn på miljön utgår från dess innebörd för den enskilda personen" 
(Göransson, 1995, s. 47). Studien "De liknade varandra, men inte mer än 
alla andra - begåvningshandikapp och interpersonellt samspel" är inspirerad 
av Bronfenbrenner, men använder en annan terminologi. Göransson kritise-
rar emellertid Bronfenbrenner, för att vara diffus i sina definitioner av mo-
dellens delar samt hur dessa hänger samman. Göransson delar in den en-
skilda individens miljö i två delmiljöer, en som hon "deltar aktivt i" och en 
som hon "inte deltar aktivt i". Varje enskild individ deltar i flera små miljö-
er som benämns "minimiljöer". Dessa bildar tillsammans individens "när-
miljö" där hon aktivt deltar och de kan jämföras med Bronfenbrenners mik-
ro- och mesonivå. Miljöer, som inte individen aktivt deltar i benämns 
"fjärrmiljö" och de kan hänföras till Bronfenbrenners exosystem. Närmiljö 
och fjärrmiljö utgör individens "individmiljö". Olika individmiljöer bildar 
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sedan individens "totalmiljö" som utgörs av en kultur, en nation och som 
motsvarar makronivån i Bronfenbrenners modell. Denna studie har hög re-
levans av den anledning att den fokuserar på samspel i klassrummet och på 
att skolan utgör en miljö av många, vari lärare och elever lever och formas. 
Göransson kommer i sin studie av interpersonellt samspel fram till att det är 
vanligare att särskoleelever inte samspelar än att de samspelar under lärar-
ledd tid. Samspel mellan elever förekommer relativt sällan. Detta menar 
Göransson kan bero på att skolan är en minimiljö med förväntningar på 
elevers färdighets- och kunskapsutveckling snarare än på samspelsförmåga. 
Sambanden mellan miljöaspekter och samspelsaspekter är mer av specifik 
än allmän karaktär, vilket betyder att för att kunna åtgärda samspelet krävs 
tydligt preciserade målsättningar om vad samspelet ska gå ut på. Detta sak-
nas inom särskolan, menar Göransson. 
 Klefbeck m.fl. (1996) menar att Bronfenbrenners största bidrag med 
den ekologiska modellen är att den "fångar upp samhällets komplexitet och 
ger en hierarkisk förståelse av vad barns utvecklingsmiljö är" (Klefbeck 
m.fl., 1996, s. 42). Författarna menar samtidigt att systemteorin är svår att 
operationalisera och att den oftast är för generell samt att det ömsesidiga 
beroendet av varje nivå gör det svårt att finna oberoende och beroende va-
riabler. 

Bronfenbrenner menar att de olika nivåernas delar ömsesidigt påver-
kar varandra, medan Lundgren i ramfaktorteorin menar att ramarna ensidigt 
styr undervisningsprocessen. De ekonomiska, juridiska och ideologiska 
ramarna kan enligt mitt sätt att se förläggas till makronivån medan under-
visningsprocessen sker på mikronivå. Hur lärare använder sig av ovanstå-
ende ramfaktorer, för att forma undervisningen i klassrummet kan inte dis-
kuteras i denna studie.  

Relaterat till föreliggande studie kan Bronfenbrenners modell och 
Lundgrens ramfaktorteori utgöra en referensram, som sätter in studien i ett 
sammanhang. Sammanfattningsvis kan den ekologiska utvecklingsmodel-
len användas på följande sätt. På mikronivå beskrivs klasslärares uppfatt-
ning av hur kommunikation och samspel sker i klassrummet, samt klasslä-
rarens uppfattning om skolplaceringens lämplighet. Här kan samtidigt rela-
teras till den undervisning som elever med hörselnedsättning i särskolan 
erbjuds utifrån givna ramar. På mesoivån beskrivs i vilken utsträckning 
föräldrar är delaktiga i utarbetandet av individuella undervisningsplaner. På 
exonivån beskrivs det pedagogiska stöd som klasslärare och elev får av oli-
ka instanser föranlett av funktionshindret. På makronivå, slutligen återfinns 
skollag och särskoleförordning, läro- och kursplaner och ekonomiska resur-
ser vilka ger skolan ramar och anger inriktning för skolans verksamhet, 
samt Salamancadeklarationen och FN:s standardregler, vilka uttalar den 
syn på funktionshinder och handikapp och som det svenska samhället an-
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sluter sig till.  
I vilken utsträckning möjliggör eller begränsar ekonomiska, juridiska och 
ideologiska ramfaktorer arbetet i skolan? Här kan t.ex. den ramfaktor, som 
lagen om ökat föräldrarinflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - 
en försöksverksamhet (SFS, 1995:1249), utgör få konsekvenser för utveck-
lingsstörda elevers skolgång. I vilken omfattning är ännu för tidigt att uttala 
sig om, eftersom försöksperioden löper fram t.o.m 1999, men Skolverkets 
rapport (1998) visar att för drygt 400 barn har föräldrar ansökt om skolgång 
i grundskola. 

En hög medelålder inom speciallärarkåren kommer att få till följd att 
kompetens tunnas ut eller försvinner inom en tioårs period, såvida inte situ-
ationen omgående åtgärdas. I ekonomiskt trängda lägen görs kanske priori-
teringar som annars inte skulle gjorts. Insatser av specifik karaktär kanske 
inte bedöms som nödvändiga när ekonomin är begränsad. Förändringar 
som sker på makronivån i form av t.ex. lagar, förordningar och läroplansar-
bete måste förankras i andra nivåer, för att få praktisk tillämpning och gag-
na den som avses. Den faktiska verkligheten i skolan måste också syn-
liggöras och ligga till grund för ställningstagande på andra nivåer. 
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3 ELEVER I SÄRSKOLAN MED HÖRSELNEDSÄTTNING OCH 
ANDRA FUNKTIONSHINDER 

 
 
3.1 Definition av centrala begrepp 
 
I detta avsnitt utvecklas begrepp som utvecklingsstörning, begåvning, sär-
skola, kommunikation, hörselnedsättning, det relativa handikappbegreppet 
och konsekvenser av flera funktionshinder, eftersom de är centrala i studien 
och bidrar till ökad förståelse. Därefter ges en sammanfattande översikt av 
skolformer för elever med utvecklingsstörning i kombination med hörsel-
nedsättning. I slutet av kapitlet redovisas kartläggningar inom områdena 
utvecklingsstörning, hörselnedsättning samt kartläggning av individer med 
flera funktionshinder i kombination. Detta för att avgränsa och fokusera 
målgruppen. 
 
3.1.1 Utvecklingsstörning 
 
Omsorgslagen från 1985, Lag angående särskilda omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda m.fl. (SFS 1985:568) definierar utvecklingsstörning som 
en intellektuell funktionsnedsättning, som beroende av grad och miljö, ut-
gör ett handikapp. Funktionsnedsättningen måste ha inträffat under indivi-
dens utvecklingsperiod och vara av sådan omfattning att personen behöver 
stöd och hjälp, för att kunna delta i samhällslivet. De personer som omfat-
tades av 1985 års omsorgslag har rätt till stöd enligt LSS, Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). LSS kompletterar 
andra lagar såsom Socialtjänstlag (SoL), Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 
och Skollag och utgår från uppfattningen att handikapp inte är en egenskap 
hos en individ utan uppstår i mötet mellan individer med funktionshinder 
och omgivningens krav (Gustafson & Molander, 1995). Behovet av service 
och stöd hos individen är avgörande, inte skada, orsak eller diagnos. 

I Nationalencyklopedin (NE nr 15, 1994, s. 330) kan man läsa att psy-
kisk utvecklingsstörning är ett ”begåvningshandikapp som uppstått under 
utvecklingsperioden och är av sådan omfattning att den kräver särskilt stöd 
av samhället". Synonyma begrepp till utvecklingsstörning som förekommer 
i litteraturen är förståndshandikapp och begåvningshandikapp.  

I skollagen beskrivs den elevgrupp som får sin undervisning i särsko-
lan på följande sätt: 
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Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kun-
skapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i 
särskolan. Om vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till 
att barnet tas emot i särskolan, skall barnet fullgöra skolplikten 
enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen 
(Skollagen 1985:1100 3 kap 2§).  
 

Utvecklingsstörning kan definieras utifrån flera olika perspektiv, medi-
cinskt, psykometriskt och administrativt (WHO, 1968, rev. upplaga 1980). 
 
• Medicinsk definition - syftar på skador framförallt i hjärna och nervsy-

stem, men även på andra avvikelser eller defekter, som gör att barnet inte 
utvecklas i förhållande till åldern. Kunskap om orsaker till utvecklings-
störning saknas i omkring 50 % av fallen 

 
I denna definition tar man fasta på funnen eller antagen orsak av anatomisk 
eller fysiologisk orsak till utvecklingsstörningen. 
 
• Psykometrisk definition - syftar på när utvecklingsnivå och funktion be-

döms utifrån standardiserade test och metoder 
 
Enligt denna definition är de personer utvecklingsstörda, vilka har en intel-
ligenskvot som understiger IK 70. 
 
• Administrativ definition - syftar på dem som har begåvningsmässiga 

funktionshinder i kombination med behov av särskilda insatser. Myndig-
heterna avgör vem som är utvecklingsstörd 

 
Här avses då även personer med autism, de som fått begåvningsmässigt be-
stående och betydande funktionshinder till följd av hjärnskada, sjukdom 
eller yttre våld i vuxen ålder samt andra med varaktiga psykiska och fysiska 
funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande, har omfattande svå-
righeter i det dagliga livet och där omfattande behov av stöd och service 
föreligger. Denna definition beskriver till vem Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS, 1994) riktar sig. 
 
Kylén (1974) lägger till WHO:s definitioner ytterligare tre: 
 
• Social definition - syftar på att den omfattning konsekvenserna av en ut-

vecklingsstörning får beror på hur stora krav som ställs på individen i en 
viss miljö 
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• Ekonomisk definition - syftar på att en person med utvecklingsstörning 
kostar mer än han kan producera 

  
• Attityddefinition - syftar på att utvecklingsstörda är de personer som be-

traktas så av samhället 
 
De sistnämnda definitionerna understryker att utvecklingsstörning är ett 
relativt begrepp.  

I föreliggande arbete avser jag med termen utvecklingsstörning ett 
funktionshinder i begåvning, kognition, och som inverkar på abstraktions-
förmåga och korttidsminneskapacitet och får konsekvenser för hur intryck 
och upplevelser ordnas, bearbetas och uttrycks. Vilka handikappande kon-
sekvenser utvecklingsstörningen får för den enskilde individen beror de 
förutsättningar som finns i den omgivande miljön såväl fysisk som social 
miljö. 

För att veta vilka bedömningar som krävs, för att avgöra om ett barn 
har rätt att tas emot i särskola, måste skollag, omsorgslag och LSS studeras. 
Detta medför att mottagande i särskola skall föregås av en social, psykolo-
gisk och pedagogisk bedömning samt en medicinsk utredning (Pettersson, 
1997). Kommunen avgör vilka riktlinjer som ska gälla vid mottagande i 
särskola. När dessa bedömningar genomförts och det fastställts att eleven 
får mottagas i särskolan är det vårdnadshavare som avgör huruvida barnet 
skall gå i grundskola eller särskola enligt ”Lag om försöksverksamhet med 
ökat föräldrarinflytande över utvecklingsstörda barns skolgång 
(SFS:1995:1249). Beslut kan överklagas av vårdnadshavare hos Skolvä-
sendets överklagandenämnd. Föräldrars rätt att välja skolform för sina barn 
berör valet mellan grundskolan och särskola och omfattar inte specialsko-
lan eller valet mellan särskolans undervisningsformer grundsärskola och 
träningsskola.  
 
3.1.2 Begåvningsutveckling 
 
Begåvningsutvecklingen hos utvecklingsstörda har under lång tid studerats 
av Kylén (1978, 1979, 1981, 1985). Kylen (1979) har en holistisk syn på 
människan, vilket medför att grundstrukturerna i teorin är människan och 
hennes miljö och samspelet människa - miljö. Dessa tre delar består i sin 
tur av strukturer - biologi - psykologi - sociologi - fysik, där varje struktur 
består av olika delar som är beroende av och ömsesidigt påverkar varandra. 
”Varje del har sin struktur, dynamik och utveckling, vilka dock hela tiden 
påverkas av de övriga delarnas struktur, dynamik och utveckling” (Kylén, 
1986, s. 11-12). Områdena biologi och fysik ger information rörande män-
niskans och miljöns materiella natur medan områdena psykologi och socio-
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logi ger information om människans och miljöns immateriella natur. De 
olika delarna/strukturerna i teorin är olika väl utvecklade. Kyléns betoning 
ligger framförallt på människan och hennes psykologiska utveckling medan 
miljöstrukturen inte är lika väl beskriven.  

Kyléns teori är formulerad utifrån klinisk erfarenhet. Han menar att 
utvecklingen hos en person med utvecklingsstörning kan vara ojämn och att 
en individ kan befinna sig på gränsen mellan två utvecklingsstadier/nivåer 
och samtidigt visa drag från båda. 

Kylén menar att det är viktigt att lära känna hela människan, för att 
förstå den som har begränsningar i sin begåvning. Vi måste förstå hur be-
gåvningen inverkar på en människas uppfattning av verkligheten, vad som 
kan förstås eller inte förstås i omvärlden och vilken betydelse begåvningen 
har i samspelet med andra människor. Hur väl en person kan använda sina 
begåvningsresurser beror till stor del på yttre stimulans och erfarenhet. En 
gynnsam miljö och anpassade krav minskar de handikappande konsekven-
serna av en begränsning i begåvningen.  

Kyléns teori kring begåvningsutveckling hos utvecklingsstörda 
grundar sig i huvudsak på Piagets teorier om barns intellektuella utveckling 
och bygger på en stadieindelning, som går att relatera till de utvecklingspe-
rioder som Piaget observerat hos barn (1963). Enligt Piaget är stadiernas 
inbördes ordning densamma för alla barn men att komma från ett stadium 
till nästa tar olika lång tid för olika barn. Gränserna mellan de olika stadier-
na eller utvecklingsperioderna är inte statiska utan är snarare mycket tänj-
bara. 

Ett ”begåvningshandikapp” innebär en nedsättning i begåvningen. 
Kylén beskriver detta i termer av abstraktionsnivåer och menar att begåv-
ningsutvecklingen kan ses som en utveckling av tänkandets abstraktionsni-
vå. I den normala begåvningsutvecklingen kan fyra abstraktionsnivåer ur-
skiljas, där den fjärde nivån representerar den vuxna människans fullt ut-
vecklade begåvning. En begåvning som är fullt utvecklad hos en person 
med ”begåvningshandikapp motsvaras dock av den första, andra eller tredje 
abstraktionsnivån. Kylén använder begreppen A-, B- och C stadium, för att 
beskriva de olika stadierna, nivåerna i den begåvningsmässiga utveckling-
en. Enligt Kyléns sätt att se innefattar varje stadium, som en individ kan 
befinna sig på, ett karakteristiskt sätt att uppfatta och bearbeta sinnesupple-
velser samt att bemästra tillvaron. Den som är normalbegåvad befinner sig 
enligt denna indelning på stadium D. ”Man kan säga att den begåvnings-
handikappade har en ordnad verklighetsuppfattning men att den är enklare 
och konkretare än normalbegåvades. Begåvningshandikappet ger ett mer 
begränsat perspektiv” (Kylen, 1981, s. 30).  
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Översikt 1. Kyléns indelningsgrund relaterad till Piagets utvecklingsperio-
der  
 
  

Piaget    Ungefärlig ålder   Kylén 
______________________________________________________________________ 

Sensormotorisk  0- 1½ år    A - stadium 
 period 
 
 Förlogisk och det  1½ - 7 år    B - stadium 
 åskådliga tänkandets 
 period 
 
 Konkreta tanke-  7-11/12 år    C - stadium 
 operationens 
 period 
 
 Formella tänkandets  11/12-vuxen ålder   D - stadium
 period 
 
 
Kylén (1981, s. 21) menar att en funktionsbegränsning i begåvningen inne-
bär: 
 
• lägre korttidsminneskapacitet 
• lägre abstraktionsnivå i tänkandet, dvs. enklare och konkretare strukturer 

i begrepp rörande tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsaksmönster  
• enklare former av handlings och tankeoperationer 
• lägre abstraktionsnivå på symbolfunktionen 
 
Tankestrukturerna hos individer på olika stadier kan beskrivas på följande 
sätt: 
 
A - stadium 
Individer på detta stadium upplever den konkreta verkligheten här och nu. 
Uppfattningen av tid och rum är begränsad. En person som befinner sig här 
tänker genom att uppleva, känner igen och kan jämföra gjorda upplevelser, 
har ett "känna igen - associations och början till ett plocka fram minne". 
Personen kan förstå saker utifrån vad de används till. Personer på detta sta-
dium känner igen upplevelser som inträffat tidigare, men reflekterar inte 
över händelser som har skett eller ska ske. 
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B - stadium 
Individer på detta stadium kan överblicka sin närmaste miljö. Klassificering 
kan göras utifrån egna erfarenheter. Det som inte kan upplevas finns inte. 
Erfarenheter kan lagras i minnet och användas i för individen kända miljö-
er. Vardagliga föremål och dess funktioner kan förstås. Tidsperspektivet 
sträcker sig över flera dagar, kanske ännu längre. 
 
C - stadium 
Individer som befinner sig på detta stadium börjar få en allmän uppfattning 
om saker i tillvaron. Att det finns okända platser, människor man ej träffat 
och saker som inte upplevts kan nu förstås. Att tänka framåt och bakåt i 
tiden går bra. Förmågan att förstå förändringar ökar. Personen börjar förstå 
antal och kan lära sig läsa och skriva vilket blir ett stöd för minnet. 
 
Denna indelningsgrund hjälper oss att förstå hur personer med utvecklings-
störning upplever och förstår sin omvärld. Den allmänna begåvningsnivån 
ligger vanligtvis på samma nivå hos en individ men kan vara olika utveck-
lad inom olika aspekter av begåvningen. Därför är det viktigt att ta hänsyn 
till hur de olika aspekterna av verklighetsuppfattningen, tids- rums- kvali-
tets- kvantitets- och orsaksuppfattning, struktureras, hur omvärlden hante-
ras, dvs. hur begåvningen "opererar" samt hur föremål, relationer, händelser 
och aktiviteter betecknas, dvs. om det sker på en förspråklig (försymbolisk) 
eller en språklig (symbolisk) nivå. 

Det är självfallet omöjligt att dra en absolut gräns mellan vilka som 
är utvecklingsstörda och vilka som inte är det. Världshälsoorganisationen 
(WHO) indelar personer med utvecklingsstörning på följande sätt: lätt, 
måttlig, svår och djup utvecklingsstörning. Tidigare definierades ofta ut-
vecklingsstörning med hjälp av intelligenstest. En intelligenskvot under 70 
var en indikation på utvecklingsstörning. Denna psykometriska syn på vad 
utvecklingsstörning innebär ger ingen beskrivning av hur strukturer och 
tankeprocesser opererar. 

Kyléns psykologiskt funktionella definition beskriver ett innehåll 
inom varje stadium, A, B och C och utvecklar hur tankeprocesser strukture-
rar, opererar och symboliserar inom respektive stadium samt anger en posi-
tiv syn på utvecklingsstörda individers möjlighet till utveckling till nästa 
stadium. 
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Översikt 2. Jämförelse WHO:s indelningsgrund - Intelligensnivå (IK) Ky-

léns indelningsgrund (efter Kylén, 1981 s. 35)   
 
Grad av utvecklings-   
störning enl WHO  Djup             Svår           Måttlig           Lindrig 

    
    

Intelligenskvot (IK) -20            20 - 35            35 - 50            50 - 70 
    
    

Kyléns A-B-C- A                B                  C 
stadium    
 
Det är viktigt att påpeka att Kyléns stadieindelning inte får ses som statisk 
och användas som ett klassificeringssystem av utvecklingsstörda, som ne-
gativt påverkar den utvecklingsstördes möjligheter till utveckling, dvs. där 
en etikett sätts på individen och som sedan följer med under lång tid och 
därmed utgör grunden för de krav och förväntningar som ställs eller inte 
ställs på individen ifråga. Det kan t.ex. handla om att en person med ut-
vecklingsstörning beskrivas som "en på A-stadiet" eller att barn med 
Downs syndrom inte förväntas klara av vissa saker. Det är viktigt att beakta 
att en viss utvecklingsnivå vad beträffar rumsuppfattning inte automatiskt 
innebär samma utvecklingsnivå vad beträffar t.ex. tidsuppfattning. En kart-
läggning av en elevs samlade funktioner är en grundförutsättning för de 
individuella undervisningsmål som upprättas och de metoder som används 
för att nå målen. Det är viktigt att påpeka i detta sammanhang att ledstjär-
nan i undervisningen måste vara elevens möjligheter sanarare än begräns-
ningar. 

Enligt min mening kan stadieindelningen ge en bild av vad som är 
möjligt för en individ på en viss utvecklingsnivå och samtidigt visa på vik-
tiga problemområden och svårigheter som en individ med utvecklingsstör-
ning kan möta under sin utveckling och i samspelet med den omgivande 
miljön. Detta är insikter som måste ligga till grund, för anpassningen av 
pedagogiska insatser efter en enskild individs förutsättningar och behov.  
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Översikt 3 Relationen mellan begåvningsnivå, symbolfunktion och kom-
munikationssätt (egen bearbetning efter Granlund, 1987; Gran-
lund & Ohlsson, 1988) 

 
BEGÅVNINGSNIVÅ 

 
SYMBOLFUNKTION 

 
KOMMUNIKATIONSSÄTT 

 
A - stadium 
(djup - svår utveck-
lingsstörning) 

 
Förstår inte symboler varken 
de som är talade eller ritade. 
Kan bara förstå konkret in-
formation. Förstår genom 
handling. 

 
Kommunikation sker med 
kroppsspråk (ljud, rörelse). 
Först i form av naturliga reak-
tioner på behov och önsk-
ningar. Senare i form av 
handlingar (visa på ett behov, 
en känsla). Ännu senare som 
en signal för en situation. En 
sked kan representera hela 
matsituationen. Ett ord/tecken 
som många gånger kopplas 
till den konkreta 
saken/handlingen kan göra att  
barnet så småningom kan 
frigöra sig från situationen 
och enbart förstå or-
det/tecknet.  

B - stadium 
(måttlig 
utvecklingsstörning) 

 
Förstår när andra talar ett en-
kelt språk. Förstår inte ironi 
och fackord. Har svårt att hål-
la ihop långa meningar. Sym-
boler som tecken för siffror 
och bokstäver är svåra att för-
stå. Förstår bilder om egen 
erfarenhet finns. Att föra över 
kunskap från en situation till 
en annan stöter på hinder. 

 
Kan kombinera symbolerna 
till ett semantiskt system i 
form av ”telegramstil” i tal, 
tecken som stöd till tal (TSS). 

 
C - stadium 
(lindrig 
utvecklingsstörning) 

 
Förstår symboler som tecken 
för siffror och bokstäver. Kan 
lära sig läsa, skriva och räkna. 
Har svårt för abstrakta be-
grepp som frihet, rättvisa, 
längtan osv. Ordspråk och 
bildspråk tolkas bokstavligt; 
t.ex. kan ”tappa hakan”, ”en 
god människa” te sig kusligt. 
Symboler för symboler som 
t.ex. checkar och kontokort 

 
Använder ett grammatiskt 
styrt språk i form av skrift, tal, 
Bliss och teckenspråk. 
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kan vara svårt att förstå. Kan i 
huvudet föra ett ”om - så” - 
resonemang. 

Jag har valt att använda Kylens teori kring begåvningsutvecklingen, efter-
som den är fruktbar att använda som bas, när utvecklingen hos individer 
med utvecklingsstörning beskrivs. Den återspeglar sig även i de senaste 
läro- och kursplanerna (Lsä-90; Lpo/Lpf 94; Skolverket 1995). 
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3.1.3 Särskola 
 
Särskola är den skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning 
oftast får sin utbildning.  

I skollag (6 kap) och särskole- och gymnasiesärskoleförordning fin-
ner man de grundläggande bestämmelserna om den obligatoriska och frivil-
liga särskolan. Här har riksdag och regering fastlagt vilka rättigheter och 
skyldigheter huvudman och individ har i det offentliga skolväsendet. 
 

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda 
barn och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad 
utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 
grundskola och gymnasieskola (SFS, 1993:800; Skollagen 6 
kap 1§). 

 
I kapitlet om särskilda stödinsatser i särskoleförordningen framgår att spe-
cialpedagogiska insatser skall ges till elev med behov av dessa. 

 
Särskilt stöd skall ges elever med behov av specialpedagogis-
ka insatser. Sådant stöd skall ges inom den klass eller grupp 
som eleven tillhör eller i en specialklass ... (Särskoleförord-
ningen 5 kap 2§). 

 
Styrdokumenten för det offentliga skolväsendet fastslår huvudmannens 
skyldigheter för elever med funktionshinder. I skollagen 1 kap 2§ står att 
"... I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov ..." 

Inom den obligatoriska särskolan fördelas eleverna mellan två paral-
lella undervisningsformer, grundsärskolan respektive träningsskolan. I den 
obligatoriska särskolan går cirka 9.800 elever. Träningsskolan är avsedd för 
elever som inte kan gå i grundsärskolan. I träningsskolan går oftast elever 
med grav- till måttlig utvecklingsstörning och i grundsärskolan oftast ele-
ver med lindrig utvecklingsstörning. Generellt sett är elevgruppen inom 
grundsärskolan dubbelt så stor som inom träningsskolan. Gränsdragningen 
är inte statisk utan variationer förekommer. Skolplikten är nio -årig, men 
med ett frivilligt tionde år. 

Den frivilliga särskolan, dvs. gymnasiesärskolan består av nationella 
och specialutformade program som t. ex. industriprogram, mediaprogram, 
hotell- och restaurangprogram samt individuella program i form av yrkes-
träning och verksamhetsträning. Vilket program, nationellt, specialutfor-
mat- eller individuellt program, som en elev kommer att följa har samband 
med grad av utvecklingsstörning, intresse och behov. I den frivilliga sär-
skolan går cirka 3.700 elever. 

Gymnasiesärskolan bygger på den obligatoriska särskolan. 
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Styrelsen för särskolan avgör om en elev i gymnasiesärskolan 
skall gå på:  
1. ett nationellt program eller ett specialutformat program eller 
2. ett individuellt program. 
Styrelsen avgör vidare om eleven inom det individuella pro-
grammet skall få yrkesträning eller verksamhetsträning (SFS: 
1993:1478; Skollagen 6 kap 9§). 
 

Den första egentliga läroplanen för särskolan kom 1973 (Läroplan för sär-
skolan, Lsä-73), vilken följdes av Lsä-90 (Läroplan för den obligatoriska 
särskolan, 1990:21). 

Särskolan har fr.o.m. 1995 gemensam läroplan med de övriga skol-
formerna, "Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna" (Lpo/Lpf 94). Det är första gången som de olika skolformer-
na får en gemensam läroplan med samma grundläggande mål och värde-
ringar. 

Kursplanerna för grundsärskolan och träningsskolan skiljer sig från 
varandra likaväl som från grundskolans, detsamma gör gymnasiesärskolans 
och gymnasieskolans kursplaner för nationella och individuella program 
(Skolverket, 1995). En viss anpassning av utbildningsmålen måste göras, 
för att tillgodose de behov, som eleverna i den obligatoriska särskolan kan 
ha. Kursplanerna för grundsärskolan omfattar ämnen och anger mål att 
sträva mot samt mål som eleverna i grundsärskolan, efter sina individuella 
förutsättningar, skall ha uppnått i slutet av femte och nionde skolåret. 
Kursplanerna för träningsskolan utgörs inte av ämnen i traditionell mening, 
utan av ämnesområden. I denna anges de mål som eleverna i träningsskolan 
skall ha utvecklat i slutet av det nionde skolåret. I övrigt är uppbyggnaden 
densamma (Lpo 94; Skolverket 1995). 

Rektor har enligt läroplanerna ett särskilt ansvar för att elever i be-
hov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Lärare skall "utgå från varje 
enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ... stimulera, 
handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter" (Lpo 94 s. 12).  
 
Under rubriken "Den enskilda skolans utveckling" i läroplanen står följan-
de: 

 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot 
uppställda mål. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan 
och lärarnas professionella ansvar är att skolan utvecklas kva-
litativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas 
och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel 
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mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med så-
väl hemmen som med det omgivande samhället (Lpo 94 ss. 8-
9). 

 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet säger att undervisningsmål 
och olika elevgruppers behov och förutsättningar skall vara grund för vilket 
arbetssätt som väljs. Målen ska utvärderas och följas upp och aktiv samver-
kan med hemmet måste ske. I grundskoleförordningen (SFS 1995:207 5 
kap. 1§) står inskrivet att " ...om en elev behöver särskilda stödåtgärder, 
skall åtgärdsprogram utarbetas av berörd personal. Vid utarbetandet av 
programmet bör skolpersonal samråda med eleven och elevens vårdnads-
havare". Särskoleförordningen använder inte samma skrivning, utan här 
talas om arbetsplaner som ska upprättas i samverkan mellan skola och hem. 
Denna skillnad mellan skolformerna har uppmärksammats och kan antas 
förändras i och med den kommande läroplanen (SOU 1997:21). I övrigt 
gäller vad som står att läsa i styrdokument såsom Lpo-94 och kursplaner, 
timplaner och kommentarer för träningsskolan och grundsärskolan samt 
kursplaner, betygskriterier och kommentarer för gymnasiesärskolan.  

I regleringsbrevet för SIH:s (Statens Institut för Handikappfrågor i 
skolan) verksamhet 1997 står att det bör finnas ett skriftligt åtgärdsprogram 
för elever som är i behov av särskilda insatser och som går att utvärdera. 
För elever i grund- och gymnasieskola finns betyg som ett mått på elever-
nas utveckling och inhämtande av kunskap i förhållande till kurs- och läro-
planer. I särskolan har det inte på samma sätt funnits något instrument, som 
gjort det möjligt att analysera de effekter undervisningen haft för elever 
med flera funktionshinder. Därför har det efterhand utvecklats olika typer 
av skriftliga individuella planer. I en del planer har syftet varit att i relation 
till kurs- och läroplaner målstyra pedagogiska insatser för enskilda elever, 
IUP (Individuella Undervisnings Planer). Andra planer har mer utgått från 
enskilda elevers speciella behov och svårigheter och på grundval av detta 
individualiseras det specialpedagogiska arbetet, IMP (Individuella Mål 
Program) (Granlund & Steénson, 1997). I Sverige har skriftliga individuel-
la planer en kort historia medan det i USA funnits en lag i över 20 år, som 
säger att det ska finnas skriftliga individuella planer för elever med funk-
tionshinder. Hur situationen inom särskolan ser ut, vad beträffar upprättan-
det av individuella planer är i liten utsträckning kartlagt. Däremot har före-
komsten av, bl.a. individuella planer för personer med vissa funktionshin-
der enligt LSS kartlagts i några kommuner. Resultatet visar att individuella 
planer sällan görs upp och att kommunansvariga har bristfällig kunskap om 
hur dessa skall arbetas fram (Bengtsson, 1997). 

I denna studie har termen individuell undervisningsplan valts och av-
ser då de undervisningsmål som upprättas för den enskilde eleven både 



 36

med avseende på läroplanens ämnen och undervisningsområden och med 
avseende på den enskilde elevens behov, svårigheter och möjligheter. 

I den kommunala särskolan gick läsåret 1996/97 totalt 13.287 elever 
(SCB, 1997). Av dessa elever får omkring 10 % sin undervisning i en van-
lig klass inom grundskolan som "integrerad" elev. Den största andelen av 
dessa elever tillhör grundsärskolans målgrupp. Detta innebär att en elev 
med utvecklingsstörning kan undervisas i grundskolan på hemorten, om 
vårdnadshavare lämnar sitt medgivande, men följer då särskolans läro- och 
kursplan. Denna form, ”individuell integrering”, sköts ofta av grundskolan 
själv men med ekonomiskt stöd och eventuell rådgivning från särskolan. En 
annan form, gruppintegrering, innebär att en grupp särskoleelever ingår i en 
grundskoleklass i vissa ämnen och med viss omfattning, beroende på förut-
sättningar och behov, medan i andra ämnen utgör eleverna sin egen grupp 
(Skolverket, 1994).  

Den vanligaste formen av integrering är lokalintegrering, vilket in-
nebär att särskola och grund- eller gymnasieskola har lokaler inom samma 
byggnader och delar gemensamma byggnader. Dessa former kan ses ur en 
organisatorisk dimension. Det är dock inte självklart att kontakt mellan ele-
ver i grundskolan och elever i särskolan förekommer, dvs. att en social in-
tegrering förekommer. Att vara inkluderad, dvs. att vara fullt delaktig soci-
alt sett i skolan, är avhängigt flera faktorer, bl.a. omgivningens attityder 
och ambitioner (Grunewald, 1988). En positiv inställning och aktiva mål, 
vilka är mer inriktade på att förbättra situationen för den utvecklingsstörde 
gör samverkan möjlig i större utsträckning. Hur integrering mellan olika 
grupper kommer utvecklas är, bl.a. avhängigt de mål och ambitioner som 
finns och de möjligheter att på en skola själv fatta beslut och ta de initiativ 
som behövs för att nå uppsatta mål. 

Sverige, som land för människor med funktionshinder, genomför in-
dividuella insatser såsom, bostadsanpassningar, hjälpmedel, assistans m.m. 
på ett tillfredsställande sätt men vad beträffar delaktighet och gemenskap i 
samhället för människor med funktionshinder har utvecklingen inte kommit 
lika långt (Människa, miljö, handikapp, 1997, anförande av B. Lindqvist). 

Fr.o.m. januari 1996 kan föräldrar välja om deras barn skall tas emot 
som "integrerad" elev i grundskolan och då med särskolans läro- och kurs-
plan som styrdokument eller tas emot i grundskolan och ges undervisning 
utifrån grundskolans läro- och kursplan (SFS 1995:1249). Detta sker ge-
nom en fyraårig försöksverksamhet, som följs upp och utvärderas av skol-
verket (se s. 25). 

Under läsåret 1996/97 (SCB; 1997) uppgick särskolans elevantal till 
1,4 % av det totala antalet elever i grundskolan. Motsvarande andel var 
1989 0,5 %. Människor med utvecklingsstörning utgör ca 0,45 % (40.000) 
av Sveriges befolkning (Molander, 1989; Grunewald, 1992). Andelen vari-
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erar dock inom olika åldersgrupper och i olika delar av landet, men den är 
störst i skolåldern. I skolåldern ställs stora krav på kognitiv förmåga. Ele-
verna skall kunna följa undervisningen och dessutom anpassa sig till sko-
lans speciella miljö. Elever med utvecklingsstörning har speciella behov av 
tillrättalagd undervisning, därför finns särskolan. Individer med utveck-
lingsstörning utgör den största gruppen av personer med funktionshinder. 
Andelen utvecklingsstörda har inte ändrats nämnvärt under senare år, men 
förskjutningar inom gruppen har skett. Andelen äldre personer med utveck-
lingsstörning har ökat till följd av, bl.a. en såväl medicinskt som socialt 
bättre livssituation än tidigare. Dessutom är fler personer med lindrig ut-
vecklingsstörning i behov av samhällets stöd p.g.a. arbetslöshet (jfr. admi-
nistrativ def.). 
 
3.1.4 Kommunikation 
 
Ett barns kommunikativa utveckling beskrivs här i viss, men begränsad 
omfattning, eftersom kommunikation är ett viktigt begrepp i kartläggningen 
av elever med hörselnedsättning i särskolan.  

Förmågan att kommunicera, dvs. att "göra gemensamt", "få del av", 
"meddela" (Nationalencyklopedin, 1993) utvecklas i samspel med andra. 
Att kunna dela upplevelser, tankar och känslor med någon annan är livsvik-
tigt. Att utveckla ett kommunikationssätt som är funktionellt i vardagen, ett 
redskap som möjliggör att upplevelser och erfarenheter kan förmedlas och 
förstås är väsentligt för en människas hela utveckling. Det helt lilla barnet 
är inställt på och förberett på kommunikation och ur det tidiga samspelet 
utvecklas så småningom andra förmågor som t.ex. turtagning. Det lilla bar-
net genomgår en första fas i sin kommunikativa utveckling, som kan 
benämnas försymbolisk eller förspråklig fas. Denna fas är ickeverbal och 
består av naturliga reaktioner i form av ljud och rörelser och ett samspel 
med den vuxne, vilket lägger grunden till turtagning i samtal, dialog (Tre-
varthen, 1979). Nästa fas kan betecknas som den symboliska eller språkliga 
fasen och består av symbolspråk t.ex. tal, -tecken, -bild,- och skriftspråk. 
Språkutveckling som löper normalt är beroende av en fungerande hörsel, 
auditiv perception, begåvning och en språkligt rik miljö (Brodin, 1991). 

För gravt utvecklingsstörda barn med flera funktionshinder kan det i 
det kommunikativa samspelet med andra uppstå störningar till följd av att 
barnets initiativ och reaktioner inte motsvarar omgivningens sedvanliga 
förväntningar. Detta får också i sin tur konsekvenser för barnets utveckling. 
Johansson (1988) visar i en studie av barn med Downs syndrom, att mödrar 
anpassar sitt språk till barnets intellektuella nivå, men också att återkopp-
lingen på barnets interaktion är låg. Hon menar vidare att det förekommer 
färre samspelssituationer och att kommunikationen med det utvecklings-
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störda barnet innehåller fler frågor och uppmaningar än normalt.Vilket 
kommunikationssätt barnet kommer att utveckla och hur kommunikationen 
sker i samspel med andra är beroende av det enskilda barnets begåvning, 
sinnesfunktioner, motorik och förutsättningar i den omgivande miljön. 
Förmågan hos personer i barnets miljö, skolan inkluderad, att kunna förstå, 
tolka och svara på barnets budskap är av största betydelse för en positiv 
kommunikativ utveckling hos det enskilda barnet. I kommunikation med 
personer med grava funktionshinder är tolkningen av det som förmedlas 
många gånger helt beroende av sammanhanget. Uppmärksamhet och ly-
hördhet i den utvecklingsstördes närhet är viktiga aspekter (Granlund & 
Olsson, 1987; Brodin, 1991; Björck-Åkesson, 1992; Skolverket, 1995). 
Förhållandet mellan kommunikationssätt och begåvning har beskrivits ovan 
(s. 30). 

Gravt utvecklingsstörda elever i träningsskolan återfinns oftast på en 
förspråklig utvecklingsnivå, vilket betyder att kommunikativa uttryck så-
som kroppsspråk, ljud, handlingar och konkreta föremål/signaler används i 
den vardagliga situationen här och nu, för att uttrycka känslor, behov och 
önskningar.  

Elever med måttlig utvecklingsstörning, som ofta går i träningssko-
lan, kan emellertid frigöra sig från här- och nusituationen. De har nått den 
språkliga nivå, där symboler kan förstås och användas. Dessa elever kan 
lära sig tala, använda tecken som stöd och förstå bilder. De kan kombinera 
symbolerna till ett semantiskt riktigt system. Tecken som stöd till tal (TSS) 
är en alternativ kommunikationsform, som innebär att manuella tecken lå-
nas från teckenspråket och används för att stödja betydelsebärande begrepp 
i talspråket. Detta innebär att tecken som stöd inte är ett grammatiskt styrt 
språk, utan ett system av symboler, dvs. en kommunikationsmetod. TSS har 
använts i särskolan under lång tid, för att ge elever ett komplement eller ett 
alternativ till bristfälligt talspråk. Dess effekter har utvärderats i ringa om-
fattning, trots att erfarenheterna är positiva. Studier kring barn med Downs 
syndrom visar att TSS gagnar barnets språkutveckling. (Johansson, 1988, 
1990, 1996). Eftersom de enskilda tecknen är ett stöd till talet, krävs att tal 
kan uppfattas med hörseln samt att viss talspråksförståelse finns, för att ett 
budskap ska bli begripligt. 

Teckenspråk är dövas första språk och är ett eget språk med egen 
grammatik. Teckenspråk är modersmålet för elever i den statliga och regio-
nala specialskolan, däremot är användningen ringa i särskolan. Skälen till 
detta kan vara flera, bl.a. för lite kunskap i och om språket i sig och en upp-
fattning att teckenspråk är för avancerat för elever med utvecklingsstörning. 

Eleverna i grundsärskolan, de elever som oftast har en lindrig ut-
vecklingsstörning, har nått längre i användandet av symboler, eftersom 
förmågan att använda ett grammatiskt styrt språk i form av skrift, tal och 
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teckenspråk här finns. Gränsen mellan den ena eller andra undervisnings-
formen är inte absolut och det finns givetvis variationer mellan elever. Där-
emot sätter graden av utvecklingsstörning en gräns för språklig utveckling, 
eftersom vissa kognitiva förutsättningar krävs, för att förstå symboler. 
 
3.1.5 Hörselnedsättning 
 
Hörselbortfall är ett funktionshinder som inte är synligt och kan vara svårt 
att upptäcka bland barn med utvecklingsstörning, i synnerhet om flera 
andra funktionshinder förekommer.  
 Med hörselnedsättning menas alla förändringar på hörselorganet, 
som leder till nedsatt hörsel eller total förlust av hörselförmåga. Hörselned-
sättning kan delas in i två huvudtyper beroende på var skadan är lokalise-
rad. Ledningshinder drabbar yttre delar av örat och/eller mellanörat och 
medför ett hinder för ljudöverföringen. Ett ledningshinder innebär att ljudet 
blir försvagat men i allmänhet inte förvanskat. Vid denna form av nedsätt-
ning har individen stor hjälp av hörapparat och ett ledningshinder kan 
många gånger åtgärdas genom operation. Ett maximalt ledningshinder kan 
medföra en nedsättning motsvarande ett samtalsavstånd av ungefär en dm. 
Den ljudstyrka som fordras för att en individ skall kunna uppfatta ett ljud 
mäts i decibel (dB) är en logaritmisk skala. En hörselnedsättning på 60 dB 
betyder då att en individ kan uppfatta vanligt tal på cirka en dm avstånd. De 
vanligaste orsakerna till ledningsfel är avsaknad av hörselgång, främmande 
föremål i hörselgången, inflammationer, katarrer och sammanväxningar i 
hörselbenskedjan. 

Sensorineural nedsättning drabbar inneröra och/eller mer centralt be-
lägna områden i hjärnan. Denna form utgör ca 90 % av alla hörselnedsätt-
ningar (Parving, 1983). Skador av denna typ medför vanligtvis en nedsatt 
förmåga att urskilja och särskilja enskilda språkljud och stora svårigheter 
att uppfatta talat språk. Överstiger nedsättningen 60 dB har individen 
mycket svårt att följa en konversation och att delta i olika sammankomster. 
Hörselnedsättningen kan därmed betraktas som grav. En hörselnedsättning 
som överstiger 90 dB betyder att individen vanligtvis inte förstår tal även 
med förstärkning och betraktas som döv i denna mening. Hörselskador ter 
sig alla olika, vilket betyder att två individer kan ha liknande hörselnedsätt-
ning enligt audiogrammet men funktionellt ha helt olika hörsel (Risberg, 
1979). Detta hänger samman med arten av hörselskada. Ju mer centralt be-
lägen en hörselskada är desto sämre är den funktionella hörseln. En senso-
rineural hörselnedsättning drabbar ofta förmågan att uppfatta toner av hög-
re frekvenser. Praktiskt betyder det att framförallt språkljud som s-, sje-, 
tje-, f- och t- faller bort, konsonanter som är viktiga för förståelsen av det 
talade språket. Om endast vokaler uppfattas medför det svårigheter i förstå-
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elsen av ord och meningar. Det budskap som förmedlas till en person med 
en sådan, även lindrig sensorineural nedsättning, kan bli sönderhackat och 
förlora sin betydelse om inte vederbörande har hjälp av talavläsning och är 
väl förtrogen med budskapets sammanhang. 

Buller är störande för alla, men i detta hänseende mer störande för 
den som har en inneröreskada. Hörapparat kan endast i viss mån kompense-
ra vid denna form av skada. 

En person med hörselnedsättning kan uppleva ett starkt ljud som 
starkare än vad normalhörande gör. Detta är ett förstärkningsfenomen som 
kallas ”recruitment”. I extrema fall kan då skillnaden mellan hörtröskel och 
obehagsnivå vara liten, vilket betyder stora svårigheter att använda hörap-
parat. 

Den vanligaste orsaken till hörselnedsättning är genetisk. Kankkunen 
(1982) anger genetiska orsaker i 50 % av fallen bland förskolebarn med 
hörselnedsättning. Andra faktorer som orsakar hörselnedsättning kan vara 
infektioner, läkemedel, tumörer och skador orsakade av starkt buller. Om-
kring 25 % av förekommande hörselnedsättningar har en okänd orsak (Li-
dén, 1985). 
 Tonaudiometri är det vanligaste sättet att mäta graden av hörselned-
sättning och tonaudiogrammet talar om hur mycket en ren ton måste för-
stärkas (ljudstyrka), för att kunna uppfattas inom olika frekvensområden 
(tonhöjder). Tonhöjden mäts i Herz (Hz) och ljudstyrkan i decibel (dB). 
Inom frekvensområdet 250 - 4000 Hz ligger de flesta talspråksljuden och 
en hörselmätning görs i allmänhet inom detta område. Ett tonmedelvärde 
upp till 25 dB brukar anses som normal hörsel. Tonaudiogrammets värde 
säger egentligen inget om hur den enskilde individens hörsel fungerar i 
vardagen, dvs. den funktionella hörseln. 

En sensorineural nedsättning innebär vanligen också att diskrimina-
tionsförmågan är nedsatt, vilket medför svårigheter att uppfatta och särskil-
ja språkljud och talspråk. Detta begränsar användningen av hörapparat, ef-
tersom ett förstärkt ljud inte automatiskt innebär att ljudet lättare går att 
särskilja. Möjligheterna att diskriminera ljud och tal beror också på den 
omgivande ljudmiljön. I en miljö med hög ljudnivå t.ex. mat- och gymnas-
tiksalar eller i lokaler med lång efterklangstid  t. ex. trapphus och korridorer 
i gamla skolor, försvåras möjligheten att uppfatta tal ytterligare. 

För gruppen utvecklingsstörda är den funktionella hörseln synnerli-
gen viktig att beakta eftersom en liten hörselnedsättning i kombination med 
t. ex. en synnedsättning och/eller rörelsehinder kan te sig större p.g.a. att 
flera sinnesfunktioner, som är viktiga för den kommunikativa men också 
den totala utvecklingen, är nedsatta. Eftersom individer med utvecklings-
störning till följd av funktionshindret i begåvningen har mindre möjlighet 
att kompensera konsekvenserna av ett annat funktionshinder, kan konse-
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kvenserna bli synnerligen omfattande. 
För att kunna tolka och förstå det som förmedlas, när man hör dåligt, 

krävs en god avläseförmåga, vilket i sin tur omfattar kognitiva funktioner 
såsom t.ex. bra arbetsminneskapacitet (hur många enheter en individ kan 
hantera samtidigt), avkodningsförmåga (hur bra individen är på att avläsa), 
gissningsförmåga (hur snabbt en individ kan fylla i ord som saknas), reak-
tionssnabbhet och ordförråd. Det krävs också att individen har en god all-
mänorientering om vad som brukar sägas, har god språkkunskap och slut-
ledningsförmåga (Rönnberg, 1993). Av tidigare resonemang framgår att 
personer med utvecklingsstörning har begränsningar inom dessa områden. 
Rönnberg m.fl. har utvecklat ett testbatterei, TIPS (Text Information Pro-
cessing System), som består av videofilmat tal och texttester. Testet kan få 
betydelse för hörapparatbärare, eftersom utprovning av hörapparat inte en-
bart kan ta hänsyn till audiologiska faktorer utan också den enskilde perso-
nens kognitiva och visuella förmåga (Rönnberg, 1997). 

Det är angeläget att väga samman olika mättekniker och observatio-
ner, för att utröna individens funktionella hörsel och därefter vidta lämpliga 
åtgärder av såväl medicinsk, teknisk som miljömässig art, vilket kan inne-
fatta t.ex. medicinska ingrepp, hörseltekniska hjälpmedel och anpassningar 
i den fysiska och sociala miljön. 

Cochleaimplantat (CI) är ett avancerat hörhjälpmedel som inopereras 
i hörselsnäckan och gör det möjligt för individer med grav hörselskada eller 
som är döva att uppfatta ljud. Omfattande skador på hårcelller i hörsel-
snäckan medför grav hörselskada eller dövhet. Det kan dock finnas en 
mängd nervfibrer kvar som kan aktiveras med CI efter en operation. Princi-
pen innebär att ljud omvandlas till elektriska impulser, vilka stimulerar de 
celler som finns kvar i hörselsnäckan och leds vidare via centrala hörselba-
nor till hörselcentrum i hjärnan. Ingreppet har förekommit i Sverige på 
vuxna sedan 1983 och på barn sedan 1990. Bland handikapporganisatio-
nerna och andra berörda är CI på barn ett kontroversiellt ämne av såväl me-
dicinska som psykosociala skäl. Debatten antar numera nyanserade former 
och ett vårdprogram för personer aktuella för CI håller på att utarbetas tvär-
fackligt. 

Ett fåtal barn med flera funktionshinder har också opererats. För ett 
barn med nedsatt funktion hos flera sinnen kan CI självfallet vara en möj-
lighet till kontakt med omgivningen, vilket då måste tas till vara. Som i alla 
känsliga debatter är svaret varken svart eller vitt. Föräldrar måste få all sak-
lig information om både för -och nackdelar av CI och dess konsekvenser, 
för att de sedan själva ska kunna fatta ett beslut, utan att ställningstagande 
görs av den som informerar. Preisler, m.fl. (1997) studerar över tid ett antal 
barn med cochleaimplantat och vilka psykosociala konsekvenser implanta-
tet har medfört för barnet och dess familj. 
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Översik 4. Hörselnedsättningens svårighetsgrad (egen bearbetning efter 

Lidén, 1985) 
 
 
Lindrig hörselnedsättning    Vissa svårigheter att uppfatta 
       svagt tal på avstånd eller tal 
       som är snabbt och otydligt. 
 
Måttlig hörselnedsättning    Vanligt samtal uppfattas på 1-2 
       m avstånd ansikte mot ansikte 
       Bakgrundsbuller påverkar.Vissa 
       språkljud kan påverkas mer än and-
       ra, s-, f-, tje-, sje-, j-ljud. Är i behov 
       av hörapparat och annan teknisk 
       utrustning och ev. även kompletter-
       ande eller alternativt kommunika- 
       tionssätt. 
 
Grav hörselnedsättning    Stora svårigheter att följa ett 
       vanligt samtal. Normalt tal upp 
       fattas bara mycket nära örat. Språk  
       och talspråk utvecklas inte spontant 
       Kompletterande eller alternativt  
       kommunikationssätt är nödvändigt. 
 
Döv       Uppfattar ej tal. Reagerar på vibra- 
       tioner. Alternativt kommunika-
tions- 
       sätt är nödvändigt. 
 
 
Begreppet hörselnedsättning används ofta som en samlingsbeteckning för 
alla former av nedsättningar, alltifrån mycket lindrig nedsättning till helt 
avsaknad av hörsel. En numera alltmer användbar definition grundar sig i 
språktillägnande i stället för i hörselmätning. Som hörselskadade betecknas, 
enligt denna definition, då individer som kan utveckla tal och språk med 
hörselns hjälp, men som är i behov av tekniska hjälpmedel för detta. Indi-
vider med hörselnedsättning är beroende av bra miljöbetingelser i form av 
god belysning och akustik, frånvaro av bakgrundsbuller som är störande 
samt att kunna se och avläsa den som talar, för att kunna utnyttja sina hör-
selrester. Om dessa betingelser är uppfyllda kan en individ med en lindrig - 
måttlig nedsättning i allmänhet ganska väl klara ett samtal med några per-
soner åt gången. 

För en individ som dessutom är utvecklingsstörd och har andra funk-
tionshinder är det självfallet så att detta påverkar situationen ogynnsamt 
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och att människor i omgivningen måste vara uppmärksamma på om indivi-
den har svårigheter, som är förorsakade av nedsatt hörsel (Socialstyrelsen, 
1985:7). Det är då viktigt att i största utsträckning möjliggöra goda utveck-
lingsmöjligheter för den enskilde individen genom t.ex. hörselkontroll, ut-
provning av tekniska hjälpmedel, lokalanpassning och att alternativa kom-
munikationssätt erbjuds. 

Det är viktigt att påpeka att individer, som har förmåga att utveckla 
talspråk ändå kan ha behov av att använda teckenspråk, för att kunna kom-
municera med andra i vissa situationer. Detta är ett faktum som numera är 
allmänt vedertaget av såväl professionella som brukare, dvs. att individen 
erbjuds möjligheten att kunna välja kommunikationssätt beroende på vilken 
situation som föreligger. 

Som döv betecknas individer som har en medfödd eller tidigt förvär-
vad hörselskada av en sådan omfattning att tal- och språkutveckling via 
hörsel, även med hjälp av hörapparat, förhindras. Dövas språkutveckling 
sker med synens hjälp och tillgång till teckenspråk är en grundförutsätt-
ning. Döva barn, som tidigt börjat använda teckenspråk visar en språklig 
och social utveckling, som förlöper på samma sätt som för andra barn 
(Nordén, 1981; Preisler, 1983; Hülphers, 1984; Malmström, 1991). Inom 
sin egen grupp har döva inte några kommunikationssvårigheter, eftersom 
kommunikationen sker på teckenspråk. Det är först i kontakten med den 
hörande världen som handikappande konsekvenser kan uppstå (Tvingstedt, 
1993).  

Inom särskolan finns både elever som betecknas som hörselskadade 
och döva. Hur väl dessa elever utvecklar sin kommunikation och sitt sam-
spel beror inte bara på hörselnedsättningens omfattning, utan också på 
andra funktionshinder, intellektuell förmåga och den miljö som barnet lever 
i. Självfallet är det viktigt att elever i särskolan som är i behov av alternati-
va kommunikationssätt skall ha tillgång till dessa. Kommunikation är språ-
kets motor och utvecklas naturligt och omedvetet tillsammans med andra 
och medvetet genom träning och undervisning (Nelfeldt, 1995). Både tala-
de och tecknade språk måste naturligtvis anpassas efter den enskilde ele-
vens förutsättningar och måste ges utrymme för att bli funktionellt. Johans-
son (1996) menar att den enskilda träningen inte är det viktigaste, utan sna-
rare den stimulerande miljö som omger barnet och det förhållningssätt som 
barnet möter. 
 
3.1.6 Funktionshinder och handikapp 
 
I detta avsnitt diskuteras hur begreppen skada, funktionshinder och handi-
kapp kan relateras till varandra och till den omgivande miljön. Begreppen 
utgår från WHO:s indelning (1980). Granlund (1993) betonar vikten av 
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skilja mellan skada, funktionshinder och handikapp. Jag har valt att beskri-
va begreppen utifrån de definitioner som finns, eftersom begreppen åter-
finns i lagstiftning och diskuteras inom handikappforskning och handi-
kapporganisationer.  

Wood (WHO, 1979), som var den som ansvarade för WHO:s klassi-
fikation utgick från tre nivåer, skada på organnivå, funktionshinder på per-
sonnivå och handikapp på situationsnivå. 

En skada (eng. impairment) kan då innebära avsaknad av en kropps-
del eller en funktion, en defekt på en kroppsdel eller något organ eller en 
störning i kroppsliga eller mentala system och funktioner och som objektivt 
kan mätas på olika sätt. I detta sammanhang innebär det att en person med 
utvecklingsstörning kan ha en hjärnskada eller en kromosomrubbning, en 
person med hörselnedsättning kan ha en skada i innerörat, vilken då kan 
lokaliseras och mätas med olika mätinstrument som t.ex. magnetröntgen, 
hjärnstamsaudiometri. Denna typ av information ger en beskrivning av en 
skada i form av en medicinsk diagnos, men säger inget om vilket funk-
tionshinder detta medför eller vilka handikappande konsekvenser funk-
tionshindret får för den enskilde individen i det dagliga livet.  

Ett funktionshinder (eng. disability) innebär ett hinder, en presta-
tions- eller aktivitetsbegränsning till följd av en skada och medför svårighe-
ter för en individ att utföra en prestation eller aktivitet inom de gränser som 
anses normalt (SOU 1991:46). Funktionellt kan en hjärnskada för en indi-
vid innebära, att minnet är begränsat och att kunna generalisera erfarenheter 
och kunskaper från en situation till en annan innebär svårigheter, dvs. det 
handlar om en begränsning i begåvningen. En skada i innerörat kan för en 
individ funktionellt betyda att vissa språkljud är svåra att uppfatta och sär-
skilja, dvs. det handlar i detta fall om en auditiv begränsning. Ett funk-
tionshinder hos en individ innebär i sig inget handikapp, men kan så bli om 
miljön är bristfällig, svår- eller otillgänglig för individen. 

Många insatser som görs för personer med funktionshinder handlar 
om att kompensera funktionshindret snarare än att fokusera på vilka konse-
kvenser funktionshindret kan få i miljön. Det kan t.ex. finnas en övertro på 
att en hörapparat och annan teknisk utrustning blir ”ett sesam öppna dig”, 
som löser alla eventuella svårigheter med en hörselnedsättning. 

Handikapp (eng. handicap) uppstår i mötet mellan en individ med 
funktionshinder och den omgivande miljön. Det betraktas som ett relativt 
begrepp och relaterar till de konsekvenser som funktionshindret medför i 
individens interaktion med den omgivande miljön (Gardeström, 1981). Det 
innebär att fokus läggs på vilka svårigheter, hinder och förväntningar som 
kan uppstå i vardagslivet, i individens dagliga livssituation till följd av 
funktionshindret, dvs. situationer som vanligtvis inte medför några problem 
för personer utan funktionshinder. För en individ med utvecklingsstörning 
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kan det betyda att färdigheter som kan klaras av i den vana hemmiljön inte 
kan genomföras i en annan miljö, där det ställs andra krav på intellektuella 
prestationer. Om miljön anpassas kan alltså handikappet minskas. En per-
son som är döv är t.ex. inte handikappad med avseende på kommunikation i 
en miljö där teckenspråket används. 

Nordenfelt (1983) ifrågasätter den kausala kedjan skada - funktions-
hinder - handikapp och menar att begreppen är diffusa och svåra att särskil-
ja och att WHO:s utgångspunkt är sjukdomsbegreppet. Utgångspunkten 
borde snarare vara funktionshindret, som mer har att göra med aktivitet och 
beteende på individnivå. 
 
Söder (1982) pekar på att ett handikappbegrepp kan behövas av tre skäl: 
 
• att identifiera behov 
• att fördela resurser 
• att gör den process begriplig vilken skapar behoven 
 
De två första skälen anknyter till att förbättra informationsunderlaget inom 
sjukvården medan det tredje skälet speglar det som varit drivande för ut-
vecklingen av det handikappbegrepp, som är rådande i Sverige. 

Riksföreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna 
(RFUB, 1986) beskriver relationen mellan funktionshinder och handikapp 
på följande sätt: 
 

...som störningar i samspelet mellan personen och miljön, be-
roende på varaktig funktionsnedsättning hos personen. Funk-
tionsnedsättningen är den faktiska avvikelsen från det norma-
la. När det gäller utvecklingsstörda, är det den avvikande be-
gåvningsutvecklingen. Själva handikappet uppstår dock först 
i samspelet med miljön. (RFUB, 1986, s. 19). 

 
Begreppet handikapp används om många olika företeelser. Diskussioner 
kan lätt bli förvirrade när de som använder ordet menar olika saker. Be-
grepp som flerhandikapp, tilläggshandikapp, flerfunktionshinder, flerfunk-
tionsnedsättning, begåvningshandikapp används ibland synonymt och ovar-
samt. Jag har i detta sammanhang valt att använda beteckningen flera funk-
tionshinder och avser då kombinationer av funktionshinder, där utveck-
lingsstörning ingår. Kombinationer av funktionshinder kan i många fall 
vara omfattande och komplexa och medföra svårigheter i kontakten med 
miljön och får till följd att stora insatser av stöd och service behövs, för att 
utveckling hos den enskilde individen ska ske. För de individer som här 
avses är det väsentligt, att för varje enskild individ kartlägga en individs 
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samlade förmåga och hur den omgivande miljön ser ut, för att se vilka han-
dikappande konsekvenser, som kan uppkomma i olika situationer. Denna 
kartläggning samt de behov som föreligger får sedan ligga till grund för 
viktiga förändringar, åtgärder och insatser för den enskilde individen.  

Handikappbegreppet betraktas idag som relativt och kopplat till den 
miljö som omger individen snarare än absolut, dvs. enbart relaterat till in-
dividen. Handikappet blir därmed beroende av den kultur och sociala miljö 
vari individen befinner sig. "Det sätt på vilket ett land tar hand om sina 
handikappade medborgare avslöjar mer än något annat dess kulturella nivå" 
(Bakk & Grunewald, 1986, s. 15). 

Det finns en uppenbar risk att problem betonas snarare än möjlighe-
ter, när insatser för personer med funktionshinder diskuteras. Betoning av 
ett problem innebär i sig att något inte är som det ska och därför måste för-
ändras. Vad som kan betraktas som ”normalt” eller ”inte normalt” handlar 
om värderingar och attityder. Generella lösningar som förbättrar för alla 
kan därför vara bättre än särlösningar för enstaka individer (Söder, 1982). 

Söder (1982) varnar också för, att det finns en risk att förringa funk-
tionshindrets betydelse i det dagliga livet, särskilt i situationer där verkliga 
resurser behövs p.g.a. en övertro på åtgärder för att anpassa miljön, efter-
som handikappet ses som kopplat till miljön snarare än person. En döv per-
son kan inte höra och en person med Downs syndrom har begåvningsmäs-
siga begränsningar varför samhällets resurser självfallet måste komma in-
divider med funktionshinder till godo. 
 

Det är en viktig och riktig iakttagelse att handikapp uppstår i 
relation mellan individen och miljön. Men det får inte leda till 
att vi bortser från att vissa funktionsnedsättningar är av den 
karaktären att de i praktiskt taget varje tänkbar situation eller 
miljö kommer att framstå som handikapp. Det är dessa grup-
pers behov som riskerar att osynliggöras i ett alltför onyanse-
rat applicerande av miljörelativa synsättet (Söder, 1982, s. 40) 
. 

 
Tideman (1997) menar att definitionen av vem som är utvecklingsstörd va-
rierat under olika tidsepoker. Det som kan ses är att definitionen flyttats 
från ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv till ett mer ekono-
miskt relaterat perspektiv. Vem som tillhör gruppen utvecklingsstörda be-
stäms i allt större omfattning av ekonomiska faktorer. Om resurser finns i 
den omgivande miljön behöver få definieras som utvecklingsstörda. Mins-
kar resurserna kan följden bli att fler definieras som utvecklingsstörda. 
Handikappets relativa natur har blivit tydligt i och med att skolans ekono-
miska resurser har begränsats. En förklaring till just elevökningen i särsko-
lan av elever som tidigare gått i grundskolan är just att dessa elever inte kan 
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erbjudas det stöd som behövs till följd av ekonomiska nedskärningar 
(Skolverket, 1998). En annan förklaring av mer positiv art är att särskolan 
som skolform har blivit mer accepterad och därför väljs av föräldrar i större 
omfattning.  
 
3.1.7 Kombination av utvecklingsstörning och andra funktionshinder 
 
Att flera funktionshinder hos en och samma person samverkar och att kon-
sekvenserna blir mer genomgripande och större än summan av varje enskilt 
funktionshinder är förståeligt. För en individ med utvecklingsstörning med-
för funktionshindret, som tidigare nämnts, att inlärningsförmåga, minnes-
funktion och slutledningsförmåga påverkas. Det betyder att en individ med 
dessa svårigheter har behov av en undervisning, som är tillrättalagd efter 
individuella behov, så att många inlärningstillfällen erbjuds för att ge upp-
levelser och erfarenheter och möjliggöra inlärning. Om inte detta tillgodo-
ses kommer personen ifråga att halka efter ifråga om inhämtande av kun-
skaper och färdigheter. Förekommer dessutom andra funktionshinder, som 
exempelvis hörselnedsättning, innebär det att den naturliga stimulans som 
ges via hörseln begränsas och många inlärningstillfällen missas. Det är 
dessutom vanskligt att beskriva hur mycket en individ med utvecklings-
störning förstår om inte hänsyn tas till den inverkan hörseln har på förmå-
gan att uppfatta och tolka ljudstimuli. Den som inte kan höra vad som för-
medlas har svårt att tillgodogöra sig innehållet om inte budskapet förmedlas 
via den mest tillgängliga kanalen. Problem med att uppfatta och förstå ett 
förmedlat budskap påverkar också selektionen, eftersom det föreligger svå-
righeter att bedöma vad som är viktigt eller mindre viktigt av det som för-
medlats (Brodin, 1991; Wadström, 1996). Om rörelseförmågan eller synen, 
som anses vara den viktigaste sinnesmodaliteten för mottagande av intryck 
är begränsad, innebär det avsevärda svårigheter att tillägna sig både kropps 
och rumsuppfattning, möjligheterna till imitation begränsas, uppfattningen 
av information och instruktioner försvåras. Att tillägna sig en uppfattning 
och förståelse av omvärlden, samt att utveckla en funktionell kommunika-
tion blir en komplicerad process, som ställer krav på kompetens hos den 
personal, som finns runt den enskilde individen. Det förutsätter en helhets-
syn och en samverkan mellan personer, som på olika nivåer är involverade i 
barnet, för att barnets behov ska tillgodoses. Kombinationen av flera funk-
tionshinder medför att behovet av många och tillrättalagda inlärningstillfäl-
len är extra stort. Ett funktionshinder kan ibland till en del kompenseras 
genom träning av andra sinnen, men denna möjlighet minskar väsentligt 
om personen har en utvecklingsstörning i kombination med en hörselned-
sättning t.ex. en individ med kombinationen utvecklingsstörning och hör-
selnedsättning kanske inte förstår att han/hon kan kompensera sin hörsel-
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nedsättning genom att använda hörapparat eller förlita sig till munavläs-
ning. Ett kompensatoriskt tänkande fungerar således inte alltid för elev-
gruppen med flera funktionshinder (Brodin, 1991). 
En person med utvecklingsstörning kan ha svårt att tillfredsställa sina be-
hov p.g.a. att situationer kan vara svåra att överblicka eller att färdigheter 
saknas för att tillgodose dem. Därför är det oerhört väsentligt att undervis-
ning och omsorg är väl genomtänkt och planerad och att pedagogiska insat-
ser görs så att de handikappande konsekvenserna minskar (Wadström, 
1996). 

Ytterligare frågor som kan ställas är om en sinnesfunktion överhu-
vudtaget kan kompensera en annan och hur de olika sinnesmodaliteterna 
samspelar med varandra. Det finns idag mycket lite forskning som belyser 
hur olika funktionshinder påverkar varandra. Att de påverkar och förstärker 
varandra i hög grad är ändå tveklöst. Vilken omfattning detta får och vilka 
konsekvenserna blir för den enskilde måste närmare undersökas. 
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3.1.8 Skolformer för elever med utvecklingsstörning och hörselned-
sättning 
 
För ett barn med utvecklingsstörning och hörselnedsättning som skall börja 
skolan finns olika skolalternativ beroende på funktionshindrets omfattning.  
 
Översikt 5. Skolformer för elever med utvecklingsstörning och hörselned- 

sättning 
 
 
Funktionshinder      Skolform 
______________________________________________________________________ 
Döv/grav hörselnedsättning      Statlig specialskola för 
        döva/ hörselskadade elever  
        med utvecklingsstörning 
         
        Statlig specialskola för elev- 
        er med synskada och annat  
        funktionshinder 
        (dövblinda) 
 
        Gymnasiesärskola för döva/ 
        hörselskadade elever med  
        utvecklingsstörning 
 
        Statlig specialskola för döva 
        och hörselskadade 
         
        Grundskola 
        särskild undervisningsgrupp 
        i grundskola 
 
        Särskola  
        specialklass i särskola 
 
Måttlig - lindrig hörselnedsättning    Grundskola 
        särskild undervisningsgrupp  
        i grundskola/gymnasieskola 
 
        Särskola 
        specialklass i särskola 
 
 
Hörselnedsättningens och utvecklingsstörningens omfattning samt föräld-
rars önskemål utgör grund för skolplacering i den statliga specialskolan. I 
undantagsfall kan också den aktuella eleven få sin undervisning i den regi-
onala specialskolan för döva och gravt höselskadade elever. Merparten av 
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elever med hörselnedsättning och utveklingsstörning går dock i kommu-
nens särskola, i synnerhet elever med grav till måttlig utvecklingsstörning i 
kombination med annat funktionshinder. Hur organisationen kommer att se 
ut när betänkandet, angående ansvarsfördelningen för utbildning av elever 
med funktionshinder (s. 58), föreligger i april 1998 är ännu oklart. Möjli-
gen kommer grundsärskoleklasser att inrättas i den regionala specialskolan, 
som förmodligen kommer att benämnas teckenspråkig grundskola. Åsback-
askolan blir förmodligen en teckenspråkig särskola. En förstärkning av stö-
det till elever med flera funktionshinder i särskolan är eventuellt att vänta. 
 
3.2 Kartläggningar 
 
I detta avsnitt beskrivs kartläggningar som genomförts, för att uppskatta 
andelen barn och ungdomar med hörselnedsättning. Vidare redovisas kart-
läggningsstudier som gjorts inom gruppen utvecklingsstörda med avseende 
på hörselnedsättning samt andra funktionshinder. 
 
3.2.1 Kartläggning av barn och ungdomar med hörselnedsättning 
 
Andelen elever med hörselnedsättning i grund- och gymnasieskolan var 
läsåret 1995/96 0,2 % (SCB, 1996). En annan inventering (SIH, 1995) visar 
att andelen döva/hörselskadade i åldern 7 - 18 år är 0,29 % i hela landet 
med variationer mellan de olika länen. Elever som ingår i denna inventer-
ing är de som ordinerats hörapparat. I samma studie sägs "övriga elever 
med hörselskada och temporära hörselnedsättningar skattas till lika många 
som antalet elever ordinerade hörapparat" (SIH, 1995, s. 10). 

Kankkunen och Lidén (1982) fann att andelen barn med dubbelsidig 
hörselnedsättning större än 25 dB, bland sexåringar i Göteborg, uppgick till 
0,25 %. Samstämmigheten i dessa kartläggningar är relativt stor, varför den 
redovisade andelen elever med hörselnedsättning i grund- och gymnasie-
skola torde vara korrekt. Elever i särskolan finns inte med i denna statistik. 

Lidén (1985) anger att förekomst av hörselnedsättning bland barn 
och ungdomar under 20 år är 1%, i åldersgruppen 20-60 år omkring 5 % 
samt i åldersgruppen över 60 år anges hörselnedsättning i 25 % av fallen. 
Enligt Hallberg (1992) uppskattas 11 % av den vuxna befolkningen över 16 
år, i Sverige höra så dåligt att svårigheter att följa ett samtal där fler än två 
personer ingår föreligger. I statistik från SCB (1996) framgår att 840.000 
personer mellan 16-84 år har nedsatt hörsel, 12,5 % av Sveriges befolkning, 
en ökning med 2,5 % sedan 1984. Antalet personer med hörselnedsättning 
ökar med stigande ålder.  

Martin (1982), visar i en EG-studie att barn med hörselnedsättning i 
ca 30 % av fallen också har andra svårigheter. I Tvingstedt (1993) framgår 
att 37 % av den undersökta gruppen, grundskole- och gymnasieelever, har 
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andra svårigheter utöver hörselnedsättningen.  
 
3.2.2 Kartläggning av barn och ungdomar med utvecklingsstörning 
och  

andra funktionshinder 
 
Beträffande av förekomsten av hörselnedsättning bland barn, ungdomar 
och vuxna med utvecklingsstörning är uppgifterna osäkrare. Davies (1988) 
fann i en studie att 62% av personer med Downs syndrom hade hörselned-
sättning. Annerén (1991) påvisar också i sina studier av denna grupp, att 
hörselproblem är vanligt förekommande. Annerén menar att hörselkontrol-
ler är viktiga, eftersom 70% av barnen med Downs syndrom utvecklar hör-
selnedsättning, framförallt orsakad av ledningshinder. Problem med synen 
är lika vanligt förekommande. En god syn- och hörselfunktion är en förut-
sättning, för att barnen ska utvecklas optimalt, inte minst i kommunikativt 
hänseende.  

Vissa andra kromosomrubbningar, genetiska skador eller metabolis-
ka störningar vet man leder till både utvecklingsstörning och andra funk-
tionshinder såsom t. ex. syn- och/eller hörselnedsättning. 
 I Sverige har kartläggningar av utvecklingsstörning i kombination 
med andra funktionshinder såsom syn- och hörselnedsättning, rörelsehin-
der, epilepsi och psykisk avskärmning gjorts sedan början av 1970-talet 
(Socialstyrelsen 1973; Windal 1976; Lerman 1977; Granlund 1984; Brodin 
1985; Öhman 1988). I dessa undersökningar varierar den redovisade före-
komsten av hörselnedsättning mellan 2 % och 44 %. Dessa undersökningar 
har gjorts i något län, några län eller en hel region och omfattar såväl barn 
som vuxna, dock inte i samma undersökning. Genomgående för dessa un-
dersökningar är att spridningen av procentsatser är störst vad beträffar 
funktionshindret hörselnedsättning (Brodin, 1991). En förklaring till den 
stora variationen kan tänkas vara att gruppen med grav utvecklingsstörning 
är dåligt diagnosticerad p.g.a. att svårigheter kan föreligga vid hörselbe-
dömning samt att hörseltestning av denna grupp prioriterats olika inom oli-
ka landsting.  

Det saknas generella och utarbetade rutiner för undersökning av barn 
med komplicerade funktionshinder, dessutom kan inte alla kliniker vara 
"experter" på barn med många och komplicerade funktionshinder. I en tid 
av decentralisering är det därför lätt att en liten och resurskrävande grupp 
kommer att "hamna mellan stolarna" (Möller, 1997). Mätmetoder för att 
diagnosticera förekomst och grad av hörselnedsättning har utvecklats och 
idag finns teknik såsom hjärnstamsaudiometri (BRA), otoakustiska emis-
sioner (OAE) samt traditionell hörselmätning i form av tonaudiometri, lek- 
och observationsaudiometri, som sammantaget kan fastställa hörselnedsätt-
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ningar hos individer med utvecklingsstörning. Detta är dock fortfarande en 
prioritets- och organisationsfråga. 

Kankkunen och Andersson (1986) gjorde en hörselscreening bland 
särskoleelever i Göteborg och fann att 84 % var normalhörande. Bland de 
elever som hade problem med sin hörsel fann man att 1,7 % hade sensori-
neurala nedsättningar av måttlig eller grav art. 

Andersson (1996) har genomfört en screeningundersökning och an-
vänt tonaudiometri, lekaudiometri och observationsaudiometri i testningen 
av 1336 lindrigt- gravt utvecklingsstörda barn och vuxna i Älvsborgs län. 
Preliminära resultat från denna studie visar att 357 (27 %) av de testade 
personerna har remitterats till vidare hörselutredning. Slutresultat från stu-
dien föreligger ännu inte. 

En kartläggning i hela landet, Funktionellt Bedömningsunderlag 
(Steénson & Sundin, 1994), har genomförts av mer än 4.600 elever i sär-
skolan. Syftet är att via ett utarbetat screeninginstrument bedöma förekomst 
av funktionshinder i form av rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsätt-
ning, talspråk och kommunikationsstörningar samt autism bland elever i 
särskolan. I detta instrument betonas den funktionella aspekten av en even-
tuell nedsättning. "Huvudsyftet med kartläggningen är att finna elever med 
funktionshinder som är i behov av speciella stödinsatser" (Steénson & Sun-
din, 1994, s. 1). Kartläggningen visar att omkring 6 % av eleverna i grund-
särskolan och omkring 25 % i träningsskolan har problem med sin hörsel i 
varierande omfattning. Vidare kan av den samlade statistiken utläsas att 85 
% av eleverna i träningsskolan har minst ett annat funktionshinder och att 
44 % av eleverna har två andra funktionshinder utöver utvecklingsstörning-
en. Fyra olika funktionshinder i kombination förekommer hos 3 % av ele-
verna. Detta bekräftar egen erfarenhet vad beträffar den komplexitet av pro-
blematik, som föreligger kring barn och ungdomar med grav utvecklings-
störning, dvs. de elever som framförallt går i träningsskolan.  

Ovanstående kartläggning visar också att alla elever i träningsskolan 
har svårigheter med språk, tal och kommunikation i någon form, dvs. de 
har begränsade uttrycksformer för att förmedla ett budskap, vet inte alltid 
hur kommunikationen används funktionellt i olika sammanhang samt har 
ett begränsat ordförråd för att förmedla upplevelser, känslor, behov och 
tankar. Av grundsärskolans elever har omkring 25 % svårigheter med avse-
ende på kommunikation. Här är det viktigt att beakta hur en "god" skol- 
och undervisningssituation ska vara utformad, för att underlätta möjlighe-
terna för eleverna att utveckla sin kommunikation. 

Kartläggningen har ur mätningsaspekt, mött kritik från hörselvården 
beträffande metoder för hörselmätning, bl.a. för de olika leksa-
ker/ljudgivare som används, vilket man menar gör att resultaten blir mycket 
osäkra. Det är därför viktigt att påpeka att i denna kartläggning är det peda-
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gogiska aspekter som varit styrande, dvs. hur en enskild elev kan använda 
sin hörsel i skolsituationen. Den bör därför ses som ett komplement till tra-
ditionella medicinska undersökningar, snarare än som en ersättning för 
dem. 

Ovanstående kartläggning, Funktionellt Bedömningsunderlag kom-
mer att refereras och diskuteras i den empiriska delen av föreliggande stu-
die i anslutning till elevgruppens storlek, kombinationer av funktionshinder 
samt begåvning. 

Nedan följer en tabell 3.1, som beskriver elever med hörselnedsätt-
ning i förhållande till antalet elever i särskolan i hela landet (SCB, 1997; 
SIH-databas, 1997). Dessa data jämförs med motsvarande grupper i Å- och 
Ä län där även funktionell bedömning genomförts. Å- och Ä län är de län 
som ingår i föreliggande studie. Då det Funktionella Bedömningsunderla-
get i huvudsak genomförts inom den obligatoriska särskolan, redovisas här 
inte några uppgifter från gymnasiesärskolan. Procentsatsen elever med hör-
selnedsättning varierar över landet, men riksgenomsnittet överensstämmer i 
stor utsträckning med andelarna i Å- och Ä län 
 
Tabell 3.1 Antalet elever med hörselnedsättning i förhållande till antalet  

elever i särskolan  
______________________________________________________________________ 
 

Grundsär- Hörselned- Tränings- Hörselned- Gymnasie-  
skola,  sättning, skola,  sättning, särskola, 
antal elever andel i % antal elever andel i % antal elever 

  (SCB)  (SIH)  (SCB)  (SIH)  (SCB) 
______________________________________________________________________ 
Hela landet 6.174  370 (6%) 3.355  838 (25%) 3.758  
 
Å- och Ä län    923    46 (5%)     446     98 (22%)    501  
______________________________________________________________________ 
 
Ovanstående resultat baseras på att omkring 40 % av grundsärskolans totalt 
drygt 6000 elever och 50 % av träningsskolans totalt drygt 3.300 elever är 
kartlagda med Funktionellt bedömningsunderlag (SIH-databas, 1997) med 
avseende på screening av andra funktionshinder utöver utvecklingsstör-
ning, såsom hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder, tal, språk och 
kommunikation, autism. Här redovisas endast andelen elever med hörsel-
nedsättning i särskolan. I Å- och Ä län, där Funktionellt Bedömningsunder-
lag också genomförts, är andelen kartlagda elever inom träningsskolan nå-
got större jämfört med vad som anges i riksgenomsnittet. Vad beträffar 
grundsärskolan överensstämmer procentsatsen. 

BDU-utredningen (1975) beräknade att elever med hörselnedsättning 
i den obligatoriska särskolan uppgick till 3,5 % av elevantalet i det aktuella 
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området, dvs. Å- och Ä län (se s.66). Det påpekades vidare att en närmare 
inventering och kartläggning av elevunderlaget, som grund för detaljplane-
ring förväntades bli genomförd inom respektive region. Någon kartlägg-
ning i den regionen som här är aktuell, utöver ovan refererade Funktionella 
Bedömningsunderlag (SIH, databas, 1997) har dessvärre aldrig genomförts. 
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4 SAMHÄLLETS INSATSER FÖR ELEVER MED UTVECK- 
LINGSSTÖRNING OCH HÖRSELNEDSÄTTNING 

 
Hur ett samhälle tar hand om sina medborgare med olika funktionshinder 
har sin grund i vilka attityder och värderingar, vilken syn på handikapp som 
råder. I detta kapitel redovisas kortfattat hur undervisningen av personer 
med utvecklingsstörning och personer med dövhet/hörselnedsättning vuxit 
fram och hur synen på människor med funktionshinder har förändrats över 
tid. Om terminologin från Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska 
modell används, kan denna utveckling och de lagar och förordningar samt 
internationella överenskommelser som gjorts på handikappområdet relate-
ras till makronivån. Juridiska regelsystem i form av skollag och andra för-
ordningar såsom t.ex. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindra-
de (LSS), det ändrade huvudmannaskapet för särskolan, ekonomiska re-
gleringar i form av t.ex. personaltäthet och gruppstorlek samt ideologiska 
styrsystem i form av läro- och kursplaner och utgör det som Lundgren 
(1972, 1986) kallar ramfaktorer och som påverkar den utformning under-
visningen kommer att få. Ramfaktorernas påverkan på undervisningspro-
cessen kan ses i ett ensidigt makro-mikro perspektiv om Bronfenbrenners 
terminologi används. 

Det som beskrivs under pedagoiskt stöd till elever med hörselned-
sättning i särskolan kan på motsvarande sätt relateras till exonivån medan 
den uppfattning som klasslärarna anger vad beträffar kommunikation och 
samspel i klassrummet och skolplaceringens lämplighet kan relateras till 
mikronivån enligt den tolkning jag gör av Bronfenbrenners modell. 
 
4.1 Historik 
 
I Sverige finns en lång tradition av undervisning av barn och ungdomar 
med olika funktionshinder. Den första skolan för blinda och döva barn 
grundades på Manillaskolan i Stockholm 1809 av Per Aron Borg. Vid den-
na tid användes teckenspråk som kommunikationssätt i undervisningen och 
döva var anställda som lärare. Så småningom influerades undervisningen 
av den tyska metoden, vilken förespråkade det talade ordet i undervisning-
en, som grund för tänkande och utgångspunkt för läsinlärning. Denna s.k. 
"orala metod" blev därefter rådande inom dövundervisningen i närmare 100 
år. Inte förrän så sent som 1981 blev teckenspråket officiellt erkänt som ett 
självständigt språk, vilket innebar att Sverige var det första landet i världen 
att erkänna teckenspråket som dövas första språk. Läroplan för specialsko-
lan, kompletterande föreskrifter till Läroplan för grundskolan (Lgr 80), fö-
reskrevs tvåspråkighet, dvs. teckenspråk som första språk och svenska i 
skriven form som andra språk, i specialskolan (Eriksson, 1995; Andersson 
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& Hammar, 1996). Vid Stockholms universitet inrättades 1990 världens 
första professur i teckenspråk. 

Döva elever fick enligt en lag om "undervisning av dövstumma", 
skolplikt 1889. Staten är sedan 1938 huvudman för specialskolorna för dö-
va/hörselskadade, språkstörda och synskadade elever. I samband med den-
na omorganisation genomfördes en differentiering av eleverna med hänsyn 
till begåvningsnivå och hörselstatus. För elever i den regionala specialsko-
lan, som inte kunde följa undervisningen inrättades en särskild skola i Gäv-
le på 1930-talet. Under perioden 1947-1964 förlades undervisningen till 
MoGård i Finspång, 1964 flyttade undervisningen av gravt hörselskada-
de/döva elever med utvecklingsstörning till Gnesta, där Åsbackaskolan 
byggdes. Gruppen vuxna döva med utvecklingsstörning blev kvar på Mo 
Gård.  

Den första hörselklassen på grundsärskolenivå inrättades i Stock-
holms län 1961. Inrättande av nya klasser i landet har inte sedan dess skett i 
någon större omfattning. 

Den första dövföreningen, "Döfstumsföreningen i Stockholm" bilda-
des 1868 och fungerade som riksorganisation fram till 1945 då föreningen 
antog det namn som fortfarande är giltigt, Sveriges Dövas Riksförbund, 
SDR (Andersson & Hammar, 1996). 

Undervisning för "sinnesslöa" barn startades 1866 i Göteborg av 
Emanuella Carlbeck. Verksamheten flyttades senare till Skövde. Staten be-
viljade statsbidrag till dessa skolor 1870 och skolanstalter startade i Lund 
och Norrköping 1878.  

Lagen om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa trädde i kraft 
1944 (SFS 1944:477). De som ansågs bildbara, dvs. de som idag skulle be-
traktas som lindrigt eller måttligt utvecklingsstörda, placerades på speciella 
institutioner med stora geografiska upptagningsområden. Skolplikten inne-
bar också att föräldrar inte kunde vägra denna placering om barnet bedöm-
des "bildbart". 

En lag om vård och undervisning av vissa psykiskt efterblivna (SFS 
1954:483) antogs 1954. Landstinget fick nu ansvaret för alla individer med 
utvecklingsstörning, utom de med grav utvecklingsstörning och andra funk-
tionshinder. Staten skulle fortfarande ansvara för dessa elever. Under stor 
del av 1900-talet har utvecklingsstörning betraktats som en sjukdom, då 
framförallt av karaktären mentalsjukdom och de första undervisningspla-
nerna för särskolan var präglade av detta synsätt. Ett vuxenliv inom institu-
tionen var den inriktning som utbildningen då hade (Skolverket, 1994). 
Ända fram till årsskiftet 1995/96 kom landstinget att vara huvudman för 
särskolan. 

Föreningen för utvecklingsstörda barn, FUB, intresseorganisation för 
utvecklingsstörda och deras familjer, bildades 1956. Organisation heter 
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idag Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) 
och arbetar med och för utvecklingsstörda.  
Omsorgslagen, Lagen om särskilda omsorger för vissa psykiskt utveck-
lingsstörda ( SFS1967:940), trädde i kraft första juli 1968 och blev inled-
ningen på en period, med omfattande konsekvenser för utvecklingsstörda 
elevers skolgång. Då fick alla barn och ungdomar med utvecklingsstörning 
en lagstadgad rätt till undervisning och i de flesta fall låg ansvaret att 
genomföra denna på landstingen. Träningsskolan som undervisningsform i 
särskolan infördes. Omsorgslagen innebar också slutet på de segregerings-
tankar som varit förhärskande sedan 1800-talets slut och början till en ut-
veckling mot "normalisering" och en ökad "integrering" i samhället, en in-
tegrering som fortfarande pågår och som innebär att människor med funk-
tionshinder "skall ha möjlighet att leva som andra, bland andra, genom del-
aktighet och gemenskap" (SOU: 1991: 30, s. 47). Huruvida samhällets 
övergripande ståndpunkt om delaktighet och gemenskap för alla har kunnat 
genomföras är tveksamt, särskilt i en tid där människors värderingar och 
attityder sätts på prov. I en tid när prioriteringar måste göras till följd av 
ekonomiska åtstramningar.  

Verksamheten för särskolan reglerades genom omsorgslagen fram 
till 1986 då undervisning av utvecklingsstörda i särskola skrevs in i 1985 
års skollag (1985:1100). Därmed upphävdes lagen om särskilda omsorger 
om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (1985:568). 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (SFS: 
1993:387) började gälla 1994 och är en rättighetslag. Denna lag gäller bl.a. 
för personer med utvecklingsstörning, autism, begåvningsmässigt funk-
tionshinder till följd av förvärvad hjärnskada och personer som har bety-
dande svårigheter i sitt dagliga liv. Lagen innehåller rättigheter som råd och 
stöd, personlig assistans och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. 
Personkretsen såväl som rättigheterna har utökats jämfört med den tidigare 
omsorgslagen. 

Särskolekommittén tillsattes 1989, för att utreda konsekvenserna av 
ett överförande av särskolan från landstingskommunal till primärkommunal 
huvudman. Det grundläggande direktivet för kommittén var att utbildning-
en för särskolans elever inte skulle försämras vid ett ändrat huvudmannas-
kap. 

I SOU (1991:30) lade särskolekommittén fram ett förslag om ändrat 
huvudmannaskap för särskolan. Från och med första januari 1996 är under-
visning av elever i särskolan ett kommunalt ansvar. Förändringar till följd 
av detta har skett t. ex. har stödet till elever med flera funktionshinder 
minskat med 30-35 % de senaste tre - fyra åren (SCB, 1996; SIH, 1997). 
Enligt Skolverket (1995), "Beskrivande data om skolverksamheten" har 
antalet elever i den obligatoriska särskolan ökat med drygt 14 % under pe-
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rioden 1990-1995. Den uppföljning som Skolverket gjort av dessa uppgif-
ter visar att det är stora variationer i landet vad beträffar inskrivning i sär-
skolan. Motsvarande ökning av elevantalet i grundskolan är 4 %. Det kan 
finnas flera skäl till denna ökning. Orsaken kan vara sviktande resurser i 
grundskolan. Denna fråga diskuterades i samband med det relativa handi-
kappbegreppet, kap. 3.1.6. Skolverket skall, enligt regleringsbrev för bud-
getåret 1995/96 senast i februari 1998 till utbildningsdepartementet redovi-
sa en uppföljning och utvärdering av konsekvenserna av det ändrade hu-
vudmannaskapet (se s. 45). 

Regeringen tillsatte 1995 en kommitté, allmänt benämnd FUNKIS-
utredningen, (Kommittédirektiv 1995:134) med uppdrag att se över hur an-
svaret för utbildning av elever med funktionshinder skall fördelas mellan 
stat, landsting och kommun samt vem som skall ta det finansiella ansvaret.  
 
Kommittén ska bl.a.:   
  

kartlägga samhällets nuvarande insatser för funktionshindra-
de elever i skolan samt beskriva hur dessa insatser tillgodoser 
deras behov av samhälleligt stöd 
 
analysera hur elevgruppen har förändrats över tiden och före-
slå de förändringar som motiveras av analysen vad avser 
skolformernas kompetensområden, finansiering och huvud-
mannaskap 
 
utreda den specialpedagogiska konsulentorganisationen och 
den stödverksamhet om ges av resurscentra och kunskaps-
centra (Kommittédirektiv 1995:134, s. 12). 

 
Utredningen skall vara slutförd i april 1998. 
 
Vid årsskiftet 1996 trädde lagen om ökat föräldrarinflytande över utveck-
lingsstörda barns skolgång i kraft genom en ändring i skollagen (1985:1100 
1 kap 16§; SFS 1995:1249). Lagen, som avses gälla under tiden 1 januari 
1996-30 juni 2000, ger föräldrar till utvecklingsstörda barn rätt att avgöra 
om deras barn ska tas emot i grundskolan eller i särskolan. Regeringen har 
gett Skolverket i uppdrag att kontinuerligt följa upp samt utvärdera för-
söksverksamheten. I samband med detta skall också belysas om den 
nuvarande organisationen av särskolan, med en uppdelning i grundsärskola 
och träningsskola, är den mest ändamålsenliga (bet. 1995/96:UbUl s.1; 
SFS: 1995:1249). Skolverket skall i denna senare fråga samråda med 
utredningen om funktionshindrade elever i skolan (Kommittédirektiv 
1995:134). Den historiska utvecklingen av undervisningen av elever med funk-
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tionshinder avspeglar en samhällssyn som gått från förnekande till insikt 
om funktionshinder, från utstötning till delaktighet och gemenskap. 
 
4.2 Internationella överenskommelser på handikappområdet 
 
Utöver lagstiftning har Sverige också anslutit sig till internationella dekla-
rationer rörande människor med funktionshinder och deras rätt till under-
visning. 

Salmancadeklarationen "The Salamanca statement and framework 
for action on special needs education"(Salamanca, Spanien, 1994) har skri-
vits under av 92 regeringar, däribland Sverige, och 25 internationella orga-
nisationer. Dess syfte är att genom att arbeta för målet "en skola för alla" 
skapa skolor som är till för alla  
elever, som stöder inlärning och tillvaratar individuella behov och som re-
spekterar olikheter. Dokumenten utgör genom denna grundtanke ett viktigt 
bidrag till att förverkliga en skolundervisning för alla barn samt att effekti-
visera det pedagogiska arbetet i skolan. 
Det staterna kommit överens om är att: 
 

Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och 
måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel 
skolningsnivå --- elever med behov av särskilt stöd måste ha 
tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom 
en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgo-
dose dessa behov (Salamancadeklarationen, 1996, s. 9).  

 
Vidare sägs att staterna skall: 

 
--- satsa mer på tidig kartläggning av behoven och på styr-
ningsstrategier samt på yrkesutbildningsaspekterna av den in-
tegrerande i skolundervisningen (Salamnacadeklarationen, 
1996, s. 10). 
 
uppmuntra och underlätta medverkan från föräldrarnas, lo-
kalsamhällets och handikapporganisationernas sida i plane-
ring och beslutsfattande i samband med uppbyggnaden av 
utbildningsutbudet för barn och vuxna med särskilda behov. 
(Salamancadeklrationen, 1996, s.10). 

 
FN:s standardregler, som antogs av FN:s generalförsamling 1993 har som 
syfte att tillförsäkra människor med funktionshinder jämlikhet och delak-
tighet. Några regler, som berör skola och undervisning har valts ut. 
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Staterna bör så mycket de kan se till att alla människor med 
funktionshinder som behöver hjälpmedel har tillgång till 
dem---staterna bör stödja utveckling av och tillgång till pro-
gram för personlig assistans och tolkservice, speciellt för 
människor med omfattande eller flera funktionsnedsättningar 
(FN:s standardregler, 1993, Regel 4 s. 19, Utbildningsdepar-
tementet, 1995). 
 
Staterna bör ta initiativ till åtgärder i den yttre miljön för att 
undanröja hinder mot tillgänglighet---staterna bör utveckla 
utbildning för lärarna --- Staterna bör utveckla metoder för 
att göra information och dokumentation tillgänglig för olika 
grupper av människor med funktionsnedsättning---lämplig 
teknik användas för att ge människor med hörselskador eller 
inlärningssvårigheter tillgång till muntlig information---
användandet av teckenspråk i undervisningen av döva barn, 
inom deras familjer och samhället bör övervägas---hänsyn 
bör också tas till de behov som människor med andra kom-
munikationshandikapp har (FN:s standardregler, 1993, Regel 
5 ss. 21-22, Utbildningsdepartementet, 1995). 
 
När det ordinarie skolsystemet inte kan tillgodose behovet av 
utbildning hos alla människor med funktionsnedsättning kan 
specialundervisning övervägas --- studerande med funktions-
nedsättning bör erbjudas minst samma utbildningsresurser 
som studerande utan funktionsnedsättning---döva och döv-
blinda har speciella behov av kommunikation och därför kan 
deras utbildning tillgodoses bättre i specialskolor eller speci-
alklasser eller speciella enheter i vanliga skolor (FN:s stan-
dardregler, 1993, Regel 6 ss. 23-24, Utbildningsdepartemen-
tet, 1995). 
 
Staterna tar det yttersta ansvaret för att kunskap om levnads-
villkoren för människor med funktionsnedsättning samlas in 
och sprids och också för att stöd ges till forskning på alla om-
råden, inklusive det som är till hinder i deras liv (FN:s stan-
dardregler, 1993, Regel 13 s. 31, Utbildningsdepartementet, 
1995). 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att strävan i enlighet med de förändringar 
som ovan beskrivits är en likvärdig skola, jämlikhet och delaktighet. Det 
innebär att skolan skall ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov 
och därefter individuellt anpassa undervisningen. Det innebär också att 
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skolan skall upprätthålla en god utbildning och fortbildning för sin personal 
och ge föräldrar möjlighet till inflytande (Skollagen 1985:1100; Lpo-94; 
SOU 1991:30; Skolverket, 1994; 1995/96 : UbU1). 

Samhällets rådande syn på människor med funktionshinder i form av 
utvecklingsstörning har i ett historiskt perspektiv förändrats från ett sjuk-
domstänkande som innebar placering på stora institutioner, avskiljda från 
samhället i övrigt, via en syn på den utvecklingsstörde som person som kan 
utvecklas genom träning, till att se den utvecklingsstörde i ett helhetsper-
spektiv ( Bakk & Grunewald, 1986). Det segregerande tänkandet övergavs i 
slutet av 1960-talet till förmån för "normalisering". Normaliseringsprinci-
pen formulerades av Bengt Nirje på 1960-talet och innebar en strävan att 
åstadkomma så normala livsbetingelser som möjligt för människor med 
utvecklingsstörning. Det medförde inom skolans område att skolgång på 
hemorten och boende i den egna familjen betraktades som det normala. 
Normalisering och integrering kunde bli verklighet om miljön anpassades 
så att ett funktionshinders konsekvenser begränsades. Ett normalt liv kan 
inte levas i avskildhet från samhället. Genom integrering kunde målet nor-
malisering nås (Skolverket, 1994).  

Begreppet "normalisering" har kritiserats och används inte i samma 
omfattning nu som då, eftersom dess innebörd har missförståtts. Normalise-
ringsprincipens ursprungliga innebörd var att göra vardagsliv och livsvill-
kor för människor med utvecklingsstörning tillgängliga och så nära samhäl-
lets normala livsbetingelser som möjligt. I principens innebörd låg inte att 
göra människor med utvecklingsstörning "normala" (Bakk & Grunewald, 
1993). I realiteten är normaliseringsprincipen fortfarande lika aktuell, efter-
som den handlar om att samhället ska ge alla plats och utrymme och dithän 
har vi ännu inte nått (Stangvik, 1996). Begreppet "integrering", som står för 
något helt och orört, har också gett upphov till olika tolkningar. Integrering 
har ibland blivit liktydigt med placering och ett mål i sig snarare än ett me-
del, en process att nå ett mål. Utvecklingsstördas "integrering" i skola och 
samhällsliv diskuteras av flera forskare (Söder, 1978; Emanuelsson, 1983; 
Rosenqvist 1993). 

 
Med integration menas att var och en har möjlighet att helt och 
fullt delta i meningsfulla och utvecklingsstimulerande verk-
samhet utifrån sina förutsättningar... Integration innebär alltså 
inte i första hand ett adderande till ett givet sammanhang utan 
en utvecklingsprocess som leder fram till nyskapande och om-
formning av denna enhet (Emanuelsson, 1983, ss. 134-135). 

 
För att betona den sociala dimensionen av begreppet snarare än en organi-
satorisk används nu oftare "inkludering" i stället för integrering (Hill & 
Rabe, 1994). I Salamanca deklarationen talas om "inclusive education”, 
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vilket skulle kunna översättas med full delaktighet. Frågan uppstår huruvi-
da möjligheten att bli en fullvärdig klasskamrat i en klass låter sig förverk-
ligas till följd av att "nya" begrepp införs. FN konventioner och nationell 
lagstiftning är viktiga instrument att ha som utgångspunkt. Trots att sam-
hällets ambitioner för människor med funktionshinder är full delaktighet 
och gemenskap, är det långt kvar innan intentionerna har förverkligats. Un-
der tider av ekonomiska besparingar sätts samhällets värderingar på prov 
vad beträffar prioriteringar och grundvalen för dessa. 

Eftersom elever som är "integrerade" inte ingår i föreliggande studie 
kommer ämnet inte att diskuteras mer ingående. 
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4.3 Pedagogiskt stöd för elever med hörselnedsättning i särskolan 
 
Nedan beskrivs översiktligt det pedagogiska stöd, som utvecklingsstörda 
elever med hörselnedsättning kan erhålla från olika instanser på olika nivå-
er. Det redovisade stödet borde finnas på alla nivåerna, men verkligheten 
ser annorlunda ut. Detta innebär t.ex. att hörselvårdens befattningshavare 
inte finns överallt, vilket också gäller särskolans hörsellärare. 
 
Översikt 6. Pedagogiskt stöd till elever med hörselnedsättning i särskolan 
 
 
Nivå    Utövare    Innehåll 
 
 
Riket    Åsbackaskolan,   Skolgång 
    Åsbackaskolans   Utredning 
    Resurscenter(ÅRC)   Information 
    (specialpedagoger   Utbildning 
    kurator, psykolog) 
    Tullängsskolan/Mo Gård  Skolgång 
          
Region    Statens Institut   Råd och stöd 
    för Handikappfrågor   Information 
    i skolan, SIH    Fortbildning 
    (flerhandikapp    
    konsulenter/hörsel)   
 
Landsting   Pedagogisk hörselvård  Råd och stöd 
    (hörselvårdskonsulent,  Information 
    specialpedagoger,   Utbildning 
    kurator, psykolog,     
    ingenjör) 
 
Kommun   Enskild kommun eller   Skolgång 
    flera kommuner i   Information 
    samverkan    Råd och stöd 
    (hörsellärare/konsulent    
     klasslärare)     
       
 
Åsbackaskolan är en statlig specialskola med hela landet som upptagnings-
område där barn med utvecklingsstörning, som på grund av dövhet/ hörsel-
skada inte kan gå i hemortens särskola, kan få sin obligatoriska skolutbild-
ning. På Åsbackaskolan finns också ett resurscenter. Teamet på resurscent-
ret gör pedagogiska och psykologiska utredningar av förskole- och skol-
barn över hela landet, samt bedriver informations- och utbildningsverk-
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samhet för föräldrar och olika personalkategorier. ÅRC samverkar med 
personal inom de olika beskrivna nivåerna. 

Elever med måttlig till lindrig utvecklingsstörning i kombination 
med grav hörselnedsättning/dövhet får oftast sin skolgång på Åsbackasko-
lan. Barnen bor på elevhem och åker hem till sina föräldrar under veckoslu-
ten. Att ha sitt barn boende borta under veckosluten innebär en stor om-
ställning för hela familjen, vilket får till följd att en del föräldrar söker finna 
andra lösningar. Ett alternativ kan då bli regionens specialskola för döva. 
Det finns fem specialskolor i landet. Specialskolan är en grundskola med 
gemensam läroplan med övriga skolväsendet, men med en egen kursplan. 
Den regionala specialskolan är inte avsedd för elever med utvecklingsstör-
ning. Men teori och praktik är inte alltid förenligt, vilket betyder att elever 
som formellt tillhör Åsbackaskolans personkrets ändå kan få sin undervis-
ning i någon av landets fem specialskolor. Huruvida den regionala special-
skolan för döva idag har kompetens att undervisa de elever som formellt 
tillhör Åsbackaskolan är tveksamt. Enligt mitt förmenande borde gräns-
dragningen vara mindre formell och därmed skulle elever med utvecklings-
störning kunna erbjudas skolgång inom regionens specialskola om föräldrar 
så önskar och specialskolan tillförs kompetens att undervisa elever med 
utvecklingsstörning. Specialskolan för döva, oberoende av om det är Ås-
backaskolan eller en av regionens specialskolor, kan erbjuda en tecken-
språklig miljö, vilket förutsättningarna inom särskolan är mindre för i nuva-
rande läge. I Tullängsskolan i Örebro kan ungdomar som är 
döva/hörselskadade och utvecklingsstörda få sin gymnasieutbildning. För 
vissa elever kan Mo Gård i Finspång bli ett alternativ. 

Inom SIH finns en konsulentorganisation som riktar sig till grund- 
och gymnasieskolans elever med synskada respektive rörelsehinder, försko-
lebarn med synskada, vuxna dövblinda samt elever med flera funktionshin-
der i särskolan, de senare benämns flerhandikappkonsulenter. De konsu-
lenttjänster som riktas mot särskolan är regionala tjänster och omfattar fyra-
sex län. Inom varje region finns sålunda fyra tjänster med specifik inrikt-
ning mot syn, hörsel, rörelsehinder eller autism. Arbetsuppgifterna är av en 
mer övergripande karaktär, p.g.a. stora geografiska områden. Insatser direkt 
på elevnivå sker endast i undantagsfall. Tjänsterna är ett komplement till 
kommunens egna resurser. 

Den hörselvård som finns inom varje landsting har en habiliterande 
funktion som ett barn med utvecklingsstörning självfallet ska få del av. Det 
gäller då framför allt medicinska undersökningar och kontroller samt ordi-
nation av hjälpmedel. Pedagogiska hörselvården ansvarar för den pedago-
giska och psykologiska stödverksamhet som bedrivs för alla barn och ung-
domar med hörselnedsättning inom ett landstingsområde. Teamet inom den 
pedagogiska hörselvården ger specialpedagogiska insatser till barn med 
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hörselnedsättning i förskolan. Dessa avser också barn med utvecklingsstör-
ning. Denna organisation varierar dock över landet och kan få olika ut-
formning beroende på vilka befattningshavare som finns. Föräldrar ges 
möjlighet till utbildning i flera steg under barnets förskoletid i form av för-
äldrarutbildning och teckenspråksutbildning. Elever med hörselnedsättning 
i grundskola, gymnasieskola och särskola förses vid behov med hörappara-
ter och hörselteknisk utrustning, för att skolsituationen ska fungera.  

Under våren 1997 antog riksdagen TUFF-utbildning i teckenspråk 
(SFS 1997:1158). Utbildningen riktas till föräldrar till barn som för kom-
munikationen är beroende av teckenspråk. Skolverket skall fastställa kurs-
plan samt följa upp, utvärdera och ha tillsyn över utbildningen. 

De allra flesta elever med kombinationen utvecklingsstörning och 
hörselnedsättning får sin undervisning i den kommunala särskolan. Det 
specifika pedagogiska stöd till elev och personal i särskolan, vilket föran-
leds av hörselnedsättningen kan variera mellan olika kommuner p.g.a. att 
hörsellärare utbildade för särskolans behov inte finns i alla kommuner 
(SCB, 1996). Den lärargrupp, dvs. hörsellärare inom särskolan, som här 
avses har specialkompetens både inom områdena utvecklingsstörning och 
dövhet/hörselskada. Tjänsterna kan vara inrättade som klasslärare eller re-
surslärare i kombination med konsultativa uppdrag. De konsultativa insat-
serna avser då t.ex. information, råd och stöd till föräldrar och skolpersonal, 
samverkan med pedagogisk hörselvård och andra instanser.  

Det finns en uppenbar risk i tider av förändring att mål som "en lik-
värdig utbildning" och att "undervisning skall anpassas till varje elevs för-
utsättningar och behov" (Lpo-94 s. 6) tunnas ut och att kompetens försvin-
ner, när omfattande decentraliseringar och omorganisation införs (Sten-
hammar m.fl., 1995). Skollagen, läroplaner och kursplaner ger mål och 
riktlinjer för skolans arbete, men varje kommun har möjlighet att tolka dess 
innebörd och forma dess innehåll. För att systemet ska fungera, ställs krav 
på att skolor och kommuner lever upp till de mål och riktlinjer, som reger-
ing och riksdag har fastställt (Stenhammar m.fl., 1995). I den skolplan, som 
kommunfullmäktige antar, skall framgå hur de riksgiltiga målen skall upp-
nås. I arbetsplan för den enskilda skolan, som är rektors ansvar, skall anges 
hur målen skall förverkligas och hur verksamheten skall organiseras och 
utformas. En dialog mellan utformare av skolplan och arbetsplan är en för-
utsättning. De undervisningsmål som lärare och föräldrar tillsammans ut-
formar för eleven och som bygger på olika elevers förutsättningar och be-
hov är utgångspunkt för valet av arbetssätt (Lpo, 1994). Genom att regel-
bundet följa upp och utvärdera dessa planer i relation till uppsatta under-
visningsmål går det att kontrollera om varje elev med funktionshinder får 
en skolsituation, som är anpassad efter elevens förutsättningar och som är 
likvärdig jämfört med andra elever. 
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Huruvida kommuner gör en utvärdering och uppföljning för att nå de 
nationella kraven är tveksamt enligt den översyn Skolverket gjort i sex 
kommuner (Lärartidningen 1996/18). Kallos (1996) menar i samma artikel 
att kommunerna antingen inte är mogna att verkställa det nationella upp-
draget eller också inte har de ekonomiska möjligheterna. Trots att Skolver-
ket visar på växande skillnader mellan kommuner gör riksdag och regering 
ingenting av rädsla för att frångå decentraliseringstanken, menar Kallos 
vidare. 
 
4.4 Pedagogisk specialkompetens 
 
Lagar och förordningar har medfört att ramar för och innehållet i särskolans 
verksamhet har förändrats över tid. Lärarutbildningen för särskolans perso-
nal har också genomgått förändringar. 

Vid olika lärarhögskolor i landet startade speciallärarutbildning med 
inriktning mot särskolans undervisningsformer redan i samband med om-
sorgslagens införande 1968. Under 1975 presenterade dåvarande Skolöver-
styrelsen en utredning, "BDU-utredningen", som belyste situationen i lan-
det för barn och ungdomar med syn respektive hörselnedsättning i kombi-
nation med utvecklingsstörning. BDU-utredningen kom fram till att skolsi-
tuationen för elever med kombinationen syn-eller hörselnedsättning utöver 
utvecklingsstörningen inte var tillfredsställande, då kompetens saknades, 
för att tillgodose dessa elevers behov. Utredningen lade därför fram ett för-
slag inom utbildningsområdet som innebar att från och med hösten 1976 
påbörjades den första speciallärarutbildningen i Stockholm inom området 
utvecklingsstörning i kombination med annat funktionshinder i form av syn 
och hörselnedsättning. 

När det gäller speciallärare inom särskolan är medelåldern generellt 
sett hög, samtidigt som den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
till hörsel- och synlärare inom särskolan inte kunnat erbjudas de senaste 
åren, eftersom antalet ansökningar varit för få. En bidragande orsak till det-
ta kan vara försämrade ekonomiska villkor för studerande. Hösten 1990 
fanns 96 speciallärartjänster i landets särskolor inom syn och hörselområ-
det, 1996 hade antalet tjänster sjunkit till 55 (Skolverket, 1997). Skolverket 
bedömer vidare att ett 50-tal lärare inom detta område måste rekryteras, för 
att möta behoven inför 2000-talet. Samtidigt finns det å andra sidan utbil-
dade hörsellärare som kan ha andra arbetsuppgifter i särskolan. För lärare 
som under årens lopp genomgått ovanstående utbildning inrättas inte nya 
tjänster eller delar av tjänster som kan innehålla konsulentuppdrag avsett 
för särskolans elever med flera funktionshinder. Befintliga tjänster reduce-
ras också eller försvinner (HLS, 1996; SCB, 1996). Detta är en oroande 
utveckling för de elever i särskolan, som har flera funktionshinder. 
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I grund- och gymnasieskola, där elever med hörselnedsättning utan 
utvecklingsstörning oftast går, råder också brist på specialkompetens, efter-
som utbildandet av speciallärare för denna målgrupp ej motsvarat behovet. 
Situationen kommer sannolikt att förvärras då medelåldern i befintlig lärar-
kår är hög. Enligt skrivelse till utbildningsdepartementet från landets hör-
selvårdskonsulenter önskas en jämnare fördelning av studerande inom den 
specialpedagogiska utbildningen med inriktning mot döva och hörselska-
dade. Dessa utbildningar är avsedda för lärare som undervisar elever med 
hörselnedsättning i grund- och gymnasieskolan samt döva elever i 
specialskolan. Fokuseringen har hittills legat på dövas situation och teck-
enspråket, en satsning som varit välgrundad och efterlängtad men eftersom 
gruppen elever med hörselnedsättning som använder tal är stor, eftersöks 
utbildning för lärare som ska arbeta med denna målgrupp. (Hörselvårds-
konsulenternas förening, 1996). Denna specialpedagogutbildning är emel-
lertid avsedd för lärare som arbetar med normalbegåvade elever med hör-
selnedsättning, inte elever med utvecklingsstörning.  
Det kan, enligt min uppfattning, bli svårt att förverkliga läroplanens inten-
tioner (Lpo 94) för elevgruppen med flera funktionshinder i särskolan om 
specialkompetensen försvinner. Konsekvenserna kan bli omfattande. 



 69



 70

5 SYFTE 
 
 
För att få en överblick över hur skolsituationen ser ut för elever med hörsel-
nedsättning i särskolan, om de får det stöd i undervisningen som funktions-
hindret kräver och i vilken utsträckning erforderlig specialkompetens finns, 
har denna studie genomförts. Studien utgör en kartläggning av gruppen och 
en beskrivning av elevernas skolsituation, samt en beskrivning av hur 
klasslärare uppfattar och möter de kommunikationssvårigheter som föran-
leds av elevens kombinerade funktionshinder. Studien förutsätts kunna ut-
göra grund för urval av den undersökningsgrupp som kommer att ingå i en 
kommande studie med inriktning på kommunikativa betingelser för elever 
med hörselnedsättning i särskolan.  
 
Syftet med denna studie är: 
 
• att kartlägga elevgruppen i två län, samt 
 
• att beskriva och värdera elevgruppens skolsituation utifrån klasslärarnas 

perspektiv  
 
5.1 Frågeställningar 
 
Följande frågor har formulerats: 
 
• Hur ser elevgruppen ut, avseende kön, ålder, hörselnedsättning, utveck-

lingsstörning och andra funktionshinder? 
 
• Vilket stöd ges eleven i form av tekniska, fysiska och pedagogiska insat-

ser föranledda av hörselnedsättningen? 
 
• Inom vilken undervisningsform får eleverna sin undervisning. Hur 

många elever finns i klassen. Vilket stöd får övriga elever med funk-
tionshinder i klassen? 

 
• Vilken grund- och specialutbildning har lärare och assistenter som 

tjänstgör i klassen.Vilken specifik fortbildning och vilket pedagogiskt 
stöd har klasslärarna erhållit? 

 
• Vilket/vilka kommunikationssätt förekommer i klassen och hur är den 

kommunikativa förståelsen mellan vuxen - elev och elev - elev. Hur ser 
individuella undervisningsplaner ut med avseende på elevens kommuni-
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kativa situation? 
  
• Upplever lärare att elevens skolplacering är den mest lämpliga med av-

seende på undervisningssituation och kamratrelationer? 
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6 TIDIGARE FORSKNING 
 
 
I detta kapitel kommer ett urval av den forskning, som finns inom område-
na utvecklingsstörning och hörselnedsättning att refereras. Ledstjärnan har 
varit att finna skolforskning såväl internationellt som nationellt, vilken ger 
stöd för kartläggningsstudiens syfte och frågeställningar. Litteratursökning-
ar både manuellt och i databas har skett kontinuerligt. 

Den manuella litteratursökningen gällande aktuell forskning på om-
rådet genomfördes inledningsvis (Education and Training in Mental Retar-
dation and Developmental Disabilities, 1993-1996; The Journal of Special 
Education, 1992-1996; Augmentative and Alternative Communication, 
1992-1996). Några artiklar på inom det aktuella problemområdet återfanns 
dock inte.  

En litteratursökning i ERIC (1982-1997) på sökord som 
"deaf/deafness", "hearing impaired", "hard of hearing", "mental retarda-
tion", "education” och ”communication" var för sig och i kombination, re-
sulterade i en omfattande mängd titlar på sökorden var för sig men endast 
119 titlar på kombinationerna. Det framkommer att befintlig forskning i 
högre grad fokuseras på personer som är döva än på personer som är hör-
selskadade. Forskningen inom, hörsel, utvecklingsstörning och kommuni-
kation är omfattande var för sig men inte i kombination.Vid närmare 
granskning visade sig dessa titlar inte ge den information som eftersökts 
angående elevgruppens skol- och undervisningssituation. En sökning i Lib-
ris på motsvarande svenska begrepp gav noll träffar. 

Ytterligare en sökning i ERIC (1982-1997) då enbart på kombination 
"deafness", "hard of hearing" och "education" gav 2371 titlar. Även i denna 
sökning finns en markant övervikt av titlar vad beträffar döva och dövas 
undervisning 179 av dessa berör individer med hörselskada. Dessa artiklar 
redovisas inte här, därför att de saknar relevans för föreliggande studie. 

Flertalet av de titlar som återfanns i ERIC, under ovanstående sökord 
och tidsperiod, visar att dövhet fokuseras i större omfattning än vad hörsel-
skada gör. 

På kombinationen "hard of hearing - mental retardation -education" 
återfanns nio titlar, vilka alla inte visade sig relevanta. När "communica-
tion” lades till erhölls inte några titlar alls. Vid närmare granskning visar 
det sig att innehållet i några av dessa studier fokuserat på integrering av 
elever med funktionshinder och dess konsekvenser för specialundervis-
ningen. I denna grupp ingår, bl.a. gruppen elever med utvecklingsstörning 
och elever med hörselskada/dövhet (Enell, 1982). Olika handböcker som 
behandlar specialundervisningens grunder finns också redovisade under 
ovanstående sökord (Harris, 1993; Wang, 1995). Titlar som omfattar olika 
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former av undervisningsprogram för elever med olika funktionshinder re-
dovisas (Wright, 1981; Liemon, 1986; Helsell, 1988). Språk och kommuni-
kationsundervisning av individer med grava funktionshinder, framförallt 
personer som är dövblinda finns redovisade (Downing, 1993; Wolf-Scein, 
1995).  

Andra studier som redovisats är många gånger fallstudier eller kli-
niska studier, vilka beskriver sysselsättning, behov och livssituation för in-
divider med hörselnedsättning/ utvecklingsstörning eller individer som är 
dövblinda (Singer, 1986; Koger, 1993).  

En studie som handlar om kartläggning, insatser och program för 
flerfunktionshindrade döva ungdomar och unga vuxna har återfunnits 
(Reiman, 1992). Studien fokuserar på några specifika projekt som genom-
förts för målgruppen och avslutas med att utökad service, forskning och 
utveckling är nödvändigt. 

En studie angående klasstorlek och funktionshinder tangerar i ett av-
seende föreliggande kartläggning (National Education Association, 1982). 
Elevantalet i klasser med elever med utvecklingsstörning, hörselnedsätt-
ning, språkstörning eller flera funktionshinder varierar mellan 6 - 11 elever, 
vilket kan jämföras med elevantal i föreliggande studie. 

Det föreligger svårigheter att ur de artiklar som återfunnits i ERIC på 
nämnda sökord, dra några slutsatser angående vilken omfattning hörselned-
sättning och utvecklingsstörning har bland studerade individer och om det 
är kombinationer av funktionshinder som avses eller huruvida grupperna 
studeras var för sig. Därför görs ingen ingående redovisning av dessa studi-
er. 

Det svenska skolsystemet och de pedagogiska stödinsatser som ges 
till elever med funktionshinder skiljer sig i flera avseenden från andra län-
ders, vilket betyder att resultat från utländska studier inte är helt överförba-
ra (Tvingstedt, 1993). 

Situationen för utvecklingsstörda i andra länder, framförallt för dem 
med grava funktionshinder, är inte helt överförbart till svenska förhållan-
den. Lagar som tillgodoser utvecklingsstördas rättigheter såsom LSS, finns 
inte i samma utsträckning. För gravt utvecklingsstörda finns fortfarande 
institutioner och specialskolor kvar, samtidigt som integrering av elever 
med måttlig/lindrig utvecklingsstörning är vanligt i t.ex. i Italien (Grune-
wald, 1988).  

Åtskilliga dokumentärprogram i TV både från Europa och USA vitt-
nar dock om att människor med funktionshinder och då i synnerhet utveck-
lingsstörning inte har något stort mänskligt värde i en del länder. 

En nyligen genomförd nordisk studie (Kollberg, 1997) visar dock att 
av nordiska föräldrar är svenska föräldrarna generellt sett de som är minst 
nöjda med samhällets råd, stöd och service. Detta kan eventuellt bero på att 
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svenska föräldrar är mer medvetna om sina rättigheter och därmed ställer 
större krav. Omorganisationer på kommunal, landstings och statlig nivå 
eller ekonomiska åtstramningar och en attitydförskjutning mot mindre tole-
rans för människor med särskilda behov kan vara en annan förklaring. För-
fattaren antyder dessa förklaringar men också en oroväckande fara i det sis-
ta alternativet. För ungefär 15-20 år sedan ansågs Sverige vara föregångs-
landet i Norden inom det handikappolitiska området. Det förhåller sig kan-
ske på det sättet att Sverige håller på att tappa greppet vad beträffar att föra 
talan för människor med olika funktionshinder. Tidigare referens (Lind-
qvist, s. 35) antyder att Sverige inte har någon anledning att slå sig för 
bröstet. Det förefaller angeläget att kartlägga hur implementeringen av LSS 
egentligen har genomförts. Högskolan i Halmstad bedriver exempelvis dy-
lik forskning. 

I USA fastställdes "Americans with Disabilities Act" (ADA) 1990, 
en lag som förbjuder diskriminering av funktionshindrade, när det gäller 
fysiskt tillträde till offentliga och privata inrättningar. ADA omfattar ar-
betsmarknaden, tillgänglighet i samhällelig miljö, allmän tillgänglighet i 
privat miljö, telekommunikation och diverse andra miljöer.  

Förutom denna lag finns "The Education for All Handicapped Child-
ren Act" från 1975 som ger elever med funktionshinder rätt till ändamåls-
enlig utbildning i det allmänna skolväsendet samt att statliga medel avsätts 
till specialundervisning. Lagen säger också att elever med handikapp ska 
erbjudas en skolmiljö, som inte är segregerande. Istället för integrering ta-
las om "part inclusion" och "full inclusion" (Specialpedagogen 1995/1). 

En rapport från Handikappinstitutet (Augustsson,1995) konstaterar 
att USA är det mest tillgängliga landet i världen för människor med funk-
tionshinder men visar också att lagen (ADA) inte har samma effekt för alla 
funktionshindrade. För utvecklingsstörda ger lagen inte så stor hjälp. 

I Storbritannien och Australien finns motsvarande lagstiftning. En 
liknande lagstiftning angående diskriminering av personer med funktions-
hinder på arbetsmarknaden har även föreslagits i Sverige. 

Då ovanstående beskrivna litteratursökningar inte gav så stor utdel-
ning gjordes ännu en sökning. Under sökord som "mental retardation and 
education" i ERIC (1992-1996) återfanns 757 titlar. För att på något sätt 
strukturera dessa studier har ett försök gjorts att finna grupperingar inom 
vissa stora och återkommande ämnesområden. Det är vanligt att finna titlar 
som beskriver integrering av personer med funktionshinder och attityder till 
personer med funktionshinder. Här återfinns 63 titlar. Föräldrarmedverkan 
och inflytande över barnens verksamhet är ett annat stort område som be-
handlas. Detta gav 30 titlar. Att studera olika former av undervisningspro-
gram är vanligt förekommande t.ex. kring data, matematik, läsning (33 tit-
lar), språk och kommunikation - fonologi, artikulation, semantik, pragma-
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tik, alternativ kommunikation (26 titlar), aspekter av kognition (38 titlar). 
Specialundervisning i olika länder finns redovisade, metodhandledningar 
av olika slag för lärare som undervisar elever med funktionshinder, olika 
aspekter på ett vuxet liv som utvecklingsstörd, historiska tillbakablickar, 
rättigheter och service till personer med funktionshinder samt olika syn-
drom, sjukdomar eller skador till följd av HIV och alkohol. 

Av de 757 titlar som studerats kan omkring 110 av dessa antas, ge-
nom den beskrivning som görs, behandla individer med grav - lindrig ut-
vecklingsstörning (mental retardation) eller funktionshinder (disabilities). 
Några samlingsvolymer eller enskilda studier tar dock upp undervisning, 
träning, terapi, behandling i samband med "hearing impairments". Stromer 
(1996) redovisar en studie om ett databaserat stavningsprogram för två 
vuxna med grava funktionshinder (hörselnedsättning och utvecklingsstör-
ning). Syftet var att studera i vilken mån transfereffekt till andra situationer 
kunde påvisas, vilket visade sig vara fallet. En titel (Oelwein, 1995) handlar 
om hur barn med Downs syndrom lär sig läsa. Här handlar det mycket om 
försök att kompensera dessa barns begränsning av auditivt minne och ver-
bal förmåga genom att erbjuda ett alternativt läsinlärningsprogram i form 
av tillrättalagd metod och anpassat material. 

Valet har därför blivit att fortsättningsvis endast referera till den 
svenska forskning med relevans för denna studie, som finns inom området 
hörselnedsättning respektive utvecklingsstörning. 

Vid flera universitet och högskolor I Sverige bedrivs forskning om 
funktionshinder och handikapp. Vad beträffar forskning kring utvecklings-
störning kan Centrum för handikappforskning, Uppsala universitet, Forsk-
ningsstiftelsen ala (Anpassning till Liv och Arbete) knuten till Högskolan 
för Lärarutbildning i Stockholm (HLS) och FUB samt pedagogiska institu-
tionen, Göteborg anses som de mest framträdande. Inom området hörsel-
nedsättning/kommunikation bedrivs forskning vid Lärarhögskolan i Malmö 
(LHM), Tema Kommunikation, Tema Hälsa samt Centrum för handikapp-
vetenskap, Linköpings universitet och Stockholms universitet. Forskning 
förenad med praktisk verksamhet bedrivs kring handikapp och språk vid 
högskolan i Karlstad, då närmast med inriktning mot kommunikation hos 
barn med Downs syndrom. En fristående temagrupp bestående av kvinnliga 
forskare, ”Women Researchers in Play and Disabilty” (WRP, International) 
bedriver forskning kring handikapp och kommunikation. 

Något av den forskning som bedrivs inom dessa ämnesområden 
kommer att refereras. 

 
6.1 Forskning kring området hörselnedsättning 
 
Det finns liten kunskap om hur olika funktionshinder påverkar varandra 
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sinsemellan (Brodin, 1991), även om det kan antas att kombinationer av 
olika funktionshinder påverkar varandra och att konsekvenserna blir mul-
tipla. I föreliggande studie förekommer ofta kombinationer av olika funk-
tionshinder. Att klarlägga hur varje funktionshinder i sig påverkar ett annat 
är emellertid inte syftet för studien. Detta är en oerhört väsentlig fråga att 
besvara i sig. I denna studie är syftet snarare att försöka förstå skolsituatio-
nen kring elever där hörselnedsättning och utvecklingsstörning finns i 
kombination eller där hörselnedsättning utgör en av flera kombinationer. 

Pedagogisk forskning kring utvecklingsstörning i kombination med 
hörselskada/dövhet saknas i Sverige (Libris, 1997). Däremot är svensk 
forskning kring dövhet/hörselskada och teckenspråkets ställning, som själv-
ständigt språk internationellt sett långt framskriden. Intresset för döva och 
hörselskadade barns kommunikativa, sociala och kunskapsmässiga utveck-
ling började i Sverige under 1960-talet. Nordén (1977) startade vid institu-
tionen för pedagogik och specialmetodik vid Lärarhögskolan i Malmö ett 
projekt, som benämndes "Inlärningsprocesser och personlighetsutveckling 
hos döva barn" (Nordén m.fl., 1979). Forskningen kring gruppen döva 
/hörselskadade har fortsatt med kontinuitet och presenterat såväl rapporter 
som doktorsavhandlingar (Nordén & Preisler, 1981; Hülphers, 1984; 
Tvingstedt, 1993; Heiling 1993). 

Elever med hörselskada i vanliga klasser har studerats av Nordén & 
Äng (1979), Norden m.fl. (1990) och Tvingstedt (1993). Studierna visar bl. 
a. att många elever med hörselskada, framför allt tonåringar känner sig 
utanför gemenskapen i klassen. Den sociala situationen visar sig relaterad 
till hörselfunktionen. Omgivningens förhållningssätt, placeringen i klass-
rummet, den hörselskadade elevens egna anpassningsstrategier och under-
visningens uppläggning visade sig vara viktiga faktorer för hur den sociala 
situationen i klassen kom att utvecklas (Tvingstedt, 1993). 

Heiling (1995) har på skolverkets uppdrag, utvärderat lärarsituatio-
nen i undervisningen av hörselskadade elever i vanliga klasser. Denna stu-
die samt Nordéns m.fl. (1990) kommer närmare att diskuteras i kapitel 8, då 
paralleller i flera avseenden kan dras till föreliggande kartläggning. Dessa 
redovisas därför inte här. Särskolans elever med hörselnedsättning ingår 
inte i studierna av Heiling och Nordén. 

Forskning kring döva/hörselskadades kommunikation bedrivs vid 
flera institutioner vid Stockholms universitet (Bergman, 1979; Ahlgren, 
1980, 1995; Preisler, 1983; Svartholm, 1994; Ahlström m.fl., 1997). Den 
forskning som bedrivs kring kommunikation i allmänhet och teckenspråk i 
synnerhet omfattar inte gruppen utvecklingsstörda med hörselnedsättning. 
Ahlgren (1995) har dock studerat dövblindföddas språkutveckling. Efter-
som forskningen kring teckenspråk och kommunikation är omfattande och 
respekterad borde rimligtvis även utvecklingsstördas kommunikation vara 
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av intresse. Möjligen står orsaker att finna i attityder, bristande kunskap, 
ointresse, mindre karriärmöjligheter eller brist på forskningsmedel. Enligt 
min uppfattning borde forskning kring teckenspråk och TSS bedrivas även 
med avseende på gruppen utvecklingsstörda som är döva/ hörselskadade. 
Många erfarenheter angående elevernas kommunikation i skolan har gjorts, 
men mycket lite finns dokumenterat. Det som finns dokumenterat angående 
teckenanvändning handlar om små barn med Downs syndrom (Johansson, 
1990, 1996) samt SIS-projektet (1997). Det senare diskuteras i resultatde-
len (8.2.3) och beskriver teckenanvändning bland elever med hörselned-
sättning i särskolan. Påtryckningar görs från olika håll såsom intresseorga-
nisationer, resurscentra, SIH m.fl., för att initiera forskning, men denna har 
svårt att få fotfäste. Mer ingående forskning kring kommunikation och 
språk kommer att diskuteras i en kommande studie. 
 
6.2 Forskning inom området utvecklingsstörning 
 
Vad beträffar utvecklingsstörning finns också en omfattande svensk forsk-
ning som bedrivs vid flera universitet och högskolor, vilket redovisats 
ovan. Mycket av den forskning som bedrivs kring personer med untveck-
lingsstörning handlar om integration i förskola och skola (Hill & Rabe, 
1987; Carlström & Hagman, 1989) eller utvecklingsstördas livsvillkor, då 
oftast vuxna (Sonnander, 1992; Tideman, 1992; Bengtsson, 1997). Små 
utvecklingsstörda barns kommunikation står också i fokus (Johansson, 
1988, 1990, 1996; Granlund & Olsson, 1995), likaså insatser för barn med 
funktionshinder i ett systemperspektiv (Björck-Åkesson m.fl., 1997). Efter-
som elever som är ”integrerade” i grundskolan inte finns med i föreliggan-
de kartläggning redovisas ej vidare aktuell forskning inom detta område. 
Övrig forskning inom skolområdet är sparsamt förekommande.  

Johansson (1991, 1994) har studerat läsförmågan hos barn med 
Downs syndrom. Lågstadieelever med Downs syndrom, både i Sverige och 
på Nya Zeeland saknar eller har rudimentära läs -och skrivkunskaper. Den 
svenska studien visar att av 124 barn med Downs syndrom hade ett adekva-
ta läsfärdigheter. Det förefaller som om dessa barn har adekvata kunskaper 
om mycket av den grammatik som är vanlig på den utvecklingsnivå, när 
barn bildar språkliga satser, men att de använder dem sällan och mindre 
effektivt. Det kanske förhåller sig så att barn med Downs syndrom inte för-
väntas klara av detta och till följd av det inte ges möjlighet till en stimule-
rande inlärningsmiljö. Det kan handla om attityder, förväntningar och för 
lågt ställda krav på barn med funktionshinder (jfr. s. 74 studien av Oelwin). 

En studie (Göransson, 1996) visar att beroende på vilken information 
som samlas in så byggs förväntningar upp angående vad eleven kan lära 
sig. Förväntningar på barnets möjligheter var lägre ställda om utgångs-
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punkten var konventionella utvecklingsbedömningar, dvs. de bedömningar 
som relateras till utvecklingsålder och normalitet. Om utgångspunkten var 
ekologiska - funktionella bedömningar, dvs. utgick ifrån behov och funk-
tion i olika miljöer vari barnet vistas, så förväntades barnet kunna klara 
mer. Detta får konsekvenser för synen och förväntningarna på olika förmå-
gor och prestationer hos barn med utvecklingsstörning och andra funk-
tionshinder. Det får också konsekvenser för vilka krav som kommer att 
ställas på det enskilda barnet. 

FUB:s forskningsstiftelse, ala har forskat kring utvecklingsstörning 
sedan 1975. Kylén (1974, 1978, 1979, 1981, 1985) är den i Sverige som 
framförallt forskat kring begåvning och begåvningsutveckling hos utveck-
lingsstörda (se s. 24 ff). Göransson (1995) studerar i sin doktorsavhandling 
elever med utvecklingsstörning, deras interpersonella samspel och deras 
förutsättningar i skolan. Fokus är på särskoleelevers samspel under lek-
tionstid (se s. 19). Med tanke på utvecklingsstördas lägre abstraktionsför-
måga och sämre möjlighet att generalisera sina kunskaper borde de ges fler 
möjligheter till erfarenheter av samspel. Resultatet visar snarare på motsat-
sen. En förklaring till detta torde kunna vara att skolan av tradition under-
värderar elevers samspel och samspelsförmåga till förmån för kunskaps- 
och färdighetsutveckling på andra områden. Detta resultat väcker tankar om 
barns eget aktiva lärande och synen på vad som är kunskap och vilken kun-
skap som är användbar utanför elevens skolvardag.  

Det är viktigt att reflektera över hur situationer för elevers lärande 
borde se ut, så att kunskaper kan överföras till andra situationer, med tanke 
på att en av svårigheterna för dem är den begränsade abstraktionsförmågan. 
Det finns sannolikt ramfaktorer som påverkar undervisningsprocessen i 
detta avseende, dvs. bl.a. hur skolans organisation ser ut, hur läro-, kurs- 
och timplaner tolkas, den elevsyn och kunskapssyn som råder i den enskil-
da skolan samt överhuvudtaget de attityder och förväntningar på personer 
med funktionshinder som råder. Den enskilde lärarens kunskap, vilja och 
kreativitet att utforma undervisningen har sannolikt också betydelse.  

Göransson (1996) gör en kunskapsöversikt av hur förutsättningarna 
för elevers lärande i träningsskolan ser ut, dvs. den pedagogiska processen. 
Syftet med denna studie, som ännu inte är slutredovisad, är att sammanstäl-
la den kunskap som finns om samband mellan kunskapsinhämtande hos 
elever i träningsskolan och undervisningens utformning. Det är därför för 
tidigt att dra några slutsatser angående den teoretiska grund varpå under-
visningen i träningsskolan vilar. 

Den pedagogiska processen innefattar enligt min uppfattning den 
elev- och kunskapssyn som råder samt den uppfattning om barns lärande 
som ligger till grund för undervisningen. Denna syn inverkar troligtvis på 
undervisningens utformning och metoder, samt på huruvida kunskapsmål 
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och metoder anpassas till elevers behov och förutsättningar. I den pedago-
giska processen ingår också hur lärare effektivt använder sin tid, för att in-
dividualisera undervisningen. Den innefattar också att det måste råda ba-
lans mellan kartläggningar av elevers förutsättningar och behov och att en 
kontinuerlig utvärdering sker av hur undervisningen fungerar för den en-
skilde eleven. Erhållen kunskap för elever i särskolan måste vara funktio-
nell för den enskilde eleven. Elever i träningsskolan måste ges möjlighet att 
kunna överföra kunskap från en specifik inlärningssituation till en helt an-
norlunda, dvs. generalisera. Ett konkret exempel på detta är hur en kommu-
nikationsform som tecken som stöd till tal (TSS) ska bli funktionell för ele-
ven om den endast används i specifika inlärningssituationer och inte som 
spontan kommunikation i naturliga sammanhang (SIS-projekt, 1997). Det 
är oerhört väsentligt att inlärningssituationen är meningsfull och leder till 
funktionalitet för den enskilde eleven samt att läraren intar en såväl handle-
dande/inspirerande roll som en förmedlande (Göransson, 1996). Forskning 
kring barns inlärningsmiljöer sedda ur ett större samhällsperspektiv är ef-
terlängtad. 

Det finns naturligtvis mycket mer i form av forskning och utveck-
lingsarbete, som görs för att förbättra livssituation inom bl. a. medicinens 
och teknikens område för människor med grava funktionshinder. Detta 
kommer dock inte att beröras här. 
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7 METOD 
 
 
7.1 Metodval 
 
Det problem som ska studeras får avgöra valet av metodologisk ansats, tek-
niker för insamlandet av data, förhållningssätt vid datainsamling, bearbet-
ning och analys.  

I det inledande skedet av arbetet var det viktigt för mig att kartlägga 
och ge en bred bild av den aktuella elevgruppen, elever med hörselnedsätt-
ning i särskolan. 

Kartläggningsstudier som en metod att systematiskt samla in data har 
en lång historisk tradition. Kartläggningar inom skolan kan används för att 
undersöka och utvärdera många aspekter av skolsystemet t.ex. skollokaler, 
administration, läroplaner, undervisningsmetoder och läromedel. En kart-
läggning kan också handla om att förutse de undervisningsbehov en skola 
kan möta under de närmaste åren eller den kan göras i syfte att utvärdera 
och förbättra. I detta sammanhang är syftet att beskriva skolsituationen för 
elever med hörselnedsättning i särskolan ur klasslärares perspektiv. 

Frågeformulär och intervjuer är de vanligaste metoderna för att sam-
la in data vid kartläggningsstudier (Borg & Gall, 1989). Jag har valt att an-
vända postenkäter. Risken för ett stort bortfall, som kan inverka på resulta-
tet, föreligger vid enkätundersökningar men i föreliggande studie är varken 
det externa eller interna bortfallet särskilt stort. Vad beträffar enkätunder-
sökningar innebär det att det är forskarens synsätt, som är styrande för vilka 
frågor som ställs och för de svarsalternativ de svarande har att ta ställning 
till (Alexandersson & Larsson, 1982). Av ekonomiska, tidsmässiga och 
praktiska skäl blev valet enkät framför intervju och denna metod kan anses 
vara en tillräcklig, för att uppnå föreliggande syfte. 

När huvudfrågan var definierad listades en mängd områden, som jag 
utifrån kunskap och praktisk erfarenhet ansåg vara viktiga att få svar på. 
Därefter konstruerades, provades och reviderades enkätformuläret till be-
fintlig utformning (bil. A). 

Frågorna är till största delen slutna till sin karaktär men med möjlig-
het för klassläraren att göra egna kommentarer. Enkäten är så konstruerad 
att den huvudsakligen kan bearbetas kvantitativt, men med kvalitativa in-
slag när det gäller de kommentarer, som den enskilde läraren kunnat göra i 
anslutning till de flesta frågorna. 

För att öka enkätens tillförlitlighet prövades den i fråga om begrip-
lighet samt beträffande innehåll av personer med erfarenhet av området, 
men som inte deltagit i undersökningen. De synpunkter som gavs beaktades 
och enkäten förändrades i dessa avseenden. 
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7.2 Undersökningsgrupp 
 
Utvecklingsstörda elever med hörselnedsättning går antingen i den 
rikstäckande specialskolan (Åsbackaskolan), särskola eller i grundskola, 
undantagsvis också specialskola för döva. Avsikten har varit att studera 
elever med hörselnedsättning inom särskolan ur klasslärares perspektiv. 
Gruppen är heterogen och spridd över ett stort antal skolor och klasser i 
olika kommuner. Det geografiska området måste därför avgränsas. Särsko-
leelever med hörselnedsättning, som får sin undervisning inom grundskolan 
ingår inte i undersökningsgruppen. Detta vore visserligen väsentligt att un-
dersöka, men har i nuvarande läge inte varit praktiskt möjligt, då undersök-
ningsgruppen måste avgränsas. 

Enkätstudien riktade sig till klasslärare som under läsåret 1995-1996 
undervisade elever med hörselnedsättning inom särskolan i två län i södra 
Sverige, här betecknade som Å och Ä län. Tjugotre kommuner i dessa län 
har särskoleklasser (Skolverket, 1997). Att valet just blev dessa beror på att 
länen befolkningsmässigt är stora, vilket innebär att antalet särskoleelever 
också är relativt stort jämfört med övriga län i samma region, samt att anta-
let särskoleelever i de båda länen utgör cirka 14 % av antalet särskoleelever 
i Sverige. Rent statistiskt borde det då också finns fler elever med hörsel-
nedsättning i detta område än i övriga län i regionen. I studien borde rim-
ligtvis ett stort antal elever med hörselnedsättning därmed kunna fångas 
upp.  

Exakt hur många elever med hörselnedsättning som finns i särskolan 
i dessa två län saknas uppgifter om. Det beror på hur gruppen definieras. I 
Nordéns m.fl. studie (1990) är kriterium för att betraktas som hörselskadad 
att eleven ordinerats hörapparat av hörselvården. I enlighet med tidigare 
resonemang är denna gräns för snäv för särskolans elever. En lindrig ned-
sättning, som i medicinsk mening inte självklart betingar en hörapparat, kan 
ändå i kombination med annat funktionshinder vara problematisk. Därför 
utgörs elevgruppen av elever med såväl lindriga som grava hörselnedsätt-
ningar, dubbelsidiga likaväl som ensidiga. 

Statistiskt, enligt beräkningar från Funktionellt Bedömningsunderlag 
(screeninginstrument för kartläggning av förekomst av olika funktionshin-
der), som beskrivs i kapitel 3.2.2, s. 50 ff., borde det i det undersökta områ-
det finnas omkring 150 elever i den obligatoriska särskolan som har någon 
form av hörselproblematik.  

Om den statistik som BDU-utredningen (se s. 66) grundar sig på, för 
att få till stånd en riktad specialutbildning används, skulle i det aktuella om-
rådet finnas cirka 40-talet (3,3 %) elever med hörselnedsättning i den obli-
gatoriska särskolan. Procentsats i denna utredning varierande mellan 2,1 % 
- 6,4 % mellan olika regioner i landet. Här föreligger således en diskrepans 
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angående elevgruppens storlek, som senare kommer att diskuteras i den 
empiriska delen. 

Detta var den plattform som var utgångspunkten, när jag började 
ringa in undersökningsgruppen i de två länen. 

I de två länen fanns under läsåret 1995/96 fem hörsellärare inom sär-
skolan som arbetade direkt med elever och konsultativt till personal och 
föräldrar. Dessa lärare har god kännedom om elevgruppen och kunde in-
formera mig om vilka skolor som var aktuella och vilka klasslärare som 
undervisade elever med hörselnedsättning under denna tidsperiod. Vad be-
träffar sju kommuner hade jag personlig kännedom om var eleverna fanns. 
Eftersom flera kommuner saknade kompetens i form av hörsellärare vände 
jag mig i dessa till särskolans skolledare, för att få motsvarande uppgifter. 

Frågan som ställdes till skolledare var: I vilken/vilka klass/klasser 
finns elever med hörselnedsättning på din skola? Här kan finnas ett bortfall, 
beroende på vem som vederbörande ansett tillhöra elevgruppen, vilket ock-
så kommer att diskuteras i resultatdelen. Uppgifterna samlades in under 
mitten av höstterminen 1995. Någon kontakt med hörselvården, för att få 
hörselnedsättningens grad belagd, har inte tagits.  

Resultatet av dessa förfrågningar blev att det i de två länen fanns 52 
klasslärare fördelade på 34 skolor och som i sin klass hade en eller flera 
elever med hörselnedsättning.  

Att undersökningsgruppen enbart kom att utgöras av klasslärare be-
ror på flera omständigheter. Det var inte tidsmässigt möjligt att göra en en-
kätstudie även inom andra grupper, såsom skolledare och föräldrar. För att 
uppnå studiens syfte bedöms inte uppgifter från dessa grupper vara relevan-
ta i nuvarande läge. För att undersöka delar av elevgruppens uppfattning 
angående sin skolsituation hade dessutom andra undersökningsmetoder va-
rit nödvändiga, om det överhuvudtaget varit möjligt. Perspektivet kan av 
denna anledning anses ensidigt. Nu blev perspektivet klasslärarens, vilket 
må beaktas i en slutdiskussion. 

I de aktuella klasserna kunde det, enligt uppgift, finnas en till tre ele-
ver med hörselnedsättning. Därför konstruerades enkäten så att en klasslä-
rare med tre elever skulle kunna svara på frågor rörande varje enskild elev, 
där så var nödvändigt. 

Undersökningen kan betraktas som en total kartläggning av elever 
med hörselnedsättning i Å och Ä län i så måtto att klasslärare med alla av 
hörsellärare, skolledare och mig själv "kända" elever ingått i kartläggnings-
studien. Antalet elever med hörselnedsättning utgör i kartläggningsstudien 
2,9 % av det totala elevantalet i Å-och Ä län. Trots ovanstående informa-
tionskällor kan felkällor finnas, vilket gör att alla elever med hörselnedsätt-
ning eventuellt inte fångats upp.  

Även om det geografiska området är avgränsat till två län finns en 
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förhoppning att den insamlade informationen skall vara mera allmängiltig 
och i någon omfattning generaliserbar till skolsituationen för elever med 
hörselnedsättning i särskolan i andra delar av landet. 

Jämförelser görs med tidigare kartläggningar, för att få en uppfatt-
ning huruvida undersökningsgruppen kan anses representativ för popula-
tionen elever med hörselnedsättning. 
 
7.3 Datainsamling 
 
Undersökningsgruppen kom slutligen att utgöras av 43 klasslärare. Nedan 
redovisas klasslärarnas fördelningen mellan de två länen, Å- och Ä-län. 
 
Tabell 7.1 Klasslärarnas fördelning mellan Å- och Ä län 
____________________________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Å-län: 
kvinnor   11    7    6  24 
män      2    1    3    6 
Totalt    13    8    9  30 (70 %) 
 
Ä-län: 
kvinnor     4    7    11 
män      1      1    2 
Totalt      5    7    1  13 (30 %) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Summa   18  15  10  43 (100 %) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Dessa klasslärare undervisar sammanlagt 54 elever med hörselnedsättning 
av olika omfattning, dvs. drygt 3 % av totala elevantalet i Å och Ä län. Av 
klasslärarna är 35 kvinnor (81 %) och 8 män (19 %). Klasslärarna i de två 
länen representerar 16 kommuner och 29 skolor. Fördelningen mellan sär-
skolans undervisningsformer utfaller på följande sätt: 18 (42 %) klasslärare 
arbetar i träningsskolan, 15 (35 %) i grundsärskolan och 10 (23 %) arbetar i 
gymnasiesärskolan. Detta innebär att 32 lärare uttalar sig om 32 elever och 
11 lärare uttalar sig angående 22 elever, då dessa lärare har två elever med 
hörselnedsättning i klassen (tab. 8.2). 

I januari 1996 skickades alla enkäter ut via post. Varje enkät, med 
svarskuvert, skickades personligen till varje klasslärare, därigenom hade 
jag alla uppgifter som behövdes för en eventuell påminnelse. I brevet in-
gick också ett följebrev till klasslärare (bil. B) och skolledare (bil. C) där 
studiens motiv beskrevs. 
När svarstiden gick ut hade 27 enkäter återkommit. Påminnelse gjordes per 
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telefon, eftersom det då fanns en möjlighet att direkt få en förklaring till 
varför enkäten ej besvarats. Sammanlagt har 43 enkäter besvarats, vilket 
ger en svarsfrekvens på 85 %. Detta kan anses tillfredsställande. Borg & 
Gall (1989) säger att om bortfallet överstiger 20 % finns anledning att söka 
svaret därtill.  
 
7.4 Bortfall 
 
Säkerheten i en undersökningen påverkas av om det finns ett betydande 
bortfall, som kan medföra osäkerhet vid tolkningen av resultaten. I denna 
undersökning består bortfallet av nio personer, som inte besvarat enkäten. 
Av dessa lärare har en angivit att eleven flyttat, vilket inte kan räknas till 
egentligt bortfall. Bortfallet utgör inalles åtta personer. Detta innebär ett 
bortfall på 15 %. Förklaringar till respektive bortfall framkom under tele-
fonsamtalen i samband med påminnelsen. 

Följande orsaker har klasslärarna uppgivit som skäl, till varför enkä-
ten uteblivit: "Personalbyte", anger en skolledare, som sände enkäten i re-
tur. "Har inte tid", "enkäten för jobbig att fylla i", uppger två klasslärare i 
gymnasiesärskolan. "Det finns inte någon elev med hörselnedsättning i 
klassen", uppger fyra klasslärare, varav tre i grundsärskolan. Enligt en 
klasslärares uppgift har ”en enkät förkommit på posten", när den returnera-
des. 

De klasslärare som angivit att de inte har elev med hörselnedsättning 
i sin klass är intressanta. Hörsellärare, dvs. de personer som försett mig 
med de flesta uppgifter om var undersökningsgruppen finns, har här uppgi-
vit att eleven har problem med sin hörsel. Det kan finnas flera anledningar 
till denna skillnad i uppfattning. Orsaken kan vara att eleven av klassläraren 
inte bedöms ha några problem i skolsituationen eller att det erfordras exper-
tis inom hörselområdet, för att tränga in i och förstå problematiken. I så fall 
handlar det om kunskap, kompetens och lyhördhet. Svaret på denna undran 
lämnas tills vidare. Det kan vara så att några elever med hörselproblem 
återfinns i klasser utan klasslärares vetskap och får därmed inte det peda-
gogiska stöd, som de kan vara i behov av. 
 
7.5 Databearbetning 
 
Databearbetningen har skett i flera steg. När alla förväntade enkäter kom-
mit tillbaka gjordes en första manuell genomgång. En första sortering och 
grovgranskning gjordes, för att se om det fanns frågor som var obesvarade 
och om tendenser direkt kunde ses. En sammanfattande kommentar om var-
je enkäts innehåll skrevs. 

En kartläggningsstudie kan bearbetas med flera analysmetoder. Vad 



 85

som väljs beror på vilka slutsatser man vill dra från sitt material (Borg & 
Gall, 1989). Enkäterna i denna undersökning har i huvudsak bearbetats 
kvantitativt. En kvalitativ analys av de öppna frågorna och kommentarerna 
i enkäterna har gjorts. Alla öppna svar och kommentarer har renskrivits 
fråga för fråga enkät för enkät i syfte att hitta mönster och refereras under 
aktuella avsnitt i resultatdelen. Den kvantitativa bearbetningen har skett i 
flera steg (Aronsson, 1994). Ett översiktligt kodschema gjordes inlednings-
vis upp, för att definiera och beskriva alla variabler, som enkäterna innehöll 
och som därefter kunde skrivas in i en datafil. Vid bearbetningen av data 
har olika statistiska analysmetoder använts.  

Materialet i kartläggningsstudien är dessutom i flera avseenden allt-
för litet för att mer komplicerade statistiska beräkningar ska tillåtas. I flerta-
let av de analyser, som genomförts av olika variabler, är grupperna så små 
att inte några signifikanta skillnader kunnat påvisas. De variationer och 
olikheter som kan utläsas ur materialet redovisas av denna anledning oftast 
i beskrivande text. I förekommande fall, där så varit intressant och möjligt 
t.ex. när det gäller elevens kommunikationsnivå i relation till grad av hör-
selnedsättning och kommunikation och samspel mellan lärare och elev och 
elever emellan redovisas analyserna i tabellform med angivande av medel-
värde (M), standardavvikelse (s), F-kvot, signifikansnivå och eta2.  

För att ange om ett observerat värde är signifikant eller inte brukar 
följande markeringar användas: 
 
Signifikant på nivån stjärnmarkering 
 
 5%   * 
 1%   ** 
 0,1%   *** 
 
Eta2 används för att ange hur stor del av den totala variansen, som kan för-
klaras av den oberoende variabeln i en undersökning. Löfgren (1995) me-
nar att vad som anses vara en stor skillnad mellan grupper måste relateras 
till vad som finns anledning att vänta. Han föreslår följande gränser för 
tolkning av eta2 i en undersökning: 
 
 0,00-0,04 liten skillnad 
 0,05-0,09 medelstor skillnad 
 0,10-  stor skillnad 

 

Signifikansprövningar av korstabulering på nominal- och ordinalskaleniå 
har också genomförts i ett fåtal fall med hjälp av chi2-test. För att lättare 
kunna tolka detta värde har korrelationskoefficienten Cramérs index (CI) 
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använts. Indexet kan variera mellan 0 och 1 och anger styrkan på samban-
det mellan de undersökta variablerna. Detta redovisas i löpande text i före-
kommande fall. 
 
7.6 Studiens tillförlitlighet 
 
Kartläggningens begränsningar kommer att diskuteras i anslutning till slut-
kapitlet. Min praktiska erfarenhet som hörsellärare och konsulent inom oli-
ka särskolor i landet under många år har självfallet varit styrande för valet 
av ämne. Detta kan naturligtvis både vara en resurs och ett hinder. Som en 
resurs ser jag min förståelse för problemområdet, eftersom jag har erfaren-
het och kunskap från fältet. Hindret kan vara att jag med min kunskap inte 
ser och uppfattar vissa saker, för att de är självklara för mig. Praktisk erfa-
renhet kan medföra skygglappar för ny och annorlunda kunskap. Men, i 
vissa sammanhang kan också bekräftelse förekomma i form av att "det var 
det jag visste". På så sätt kan mina erfarenheter generaliseras. Borg och 
Gall (1989) menar att då det gäller ett tests eller frågeformulärs validitet 
måste forskaren ställa frågan huruvida testen är valida för syftet eller inte. I 
föreliggande studie gör jag bedömningen att enkäten i hög grad besvarar de 
i syftet uppsatta frågeställningarna. Självfallet finns begränsningar då frå-
geställningar eller fördjupningar inom vissa områden, som varit intressanta 
att få mer kunskap om, inte funnits med i enkäten. Eftersom forskning inom 
det aktuella området är ringa kan därför studien i detta avseende vara rele-
vant. 

Genom utprövning och modifiering av enkätfrågornas formulering 
och svarsalternativ har risken för missförstånd begränsats. Det finns dock 
alltid en risk för att frågor kan missförstås eller slumpmässigt besvaras. Så-
väl det externa bortfallet som det interna är dock lågt, vilket torde innebära 
att tillförlitligheten eller reliabiliteten i detta avseendet är god.  

Undersökningar som fokuserar på personer med funktionshinder är 
av känslig natur. Särskolans elev- och personalgrupp är liten, lätt identifi-
erbar och synnerligen utsatt. Därför måste etiska ställningstagande noga 
övervägas och strikt följas (HSFR, 1991). Alla uppgifter, som rör de in-
blandade behandlas anonymt, dessutom måste ibland även andra åtgärder 
vidtas, för att omöjliggöra identifiering av enskilda individer för utomstå-
ende. I rapporten har jag därför valt att använda kodbeteckningar beträffan-
de geografiskt område. Jag anser det å andra sidan också angeläget att öka 
människors medvetenhet om denna grupps existens, skolsituation, möjlig-
heter och svårigheter. Av detta skäl finner jag det oetiskt att inte göra en 
studie. 
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8 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av de av 43 klasslärare besvarade enkä-
terna, vilka omfattar 54 elever med utvecklingsstörning och hörselnedsätt-
ning i två län i södra Sverige, Å- och Ä län. Enkäten återfinns som bilaga 
A. Nedanstående översikt visar hur resultaten kommer att redovisas. 
 
Översikt 7. Sammanställning av enkätsvar 
 
 

Disposition över sammanställning 
av enkätsvaren 

 
 

8.1 Skolinformation 
 

 
   8.1.1  Skolinformatiom    8.1.2  Skolinformation 
             kring personal:             kring klasser: 
 
  - grundutbildning - undervisningsform 
  - specialutbildning - årskurs 
  - assistenter - elevantal 
  - lärarkategorier i klassen - funktionshinder  
     hos övriga elever 
   - form av stöd till 
     övriga elever 
  
 
 
      8.2 Elevinformation    
  
 
 
 8.2.1 Hörselned- 8.2.2   Stödinsatser: 8.2.3   Kommunikation: 8.2.4   Skolplacering: 
  sättning och 
  andra funktions- 
  hinder: 
   
  - hörselned- - tekniska             - kommunikation och      - undervisnings- 
    sättning - fysiska               samspel              situation 
  - kön - pedagogiska            - individuella           - social situation 
  - andra funktions-                  undervisningsplaner 
    hinder 
 
 
Avsikten är att under detta avsnitt sammanställa materialet under två hu-
vudområden, skolinformation och elevinformation med dess underrubriker. 
Ovanstående disposition bedöms vara den mest ändamålsenliga för att 
sammanställa och redovisa materialet. Varje enskilt område avslutas med 
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en sammanfattning och tolkning av redovisade resultat. I vissa fall görs 
tolkningar i direkt anslutning till klasslärarnas egna kommentarer, dvs. i 
resultatredovisningen. I den mån signifikanta skillnader mellan variabler 
kunnat påvisas redovisas detta i tabellform. I nästkommande kapitel kom-
mer den information som materialet ger och gjorda reflektioner att knytas 
till centrala begrepp och den teoretiska referensramen. Vilka konsekvenser 
resultaten kan få för elever med hörselnedsättning i särskolan samt behov 
av framtida forskning inom området kommer också att diskuteras. 

I anslutning till sammanfattningar av respektive avsnitt kommer 
kopplingar att göras till tidigare gjorda studier av elever med hörselskada i 
grund- och gymnasieskolan (Nordén m.fl., 1990; Heiling, 1995). Dessa 
studier omfattar ett betydligt större material än föreliggande kartläggning, 
men jämförbara tendenser och likheter finns ändå med denna resultatredo-
visning. Jämförelser med studierna av Heiling och Nordén har valts då fo-
kus också i föreliggande studie är skolsituationen för elever med hörselned-
sättning, även om skolformerna skiljer sig åt i de olika studierna. Att relate-
ra till skolsituationen för elever med utvecklingsstörning i allmänhet har 
inte ansetts relevant, eftersom syftet just varit att uppmärksamma en liten 
och mindre känd elevgrupp, där hörselnedsättning är av avgörande betydel-
se. Enligt tidigare refererad forskning saknas dessutom jämförbara studier, 
dvs. hur skolsituationen för elever med hörselnedsättning i särskolan ser ut. 
Det finns också stor medvetenhet om att andra funktionshinder utöver hör-
selnedsättning finns med hos många av de redovisade eleverna. Det är där-
för angeläget att påpeka, att i det enskilda fallet måste alla aspekter vägas in 
vid kartläggning och insatser, för att se eleven och dennes situation i ett 
helhetsperspektiv. 

Det externa bortfallet har tidigare diskuteras. I detta sammanhang 
diskuteras det interna bortfallet inom olika frågeområden. I den mån det är 
värt att beakta detta sker redovisning i anslutning till respektive område. 
Generellt är, som framgår av tabellerna, det interna bortfallet ganska ringa. 
Det mest omfattande bortfallet berör områden som tillräckligheten i peda-
gogiskt stöd, kommunikation och samspel samt skolplaceringens lämplig-
het avseende elevernas sociala situation. 
 
8.1 Skolinformation 
 
I de två länen finns 23 kommuner som har särskolor. Av dessa finns 16 
kommuner och 29 olika skolor representerade i föreliggande studie. I 11 av 
de 43 klasser som ingår finns inom respektive klass två elever med hörsel-
nedsättning (22 elever). Det vanligast förekommande är alltså att elev med 
hörselnedsättning inte har några kamrater med samma funktionshinder i sin 
klass, vilket generellt sett kan få betydelse för både elevens sociala och 
kommunikativa utveckling. Däremot kan upp till fyra elever finnas på sam-
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ma skola men då i olika åldrar eller i skilda undervisningsformer.  
 
8.1.1 Skolinformation kring personal 
 
Klasslärares grund och specialutbildning 
 
Den vanligaste grundutbildningen bland lärare i träningsskolan är förskol-
lärare (61%) och i grundsärskolan låg- eller mellanstadielärare (71 %) - al-
ternativt folkskollärare eller den nuvarande grundskollärarutbildningen, 
beroende på lärarnas ålder. Inom särskolans undervisningsformer har sam-
manlagt 10 lärare (23 %) uppgivit annan grundutbildning såsom arbetstera-
peut, hushållslärare, yrkeslärare, syokonsulent. En klasslärare saknar lärar-
utbildning, men kommenterar att hon har "19 års erfarenhet av handikappa-
de barn". Grundutbildningar av så varierande slag kan tyckas anmärknings-
värt, men de är behörighetsgrundande för att bli antagen till speciallä-
rar/specialpedagogutbildning. 

Grundutbildningarna har avslutats alltifrån 1955 - 1994, varav endast 
fyra efter 1980. Den relativt höga medelåldern bland särskolans lärare kom-
mer att medföra att specifik kompetens försvinner om inte beredskap finns, 
när många pensionsavgångar träder i kraft. Medelåldern bland svenska lära-
re är mycket hög internationellt sett, 80 % av lärarkåren är över 40 år (Pe-
dagogiska magasinet, 1/97; Skolverket, 1997). Detta är något som kommu-
ner och utbildningsinstanser bör vara medvetna om och åtgärda inför 2000-
talet. 

Av klasslärarna i kartläggningen har 38 (88 %) utöver grundutbild-
ningen dessutom speciallärar/specialpedagogutbildning adekvat för särsko-
lan, dvs. med inriktning mot utvecklingsstörning eller komplicerad inlär-
ning. 

Dubbla speciallärarutbildningar har fem klasslärare. Två av dessa lä-
rare har hörsellärarutbildning med inriktning mot elever med utvecklings-
störning och hörselskada/dövhet (DU-utbildning). En av dessa lärare un-
dervisar i den tidigare omnämnda hörsel/kommunikationsklassen (se s. 14). 
Andra specifika inriktningar kan vara genomgången påbyggnadsutbildning 
med inriktning mot elever med autism eller synnedsättning, vilket tre klass-
lärare har. Dessa "specifika" påbyggnadsutbildningar, för att kunna möta 
elever med ytterligare funktionshinder i särskolan har funnits i Stockholm 
vad beträffar syn och hörsel (BDU) och finns i Stockholm vad beträffar 
autism och i Göteborg vad beträffar rörelsehinder. Påbyggnadsutbildning 
för lärare som arbetar med elever med hörselnedsättning i särskolan har inte 
genomförts de senaste åren, p.g.a. för få ansökningar. Detta gäller även 
motsvarande synutbildning. Under läsåret 1998/99 kommer BDU-
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utbildningen (20 poäng) ånyo att erbjudas. Huruvida deltagarantalet kom-
mer att bli tillräckligt för att genomföra kursen återstår att se. 

Påbyggnadsutbildning med inriktning för elever med hörselnedsätt-
ning i grund- och gymnasieskola samt för döva elever i den regionala spe-
cialskolan finns dock som distansutbildning på flertalet orter i landet (Piteå, 
Härnösand, Örebro, Lund). 

Lärarna har avslutat de genomgångna speciallärarutbildningarna 
1968-1995, varav 16 efter 1980. Av de fem klasslärare som saknar special-
lärarutbildning har en lärare angivit "erfarenhet från dagcenter och boende 
under ett år". 

Endast 12 (28 %) av de 43 klasslärarna har under åren deltagit i nå-
gon form av kortare fortbildning kring undervisning av elever med hörsel-
nedsättning anordnad av pedagogiska hörselvården, ÅRC eller kommunen. 
En lärare har angivit önskemål om en uppföljningskurs kring ämnet. Två av 
de tio klasslärarna inom gymnasiesärskolan och fyra av de arton klasslärar-
na i träningsskolan har deltagit i någon fortbildning kring hörsel och hör-
selnedsättning. I grundsärskolan har sex av femton lärare genomgått fort-
bildning. Flertalet lärare saknar alltså beredskap att ta emot elever med hör-
selnedsättning i sin klass, i synnerhet inom tränings- och gymnasiesärsko-
lan. 
 
Elevassistenter och personliga assistenter i särskolan 
 
I 33 av de 43 klasserna finns elevassistenter, totalt 45 assistenter. En elev-
assistent är oftast anställd av skolan och är assistent i klassen, dvs. skall 
tillgodose alla elevers behov. Som förväntat finns fler elevassistenter i trä-
ningsskolan än i grundsärskolan. Personliga assistenter finns i 15 klasser, 
företrädesvis inom träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella 
program. Totalt finns 23 personliga assistenter. En personlig assistent är 
knuten till en enskild elev på grundval av LSS och kan ha ett annat anställ-
ningsförhållande än en elevassistent. Elevassistenter och personliga assi-
stenter förekommer oftast i samma klass. 
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Tabell 8.1 Antalet elevassistenter och personliga assistenter per klass in- 
om kartlagda klasser i särskolan 

______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Ingen elevassistent    2    4    4  10 (23 %) 
En elevassistent  10  10    3  23 (54 %) 
Två elevassistenter    5    1    3    9 (21 %) 
Fyra elevassistenter    1        1 (2 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   18  15  10  43 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
Ingen personlig assistent   8  13    7  28 (65 %) 
En personlig assistent    7    2    1  10 (23 %) 
Två personliga assistenter   1      1    2 (5 %) 
Tre personliga assistenter   2      1    3 (7 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   18  15  10  43 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Klasslärare har redovisat att elevassistent saknas i fyra av 15 grundsärsko-
leklasser, fyra av 10 gymnasiesärskoleklasser och två av 18 träningsskolek-
lasser. Personliga assistenter i denna undersökning är oftast assistenter till 
elever med andra funktionshinder än hörselnedsättning. Klasslärare har re-
dovisat i sina kommentarer att den vanligaste kombinationen av funktions-
hinder utöver utvecklingsstörning hos de elever som har personlig assistent 
är synnedsättning och/eller rörelsehinder. 

Vad beträffar de 45 elevassistenternas utbildning är det tre som sak-
nar utbildning. Dessutom uppger tre lärare att de inte vet vilken utbildning 
assistenten har. Alla andra assistenter har antingen utbildning i form av 
grund och påbyggnadsutbildning (GPU- och PPU utbildning) med inrikt-
ning mot personer med utvecklingsstörning eller barnskötarutbildning al-
ternativt vårdarutbildning. Fem av de 23 personliga assistenterna saknar 
utbildning för uppgiften, medan övriga har utbildningar motsvarande den 
elevassistenter har. 

Totalt har 77 % av de kartlagda klasserna antingen elevassistent, per-
sonlig assistent eller båda, merparten har adekvat utbildning för sin arbets-
uppgift och flertalet återfinns inom träningsskolan. 
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Lärarkategorier i klassen 
 
I de undersökta klasserna tjänstgör många olika lärarkategorier. Endast i en 
klass på gymnasiesärskolan tjänstgör enbart klassläraren. I de övriga klas-
serna är det utöver klasslärare, resurslärare, gymnastiklärare, slöjdlärare, 
talpedagog, musik- och hemkunskapslärare som är vanligast förekomman-
de. Detta antyder vikten av att lärare som undervisar i övningsämnen i sär-
skolan också har formell behörighet för det ämne vari de undervisar. 

Fem klasslärare, varav fyra från Å- län, uppger att särskolans hörsel-
lärare/konsulent tjänstgör i klassen. Det framgår dock inte i vilken omfatt-
ning detta sker. Det kan antas att omfattningen är ett fåtal timmar i form av 
undervisning av enskild elev eller konsultativt stöd till personal. Flera 
kommuner saknar dessutom denna kompetens. 
 
Sammanfattning och tolkning angående skolinformation, personal 
 
Merparten av klasslärarna i de undersökta klasserna har adekvat specialpe-
dagogisk utbildning för den undervisningsform vari de tjänstgör. Däremot 
har endast två lärare påbyggnadsutbildning med inriktning mot döva och 
hörselskadade. En av dessa lärare undervisar i en klass, som kan betraktas 
som hörselklass eller kommunikationsklass. De 42 andra klasserna kan ses 
som "vanliga" särskoleklasser, men där det ofta finns elever med flera olika 
funktionshinder. Detta förhållande, att gå som ensam elev med hörselned-
sättning i en särskoleklass, skulle kunna liknas vid att gå som "individinte-
grerad" normalbegåvad elev med hörselnedsättning i grundskolan. De flesta 
normalbegåvade elever med hörselnedsättning är placerade i vanliga klas-
ser (74 %) medan 26 % går i särskilda undervisningsgrupper (Tvingstedt, 
1993). Det framkommer i Tvingstedts studie att många av dessa elever i 
grundskolan känner sig utanför gemenskapen i klassen. Hur elever med 
hörselnedsättning i särskolan känner sig vet vi ingenting om. 

Nordén m.fl. (1990) redovisar i sin studie att lärare i vanliga klasser, 
som undervisar elev med hörselnedsättning endast i undantagsfall har spe-
cialutbildning för detta. I de särskilda undervisningsgrupperna för elever 
med hörselnedsättning däremot var de flesta lärarna utbildade hörselpeda-
goger. Heiling (1995) visar att 60% av klassföreståndarna i särskilda un-
dervisningsgrupper för elever med hörselnedsättning har någon form av 
specialpedagogisk utbildning med inriktning mot döva och hörselskadade. I 
detta avseende kan sägas, vad beträffar kompetens, att särskolan inte före-
faller skilja sig från grundskolan. Särskoleklasser är oftast mycket hetero-
gena, vilket betyder att eleverna har mycket skiftande förutsättningar och 
behov vilket i sin tur ställer stora krav på kompetens hos personal. I tidiga-
re kapitel (3 s. 22 ff.) har funktionshinder och handikapp diskuteras. Om 
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utgångspunkten är de handikappande konsekvenserna av en hörselnedsätt-
ning eller konsekvenserna av kombinationer av flera olika funktionshinder 
som uttrycks i olika situationer är det tveksamt om kompetensen är tillräck-
lig.  

Nordén m.fl. uppger här att 40 % av lärare i vanlig klass har deltagit i 
informationskurser. Heiling redovisar, i sin utvärdering av lärarsituationen i 
undervisningen av elever med hörselskada, att 49 % genomgått någon 
"fortbildningskurs om hörselhandikapp". Här tyder resultaten på att klasslä-
rare i särskolan mer sällan fortbildar sig (28 %) för att möta behov från elev 
med hörselnedsättning, än vad lärare i grundskolan gör. Klasslärare i 
grundsärskolan har genomgått fortbildning något oftare än klasslärare i de 
andra undervisningsformerna. Det kan finnas många olika tänkbara orsaker 
till särskollärarnas låga fortbildningsbenägenhet i det här avseendet. Det 
kanske beror på att den specialpedagogiska utbildningen för särskolan för-
medlar kompetens kring olika funktionshinder eller att den egna erfarenhe-
ten av att undervisa elever med hörselnedsättning är hög. Det kan bero på 
att problematik kring andra funktionshinder väger tyngre. Det kan bero på 
att det inte finns något fortbildningsutbud. Det är kanske dessutom så att 
läraren inte reflekterar över att någon problematik finns och därmed inte 
anser sig vara i behov av någon fortbildning. Detta går inte att utläsa av en-
kätsvaren, men min tolkning utifrån egen erfarenhet är att problematik 
kring andra funktionshinder i allmänhet tenderar att fokuseras i högre grad. 

Fortbildningsutbud i form av några dagar finns men inte i tillräcklig 
omfattning, samtidigt som behov ibland varken uttrycks eller prioriteras av 
den enskilde läraren. Det händer att lärare inte ens vet om att de har en elev 
med hörselnedsättning i sin klass, vilket redovisas i bortfallet. Den special-
pedagogiska utbildningen skall ge en bred bas men förlorar därmed i djup. 
Min uppfattning är att utbildningen kring olika funktionshinder och dess 
konsekvenser varken i grund- eller specialutbildning kan anses tillräcklig.  

Hörselnedsättning är som tidigare diskuterats ett dolt funktionshin-
der, elevgruppen inom särskolan en förhållandevis anonym skara och funk-
tionshindrets konsekvenser blir därför för lite uppmärksammade och belys-
ta. För den enskilde eleven med funktionshinder kan det betyda att under-
visningen inte utgår från elevens behov och förutsättningar, vilket läropla-
nen anger. De undervisningsmål som upprättas måste dessutom vara utvär-
deringsbara. 
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8.1.2 Skolinformation kring klasser 
 
Undervisningsform, årskurs och elevantal 
 
Kartläggningen visar att klasser där elev med hörselnedsättning går fördelar 
sig mellan särskolans undervisningsformer i Å och Ä-län på följande sätt. 
 
Tabell 8.2 Antal klasser inom särskolans undervisningsformer där elev  

med hörselnedsättning finns 
______________________________________________________________________ 
 

 Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola  S:a 
______________________________________________________________________ 
Å -län   13    8    9   30 (70 %) 
Ä -län     5    7    1   13 (30 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa  18  15   10  43 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Inom träningsskolan återfinns 18 av klasserna (42 %), i grundsärskolan 15 
(35 %) och i gymnasiesärskolan 10 (23 %). Merparten av klasserna finns i 
Å-län 30 av de totalt 43 klasser som finns representerade i materialet. 

Gymnasiesärskolan indelas i nationellt, specialutformat och indivi-
duellt program och följer läroplanen för de frivilliga skolformerna, men 
med egna kursplaner beroende på vilket program som avses. Eftersom en-
dast en klass i studien tillhör det nationella programmet och de övriga nio 
klasserna utgör individuella program, dvs. yrkesträning och verksamhets-
träning, kommer gymnasiesärskola, som samlad undervisningsform för de 
olika programmen att användas i tabellerna. 

Elevantalet i klasserna varierar från två till tio med ett medelvärde på 
fem elever i träningsskolan och gymnasiesärskolan och sex i grundsärsko-
lan. Materialet tyder inte på att elevantalet per klass skiljer sig mellan de 
olika undervisningsformerna. Ett elevantal på fyra eller fem elever före-
kommer i 44 % av klasserna.  

Inom den obligatoriska särskolans alla stadier finns i detta material 
klasser där elev med hörselnedsättning går, sex klasser på lågstadiet, elva 
på mellanstadiet och tio på högstadiet. Ett större antal klasser representerar 
träningsskolan än grundsärskolan. En klass inom träningsskolan spänner 
över alla stadier, dvs. där går elever från årskurs ett - tio. Huruvida det för 
övrigt finns elever i alla årskurser, dvs. från ett - tio kan inte utläsas av en-
kätsvaren, eftersom endast frågan ställts angående vilket stadium, låg- mel-
lan- eller högstadium, eleven går i. Detta har inte heller varit relevant, efter-
som dessa uppgifter mer är av bakgrundskaraktär.   
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Funktionshinder hos övriga elever 
 
Någon form av annat funktionshinder utöver utvecklingsstörningen hos öv-
riga elever i klassen förekommer i 80 % av de 43 kartlagda klasserna. Of-
tast förekommer det inom klasserna i träningsskolan (83 %) och gymnasie-
särskolan (90 %) medan förekomsten är 66% i grundsärskolan. Dessa pro-
centsatser överensstämmer relativt väl med riksgenomsnittet i statistik från 
Funktionellt Bedömningsunderlag (SIH-databas, 1997). I 8 klasser före-
kommer enligt lärarnas uppgift inte några andra funktionshinder utöver 
hörselnedsättning. Hälften av dessa återfinns i grundsärskolan. Klasslärarna 
har själva beskrivit vilka olika funktionshinder som kan förekomma i klas-
sen bland övriga elever. Synnedsättning och rörelsehinder var för sig eller i 
kombination med varandra eller i kombination med autism eller emotionel-
la störningar är de funktionshinder som förekommer oftast hos övriga ele-
ver vanligare inom klasserna i träningsskolan. Synnedsättning och rörelse-
hinder är funktionshinder som förekommer oftare än hörselnedsättning, en-
ligt lärares uppgifter. Detta överensstämmer också med statistik från Funk-
tionellt Bedömningsunderlag (SIH-databas, 1997), där rörelsehinder i kom-
bination med synnedsättning, generellt sett i landets särskolor, är de vanli-
gast förekommande funktionshindren i kombination. I föreliggande studie 
står dessa kombinationer för 75 % av funktionshinder hos övriga elever i 
klassen. Enligt klasslärarna får 68 % av de 43 klasserna någon form av pe-
dagogiskt stöd. Detta stöd kan t.ex. ges av synlärare och/eller talpedagog. 
Stödet ges i form av undervisning och/eller konsulentstöd. Att det pedago-
giska stödet ges genom undervisning är det vanligaste. Annat stöd som kan 
ges till klassen kan ske via sjukgymnast eller arbetsterapeut, vilket dock 
inte kan anses vara av pedagogisk natur. 
 
Sammanfattning och tolkning angående skolinformation, klass  
 
I Heilings utvärdering (1995) framgår att hörselklasser som regel är små, i 
genomsnitt 5,5 elever. Detta kan jämföras med särskolans klasstorlekar, där 
medelvärdet är sex elever i grundsärskoleklasserna och fem i de två andra 
undervisningsformerna. Hörselnedsättningens omfattning har som tidigare 
nämnts inverkan på hur det enskilda barnets kommunikationen utvecklas. 
För att tillgodose det enskilda barnets olika behov är det väsentligt att detta 
beaktas vid en klassammansättning. I särskolan är klasstorlekarna generellt 
sett små med tanke på de förutsättningar och behov elever med utveck-
lingsstörning har. Vid klassammansättning måste ändå speciella hänsyn tas 
till olika former av andra funktionshinder utöver grad av utvecklingsstör-
ning, samt vilka handikappande konsekvenser som uppstår i det enskilda 
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fallet. I synnerhet måste elevens möjligheter fokuseras även om svårigheter 
och begränsningar inte kan negligeras (Söder, 1982). 
 Stor vikt i en klassammansättning måste läggas vid den enskilde ele-
vens förutsättningar och miljö vad beträffar kommunikativ utveckling. 
Ljudmiljön måste vara god och nödvändiga hjälpmedel måste självfallet 
finnas. För elever med behov av annat kommunikationssätt än tal är det 
oerhört väsentligt att kommunikationsmiljön är sådan att både eleverna 
sinsemellan och elever och personal kan förstå och göra sig förstådda både 
i styrda och spontana situationer. Detta ställer krav på kunskaper i och om 
olika kommunikationssätt. Att kunna identifiera sig med andra i liknande 
situation är viktigt för barn med funktionshinder, därför är det viktigt att 
också denna möjlighet ges.  
 Det är vanligt att någon form av annat funktionshinder förekommer i 
de redovisade klasserna, närmare bestämt i tre av fyra klasser. Hur många 
av de övriga 189 eleverna i de 43 klasserna, som har olika funktionshinder 
kan ej redovisas, eftersom frågan ej ställts om detta, endast om förekomst 
eller inte i klassen. Klasslärarna uppger att merparten av klasserna får pe-
dagogiskt stöd av någon annan, antingen i form av undervisning eller kon-
sultativt. Om eleverna i de klasser där pedagogiskt stöd saknas är i behov 
av detta stöd, men av olika anledningar inte får detta eller om funktions-
hindret är av sådan art att extra pedagogiskt stöd ej behövs, kan inte besva-
ras inom ramen för denna studie.  
 
8.2 Elevinformation  
 
I detta avsnitt kommer situationen för elever med hörselnedsättning att be-
handlas. Det rör sig om information som klasslärare redovisat om elevens 
hörselnedsättning och i förekommande fall andra funktionshinder, men 
också stödinsatser direkt till eleven i form av hörseltekniska hjälpmedel och 
hörselteknisk utrustning samt pedagogiskt stöd i undervisningen. Dessutom 
redovisas åtgärder på en mer övergripande nivå som lokalmässiga förut-
sättningar och olika former av information till personal för att kunna möta 
elev med hörselnedsättning i skolan. Detta avsnitt beskrivs också elevens 
kommunikation, samt i vilken omfattning individuella planer utarbetas och 
då särskilt med inriktning på elevens kommunikativa utveckling. Slutligen 
bedöms elevens skolplacering vad beträffar undervisning och kamratrela-
tioner sett ur lärarens perspektiv. 
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8.2.1 Hörselnedsättning och andra funktionshinder 
 
Antalet elever med hörselnedsättning i kartlagda klasser 
 
I 32 (74 %) av de redovisade klasserna är eleven med hörselnedsättning den 
enda elev med detta funktionshinder i klassen. Två elever med hörselned-
sättning förekommer i 11 (26 %) av de 43 klasserna, totalt 22 elever (tabell, 
8.3). Det är något vanligare inom träningsskolans och gymnasiesärskolans 
individuella program att elever med hörselnedsättning finns inom samma 
klass än vad fallet är inom grundsärskolan (Chi2 = 6.11*, Cramérs index = 
0.35). Denna skillnad beror sannolikt på att andra funktionshinder utöver 
utvecklingsstörning generellt sett är vanligare bland elever med gravare och 
måttlig utvecklingsstörning, samt att hörselnedsättning oftare förekommer 
inom träningsskolan än inom grundsärskolan (SIH-databas, 1997). 
 
Tabell 8.3 Antal klasser inom särskolans undervisningsformer med en re- 
  spektive två elever med hörselnedsättning 
______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
En elev    14  13    5  32 (74 %) 
Två elever     4    2    5  11 (26 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa     18  15  10  43 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Att medvetet skapa grupper av elever med gemensamt funktionshinder är 
ovanligt och skall självfallet inte vara något mål i sig. För elever som är i 
behov av teckenspråk är det dock en förutsättning, för att kommunikation 
och språk skall utvecklas. En klass i Ä -län finns dock, vilken bildats ur 
behovet av ett gemensamt kommunikationssätt för eleverna, dvs. tecken-
språk och tecken som stöd till talet (TSS). I denna klass finns fyra elever 
med olika behov av annat kommunikationssätt än tal. Klassläraren har hör-
selutbildning och teckenspråkskompetens, elevassistenterna har tecken-
språkskompetens.  
 
Kön 
 
Totalt ingår 54 elever med hörselnedsättning i kartläggningsstudien. Av 
dess elever är 34 pojkar och 20 flickor och dessa fördelar sig förhållandevis 
jämt mellan särskolans undervisningsformer. Av materialet framgår att 63 
% av elever med hörselnedsättning är pojkar och 37 % är flickor (se bilaga 
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D, tabell 1). Detta överensstämmer med könsfördelningen inom populatio-
nen med hörselnedsättning, vilken brukar anges till omkring 60 % pojkar 
och 40 % flickor (Fraser, 1964). Någon skillnad i grad av hörselnedsättning 
mellan könen kan inte påvisas i föreliggande studie. 
 
Hörselnedsättningens omfattning bland kartlagda elever 
 
Av nedanstående tabell framgår att 11 (20 %) av särskolans elever har en 
ensidig hörselnedsättning av någon grad och en grav nedsättning är då van-
ligast. En ensidig nedsättning får konsekvenser för elevens riktningshörsel. 
Dessa elever finns ungefär lika ofta träningsskolan som i grundsärskolan. 
 
Tabell 8.4 Hörselnedsättningens omfattning på bästa örat hos elever med  

ensidig respektive bilateral nedsättning inom särskolans un-
dervisningsformer 

______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Ensidig hörselned- 
sättning:          
Lindrig         1     1 (2 
%) 
Måttlig       1    1     2 (4 %) 
Grav       3    2     5 (9 %) 
Döv       1    2     3 (5 %) 
 
Summa:         11 (20 %) 
 
Bilateral hörselned- 
sättning: 
Lindrig      4    4    2  10 
(19 %) 
Måttlig      5    5    7  17 (31 %) 
Grav      5    2    1    8 (15 %) 
Döv      2      3    5 (9 %) 
 
Summa:         40 (74 %) 
 
Vet ej      1      2    3 (6 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt    22  17  15  54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
En lärare i träningsskolan och två i gymnasiesärskolan har redovisat att de 
inte vet vilken grad av hörselnedsättning eleven har. Två av dessa lärare har 
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här kommenterat med följande: 
 

Den ena eleven har blivit opererad på ena örat och där saknas 
troligen hörsel, opereras på det andra inom kort. Den andra 
eleven har ej genomgått någon ordentlig hörseltest de senaste 
åren. 

 
Är inte helt säker på elevens hörselstatus. Beror till viss del på 
mig själv. Borde tagit reda på exakt. 

 
Två av dessa tre elever, där klasslärare uppger sig inte känna till hörselned-
sättningens omfattning, har hörapparater. 

Bilaterala hörselnedsättningar som sträcker sig från lindrig till döv 
har 74 % (40) av eleverna. Nio av dessa har oliksidig nedsättning, vilket 
klassläraren kan ha beskrivit som döv på ett öra och grav hörselnedsättning 
på det andra eller måttlig respektive grav hörselnedsättning. Fyra av ele-
verna med oliksidig nedsättning har enligt lärarna lindrig nedsättning på ett 
öra och skulle kanske tillhöra gruppen med ensidig nedsättning "enligt 
strikt tillämpade regler borde kanske dessa elever inte betraktas som indivi-
der med bilateral nedsättning" (Nordén, 1990, s. 22). I enlighet med tidiga-
re resonemang kring kombination av utvecklingsstörning och hörselned-
sättning har elever med lindrig men oliksidig nedsättning hänförts till grup-
pen med bilaterala hörselnedsättningar.  

Måttliga hörselnedsättningar är vanligast förekommande bland de 
elever i särskolan som har bilaterala nedsättningar, 31 % (17) av de kart-
lagda eleverna har denna form av nedsättning. Detta är hörselnedsättningar 
av sådan omfattning att de troligtvis påverkar elevens möjlighet att utveckla 
talspråk. Det är viktigt att påpeka att grad av hörselnedsättning här bygger 
på den kunskap eller uppfattning som klasslärare har om eleven. Uppgifter-
na har inte verifierats med något audiogram från den medicinska hörselvår-
den. Uppgifterna om hörselnedsättningens omfattning ger heller inte några 
upplysningar om nedsättningens orsak eller om nedsättningen är ett led-
ningshinder alternativt av sensorineural art, dvs. en inneröreskada. För det-
ta fodras tillgång till medicinska journaler, vilket inte bedömts nödvändigt 
eller etiskt försvarbart i nuvarande läge. 

Det finns fem elever som är bilateralt döva, två inom träningsskolan 
och tre inom gymnasiesärskolan. Dessa elevers kommunikation kommer att 
diskuteras under avsnittet kommunikation. 

De elever som går i samma klass har oftast varierande grad av hör-
selnedsättning t.ex. den ena eleven kan ha en måttlig nedsättning och den 
andra eleven kan vara döv (gymnasiesärskolan), den ena eleven kan ha en 
lindrig nedsättning och den andra kan vara döv (träningsskolan). De elever 
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som går i samma klass i grundsärskolan har likartad grad av hörselnedsätt-
ning. 
På frågan om eleverna kontrolleras regelbundet inom hörselvården uppges 
att 35 elever (66 %) regelbundet kontrolleras. Tre klasslärare har uppgivit 
att eleven ej går på regelbunden kontroll. Dessa tre elever har enligt uppgift 
måttligt till grava hörselnedsättningar. För de återstående 15 eleverna (28 
%) har klasslärarna svarat att de inte vet huruvida eleven kontrolleras eller 
ej. Detta gäller åtta av gymnasiesärskolans 15 elever (53 %) och fem av 
träningsskolans 22 elever (22 %). 

Närmare 60 % av de 54 eleverna med hörselnedsättning i det redovi-
sade materialet har även andra funktionshinder. Av dessa går tretton elever 
i träningsskolan, sex i grundsärskolan och åtta i gymnasiesärskolans indivi-
duella program. Fem av de 54 eleverna har andra funktionshinder men 
klassläraren har inte angivit vilket/vilka. 

Som tidigare diskuterats är det vanligt att elever i särskolan har flera 
funktionshinder. Enligt SIH, databas (1997) har cirka 55 % av eleverna 
inom den obligatoriska särskolan minst ett funktionshinder utöver utveck-
lingsstörningen, två andra funktionshinder har cirka 25% av eleverna inom 
den obligatoriska särskolan. 

I kartläggningsstudien i Å- och Ä län är procentsatsen bland övriga 
elever i klassen med minst ett annat funktionshinder utöver utvecklings-
störningen betydligt större, 80 % (se s. 95). 43 % av eleverna med hörsel-
nedsättning inom den obligatoriska särskolan i föreliggande studie har 
dessutom andra funktionshinder såsom t.ex. synnedsättning och rörelsehin-
der. Detta innebär att en stor del av dessa elever kan ha tre - fyra funktions-
hinder i kombination. Såväl i Funktionellt Bedömningsunderlag som i före-
liggande studie är förekomst av två eller flera funktionshinder utöver ut-
vecklingsstörning vanligare bland elever i träningsskolan än i grundsärsko-
lan. 

Klasslärarna ombads att beskriva vilka andra funktionshinder som 
elev med hörselnedsättning eventuellt kunde ha. Följande tabell visar att 
utöver utvecklingsstörning och hörselnedsättning kan en elev dessutom ha 
en eller två andra funktionshinder t.ex. synnedsättning och rörelsehinder. 
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Tabell 8.5 Förekomst av andra funktionshinder bland elever med hörsel- 
nedsättning 

______________________________________________________________________ 
      

Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Form av annat funktions- 
hinder: 
Synnedsättning     2    1      3 
Rörelsehinder        1  1    2 
Autism       1    1  2    4 
DAMP       1    1      2 
Epilepsi        1      1 
Synnedsättning + Rörelsehinder   5    1  4  10 
Rörelsehinder + Tal o språkstörning   2        2 
Synnedsättning + Tal o språkstörning   1     
   1 
Synnedsättning + speciellt syndrom   1    1    2 
Ej angivit        4  1    5 
______________________________________________________________________ 
 
Summa    13  10  9  32 
____________________________________________________________
_ 
 
Omkring 60% av eleverna i föreliggande studie har minst tre funktionshin-
der i kombination. Utvecklingsstörning i kombination med hörsel- och 
synnedsättning samt rörelsehinder har 10 elever (19%). Man kan förmoda 
att ju gravare utvecklingsstörning desto fler andra funktionshinder.  

Eleverna med hörselnedsättning och andra funktionshinder i trä-
ningsskolan och gymnasiesärskolan har en hörselnedsättning som är bilate-
ralt grav - döv. Alla elever som är döva har flera funktionshinder. Två av de 
döva eleverna har också autism. För eleverna i grundsärskolan som också 
har andra funktionshinder är hörselnedsättningen bilateralt måttlig eller en-
sidigt döv. 

Av de 54 redovisade eleverna i studien har 16 en kombinerad syn- 
och hörselnedsättning av olika grad, vilket medför en specifik problematik 
då båda fjärrsinnena är nedsatta. Hur många av dessa elever, som tillhör 
gruppen dövblinda måste närmare studeras med andra kartläggningsinstru-
ment. Utvecklingsmedel har beviljats inom SIH, för att närmare studera 
elever i särskolan som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
 
Sammanfattning och tolkning, hörselnedsättning och andra funktions-
hinder 
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I kartläggningsstudien finns 54 elever med hörselnedsättning redovisade i 
de två länen, varav 39 elever i den obligatoriska särskolan. Enligt tidigare 
resonemang (s. 48) torde inom de två länen 5 % ( 46) av grundsärskolans 
elever och 22 % (98) av träningsskolans elever ha någon form av problem 
med sin hörsel (SIH-databas, 1997). Detta antal är betydligt större än vad 
som redovisas i föreliggande studie. En förklaring är naturligtvis det redo-
visade bortfallet men en annan förklaring till det mindre elevantalet med 
hörselnedsättning är att den kartläggningen med avseende på förekomst av 
funktionshinder, som hänvisas till i kapitel 3.2 2, fokuserar på elevens 
funktionella hörsel. Denna pedagogiska bedömning av hur eleven använder 
sin hörsel i vardagen överensstämmer inte alltid med medicinska diagnoser. 
Detta kan avse elever som ur medicinsk mening hör, men som "... inte rea-
gerar adekvat på ljud, har svårigheter att tolka och diskriminera ljud" (Ste-
énson m.fl., 1994). Mer än hälften av elevgruppen som bedömts ha pro-
blem med sin hörsel, enligt Funktionellt Bedömningsunderlag (SIH-
databas, 1997), tillhör den grupp som har funktionella svårigheter med sin 
hörsel i vardagen. Detta kan innebära att det kanske inte finns någon medi-
cinsk diagnos på eleven. Eleven kan ha ansetts som svårbedömd eller så har 
eleven förmodligen inte alls uppmärksammats tidigare. Detta är en stor 
grupp av elever bedömda enligt Funktionellt Bedömningsunderlag, framför 
allt inom träningsskolan. Vid närmare granskning återfinns just elever med 
grav utvecklingsstörning inom gruppen med funktionella hörselproblem. 
Elevgruppen med grav utvecklingsstörning utgör omkring 10-15 % av sär-
skolans totala elevantal.  

Vad som kan ligga till grund för den diskrepans som finns mellan 
statistik enligt Funktionellt Bedömningsunderlag (SIH- databas, 1997) och 
det antal elever med hörselnedsättning som återfinns i denna kartläggnings-
studie eller det antal som BDU-utredningen grundade sin statistik på är 
svårt att svara på. Den troligaste orsaken är att medicinska diagnoser utgjort 
grunden för de uppgifter som lämnats snarare än hur läraren upplever att 
elevens hörsel fungerar. Tidigare resonemang har fokuserat att de elever, 
som har funktionella problem med sin hörsel förmodligen utgör ett mörker-
tal inom särskolan. Detta medför att inom särskolor i Sverige finns elever 
som av olika skäl inte är utredda, som ansetts svårbedömda eller inte följts 
upp efter den funktionella bedömningen. Detta gäller troligen även andra 
funktionshinder än hörselnedsättning och som får pedagogiska konsekven-
ser, vilket senare kommer att diskuteras. 

Förmodligen saknas elevgruppen med funktionella hörselproblem i 
föreliggande kartläggningsstudie i Å- och Ä-län. Detta antagande skulle 
kunna vara en förklaring till varför antalet elever i denna studie är förhål-
landevis litet. Detta får naturligtvis konsekvenser, eftersom det troligtvis 
finns ytterligare elever med hörselproblem i de redovisade klasserna eller i 
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andra klasser, som inte finns med i denna studie. Det kan således gälla ele-
ver som kan ha problem med sin hörsel, utan att personal har vetskap där-
om eller saknar kompetens att uppmärksamma nedsatt hörsel. Det kan ock-
så vara så att hörselproblematiken dolts av andra svårigheter. Hörselpro-
blem är som tidigare diskuterats ett dolt hinder som kan få omfattande kon-
sekvenser i kombination med andra funktionshinder och i samspelet med 
den omgivande miljön. 

En annan förklaring till diskrepansen kan vara att samtliga elever 
med någon form av hörselnedsättning ej redovisats. Enligt resonemanget 
kring kartläggningar i kapitel tre är variationen omfattande vad beträffar 
förekomst av hörselnedsättning i gjorda studier. Det som är genomgående 
är att antalet elever varierar med definitionen av hörselnedsättning. Här 
vidhålles att vad beträffar särskolans elever måste definitionen sträcka sig 
vidare än ordination av hörapparat. 

Nordén (1990) redovisar en förekomst av hörselnedsättning på cirka 
0,15 % bland elever i grundskolan i hela landet, med vissa variationer mel-
lan olika län och avser då elever som ordinerats hörapparat. 

Heiling (1995) visar i sin utvärdering av undervisningen för hörsel-
skadade elever i grund- och gymnasieskolan att grava hörselnedsättningar 
är vanligast förekommande (36 %) bland eleverna enligt klassföreståndar-
na. Klassföreståndarna uppger att 12 % av eleverna har en lindrig nedsätt-
ning medan 28 % har en måttlig hörselnedsättning. Uppgifterna om grad av 
hörselnedsättning grundar sig på lärarens kunskap och har inte verifierats 
av audiogram, men alla har ordinerats hörapparat. Heiling redovisar ett 
större antal lärare som inte känner till omfattningen av elevens hörselned-
sättning än vad som är fallet bland klasslärare i denna studie. 

De två elever med grav hörselnedsättning och som går i grundsärsko-
lan skulle kunna tillhöra Åsbackaskolans personkrets. Vid närmare gransk-
ning av datamaterialet angående dessa elevers kommunikationssätt använ-
der den ena eleven tal och den andra tal och tecken som stöd till talet. Hu-
ruvida Åsbackaskolan har varit en alternativ skolplacering kan inte besva-
ras. Klassläraren uppger att hon inte känner till om någon kontakt med Ås-
backaskolan har tagits. 

Fem elever med bilateral dövhet går inom särskolan i de två länen. 
Inte någon av dessa elever går emellertid i grundsärskolan. Kan detta vara 
en förklaring till varför eleverna går i hemortens skola och inte på Åsback-
askolan i Gnesta eller Tullängsskolan i Örebro där elever med måttlig till 
lindrig utvecklingsstörning kan få sin skolgång. Eller finns det andra för-
klaringar. Man kan fråga sig hur kommunikationen ser ut för de döva ele-
ver som finns i denna studie och som får sin undervisning i träningsskolan 
eller gymnasiesärskolan på hemorten. På vilket sätt kan behovet av en 
tecknande miljö tillgodoses för dessa elever. Längre fram i kapitlet kommer 
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det att visa sig att ingen av dessa elever använder teckenspråk som sitt 
kommunikationssätt. Vad som har avgjort detta val, elevens förutsättningar 
eller den kommunikativa kompetensen hos personer i elevens miljö är svårt 
att svara på. För att utveckla ett funktionellt teckenspråk krävs att eleven 
har nått en utvecklingsnivå där symboler kan förstås och användas. Dit har 
inte alla elever i träningsskolan eller på gymnasieskolans individuella pro-
gram nått. Det är möjligt att andra funktionshinder, såsom synnedsättning, 
rörelsehinder och begåvningsnedsättningens omfattning sätter hinder i vä-
gen för utveckling av teckenspråk. Naturligtvis finns olika hinder och för-
utsättningar som begränsar den kommunikativa utvecklingen, men å andra 
sidan kan inte alltid hindren betraktas som statiska utan utveckling kan ske 
om möjligheter ges i en stimulerande miljö med respekt och tro på den en-
skilde individen. ”Det omöjliga kan vara möjligt” (Johansson, 1996). 

För döva elever som går i särskolan blir tecken som stöd till tal 
(TSS) en rad lösryckta tecken utan innehåll då talet som återfinns emellan 
inte kan uppfattas. Val av kommunikation måste baseras på elevens möjlig-
heter - inte på omgivningens utbud. Samtidigt bekräftas här den egna erfa-
renheten vad beträffar den bristfälliga kunskap som finns i och om tecken-
språk. För många lärare i särskolan är distinktion mellan teckenspråk och 
tecken som stöd (TSS) inte klar, dvs. man skiljer inte på språk och kommu-
nikationsmetod (SIS-projekt, 1997). TSS har självfallet ett mycket stort be-
rättigande, som en kompletterande metod att förstå och uttrycka tal, vilket 
erfarenheter visar, men målgruppen måste klart urskiljas. Teckenspråk i 
kommunikation tillsammans med elever som är utvecklingsstörda i kombi-
nation med grav hörselskada/dövhet måste naturligtvis anpassas efter den 
enskildes behov och förutsättningar precis som talet måste anpassas till en 
hörande elev på motsvarande utvecklingsnivå. 

Nordén m.fl. (1990) redovisar i sitt material en förekomst av olika 
tilläggssvårigheter såsom rörelsehinder, synproblem, allergier och kronisk 
sjukdom hos  19 % av elever med hörselnedsättning i den vanliga skolan 
och vad beträffar speciella problem såsom läs- och skrivsvårigheter, svag 
begåvning, koncentrationssvårigheter, beteendestörningar hos 24 % av des-
sa elever. Heiling (1995) visar på förekomst av något "tilläggshandikapp" 
hos eleverna i 11 % av fallen medan "problem" finns hos 13 % av eleverna. 
I föreliggande material förekommer ytterligare funktionshinder hos närma-
re 60 % av eleverna med hörselnedsättning. Om undervisningsformerna 
separeras, framgår att antalet elever med flera funktionshinder är flera i trä-
ningsskolan, vilket styrks av statistik från SIH (1997). Hörselnedsättning i 
kombination med andra funktionshinder innebär svårigheter som tidigare 
diskuterats, bl.a. i form av svårigheter att kompensera för hörselbortfallet. 
För närmare 60 % av eleverna i denna studie är situationen än mer kom-
plex, eftersom dessa elever kan ha ytterligare begränsningar av flera funk-
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tioner såsom syn och motorik. Detta kan betyda att naturlig stimulans och 
därmed inlärningstillfällen missas, vilket inverkar inte bara på utveckling 
av kommunikation och språk utan också på allmän utvecklingsnivå (Gran-
lund, 1988; Johansson, 1990; Brodin, 1991).  
Någon direkt fråga om elevernas begåvning har inte ställts, utan här dras 
slutsatser utifrån den undervisningsform eleverna går i, samt på grundval 
av statistik från Funktionellt Bedömningsunderlag som genomförts i de två 
länen (SIH databas, 1997). I träningsskolan går vanligtvis elever som enligt 
Kylén bedöms befinna sig på A- eller B nivå (grav - måttlig utvecklings-
störning). Elever som nått en begåvningsutveckling enligt C-nivå (lindrig 
utvecklingsstörning) går oftast i grundsärskolan. Här kan dock variationer 
förekomma. 

I denna studie återfinns 22 elever i träningsskolan vilka enligt under-
visningsformens målgrupp torde ha en grav till måttlig utvecklingsstörning. 
Detta är dock ett antagande och inte belagt i detta material. Den statistik 
som finns inom SIH (databas, 1997) för de två länen visar att eleverna med 
hörselnedsättning inom träningsskolan har en grav till måttlig utvecklings-
störning och elever inom grundsärskolan har en lindrig utvecklingsstörning 
enligt Kyléns beskrivning. Några variationer finns dock. Vissa elever från 
föreliggande kartläggning finns även redovisade i Funktionellt Bedöm-
ningsunderlag (SIH, databas, 1997), men de kan ej härledas och jämföras 
med denna studie. 
 
8.2.2 Stödinsatser 
 
Detta avsnitt behandlar insatser i form av olika hörseltekniska hjälpmedel 
som eleverna har ordinerats samt service av desamma, åtgärder i den fysis-
ka miljön vad beträffar lokalers ändamålsenlighet samt pedagogiska stödin-
satser direkt riktade till elev med hörselnedsättning eller indirekt via perso-
nal i form av olika informationsinsatser. 
 
Tekniska stödinsatser i form av hörapparat och hörselteknisk utrustning 
 
Nedan redovisas i vilken utsträckning elever med någon form av hörselned-
sättning har hörapparater. Enligt klasslärares uppgifter ser fördelningen ut 
på följande sätt. 
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Tabell 8.6 Fördelning av hörapparater bland särskolans elever i Å- och Ä  
län 

______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Ensidig hörselnedsättning: 
En hörapparat     1    3    1    5 (9 %) 
Har ej hörapparat    3    1    2    6 (11 %) 
 
Bilateral hörselnedsättning: 
En hörapparat     3      6    9 (17 %) 
Två hörapparater    6    6    1  13 (24 %) 
Har ej hörapparat    9    7    5  21 (39 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   22  17  15  54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Av de 54 elever med hörselnedsättning som redovisats har hälften ( 27 ele-
ver) hörapparat. Detta gäller omkring hälften av eleverna oberoende av un-
dervisningsform, dock är det något fler elever i träningsskolan som saknar 
hörapparat. Det kan vara hörapparat till ett öra eller bilateralt. Nio elever 
med en bilateral nedsättning, som är måttlig till grav, har hörapparat till ett 
öra. Ingen av dessa elever återfinns inom grundsärskolan. Av elever med 
bilaterala hörselnedsättningar saknar 21 elever (39 %) hörapparat. Det finns 
ingen större skillnad mellan de undervisningsformer, som eleverna går i. 
Fyra av de döva eleverna ingår i denna grupp samt nio elever med måttlig - 
grav hörselnedsättning, övriga åtta elever har en lindrig hörselnedsättning.  

Klasslärarna har också angivit vilken typ av hörapparat som eleverna 
använder. Den vanligaste hörapparaten är "bakom-örat-apparat", vilken 18 
elever har ordinerats. Andra hörapparater som används är "allt-i-örat-
apparat" ( fem elever), "benledningsapparat" (två elever) och "vibrator" ( 
här ett taktilt hjälpmedel för en elev som är dövblind).  

Av de 27 elever som har hörapparater använder alla emellertid inte 
sina apparater. Två tredjedelar av elever med hörapparater, dvs. 18 av 27 
använder mer eller mindre regelbundet sina hörapparater - elva elever an-
vänder hörapparater både på lektioner och raster, fyra elever på vissa lek-
tioner och tre elever enbart om någon påminner dem om det. 

Eleverna i grundsärskolan är de som oftast använder sina hörappara-
ter i skolan, åtta av de nio eleverna, som har hörapparat gör detta. I trä-
ningsskolan använder hälften av de tio eleverna sina hörapparater. I gym-
nasiesärskolan är det tre av åtta elever som inte använder sina hörapparater. 
Totalt är det nio elever, som av olika anledningar inte använder sina hörap-
parater, vilket innebär att det är 18 av de 54 eleverna med hörselnedsätt-
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ning, som använder hörapparat. Även om eleverna använder sina hörappa-
rater kan det ibland innebära svårigheter för dem, vilket lärarna beskriver 
på följande sätt ( träningsskolan och gymnasiesärskolan): 
 

Använder en hörapparat på rasten, båda på lektioner. Vägrar 
använda den ena ibland när han är trött i huvudet eller om det 
är fel på apparaten (borde vara självklart att eleven inte an-
vänder hörapparaten om det ät fel på den, egen kommentar). 

 
Båda eleverna använder hörapparaten en kort stund vid tillsä-
gelse. Rörigt i skolan. Vägrar hemma. 

 
Använder den men tar av den med jämna mellanrum, eleven 
kan ej förstå varför man har hörapparat, känner kanske obe-
hag. 

 
Har använt apparat en tid och det gick bra, men får ej använda 
den nu p.g.a. infektion. 
 

Klasslärarna kommenterar också sina uppfattningar av varför en del elever 
vägrar att använda sina hörapparater: 
 

Vägrar använda hörapparaten, eleven ser inte nyttan av den. 
 

Vill inte använda apparaten hemma och på raster - på väg in i 
puberteten, medveten om sitt handikapp, men har inte tillräck-
lig inre säkerhet för att "stå" för handikappet på fritiden. 

 
Den gör mer skada än nytta, hörapparaten satt aldrig i öronen. 
Eleven suckade av lättnad, när den togs bort. Ingen i omgiv-
ningen tycker att elevens hörselnedsättning är något problem. 

 
Det sista uttalandet gäller en elev i träningsskolan med flera och grava 
funktionshinder och där en hörselbedömning varit svår att genomföra. Av 
ovanstående kommentar från läraren framgår att skolpersonalen inte upple-
ver några problem med elevens hörsel. Det är självfallet viktigt att vara ob-
servant och lyhörd  inför en elev som visar obehag, när hörapparaten an-
vänds. En del elever kanske är så ljudkänsliga eller har så svårt att sortera 
och tolka ljudstimuli att en anpassning till hörapparat inte är möjlig. Det är 
oerhört väsentligt att kartläggning av elevens hörsel sker noggrant, samt att 
hänsyn tas till vetskapen om att anpassning till ett hjälpmedel oftast tar tid, 
i synnerhet kanske för elever i träningsskolan. 
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För elever i grundsärskolan är det viktigt att samtal kring funktionshindrets 
begränsningar, möjligheter och konsekvenser ingår som en naturlig del i 
undervisningen under hela skoltiden. I det enskilda fallet måste självfallet 
varje individ ses i ett helhetsperspektiv, eftersom varje individ är unik och 
har såväl möjligheter som begränsningar som måste beaktas i det dagliga 
livet. Följande kommentarer har lärare i grundsärskolan givit: 
 

Avvikande i gruppen. 
 
Vägrar använda hörapparaten, vet inte varför. 

 
Upplever det pinsamt att använda hörapparat. 

 
Skäms över sin dåliga hörsel. Det tycker vi är löjligt både 
mamma och jag. 

 
Av klasslärarnas kommentarer kan utläsas att elever i träningsskolan, vilka 
vägrar använda sin hörapparater oftast inte förstår nyttan av att använda ett 
sådant hörseltekniskt hjälpmedel. Eleven kanske inte kan uttrycka eller för-
klara hur det utprovade hjälpmedlet fungerar. Lärarna kanske inte heller har 
tillräcklig kunskap för att ge eforderligt stöd till eleven. Enligt lärarna upp-
lever elever i grundsärskolan det pinsamt att använda hjälpmedel och vill 
inte avvika från gruppen. Att vara lika alla andra kan för vissa av dessa 
tonårselever gå före accepterandet av funktionshindret. Att ständigt låtsas 
höra i umgänget med andra blir för dessa elever påfrestande i längden och 
påverkar självförtroendet. Någon lärare antyder i kommentaren att med-
vetenhet om funktionshindrets möjligheter och begränsningar är viktig 
kunskap för eleven. Detta måste vävas in i elevens vardag redan från början 
och inte komma som en obehaglig överraskning i tonåren. 

Service, i form av batteribyte, rengöring m.m. av hörapparater görs 
oftast av föräldrar eller föräldrar tillsammans med klasslärare, assistent el-
ler hörsellärare. En elev i gymnasiesärskolan sköter själv sina hörapparater. 
Tre klasslärare känner inte till vem som sköter servicen av elevernas hörap-
parater. 

Hörapparat är ett hörseltekniskt hjälpmedel som i större eller mindre 
utsträckning kan kompensera ett hörselbortfall. En hörapparat förstärker 
alla omgivande ljud utan att sålla bort ljud som är ovidkommande. Ett an-
nat hjälpmedel är teleslinga, fast monterad i klassrummet eller som en por-
tabel utrustning. En teleslinga möjliggör för eleven att höra tal direkt in i 
hörapparaten, utan att störande bakgrundsljud finns med. En nackdel är 
dock att kamraternas kommentarer inte samtidigt kan höras. Därför är det 
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viktigt att läraren upprepar vad kamrater säger eller skickar runt mikrofo-
nen i gruppen, när andra elever talar.  

Bland de 27 elever (50 %) som har hörapparat i de två länen, varav 
18 använder dem mer eller mindre regelbundet, har hälften hörselteknisk 
utrustning i form av fast monterad slinga. En elev har dessutom en portabel 
slinga. En lärare har kommenterat "använder ej utrustningen p.g.a. flytt-
ning". Det kan alltså vara så att eleven har en hörselslinga i klassen, men 
inte använder sina hörapparater. Å andra sidan kan det dessutom vara så att 
elever som använder sina hörapparater inte har full teknisk utrustning. Des-
sa elever, dvs. de som saknar full teknisk utrustning återfinns i alla under-
visningsformerna och flera har måttliga till grava hörselnedsättningar. 

På frågan om det finns önskemål om utrustning till eleverna som inte 
tillgodosetts har några klasslärare kommenterat på följande sätt: 
 

Om det finns utrustning som kan hjälpa eleverna borde man ha 
det. 

 
Hjälpmedel t.ex. i musik för döva elever (här avses antagligen 
en vibrationsbox, där musik kan upplevas genom känseln, 
egen kommentar). 

 
 Vet ej vad som finns för döva på tidig A-nivå. 
 
 Anser inte att jag behöver speciell utrustning. 
  

Inte aktuellt nu eftersom klassen flyttar till annan skola, det får 
ordnas där. 

 
Det är ett fåtal klasslärare som bedömer att eleverna är i behov av hörsel-
teknisk utrustning utöver redan befintlig eller att elever som inte har utrust-
ning i nuvarande läge skulle vara i behov av sådan. Det framgår av kom-
mentarerna att kunskap saknas om vilka eventuella hjälpmedel/läromedel 
som står till buds för döva utvecklingsstörda elever samt vilket stöd dessa 
elever ska ha tillgång till, när skolgången sker i särskolan på hemorten och 
inte i specialskola. 
 
Fysiska insatser - akustik och belysningsförhållanden i skollokalerna 
 
Skolor där elever med hörselnedsättning vistas kan ha en mer eller mindre 
god ljudmiljö. En elev med hörselnedsättning påverkas starkt av en miljö 
som innehåller mycket buller och ljud som är störande. Eftersom undervis-
ningen till största del sker genom muntlig kommunikation är eleverna i 
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skolan beroende av god akustik. Olika åtgärder kan behöva vidtas, för att 
dämpa långa efterklangstider och störande ljud. Att vistas i sådana lokaler i 
skolan såsom matsal, korridorer eller gymnastiksal kan vara påfrestande för 
elever med hörapparat, eftersom dessa lokaler ofta är bullriga och mycket 
av omkringliggande ljud förstärks av hörapparaten. Ofta vidtas akustikför-
bättrande och ljuddämpande åtgärder genom att akustikplattor i tak, däm-
pande golvbeläggning, "tassar" på stol- och bänkben i klassrum installeras.  

En god arbetsbelysning är a och o på alla arbetsplatser, inklusive i 
skolan. Elever med hörselnedsättning är synnerligen beroende av bra be-
lysning, då synen många gånger måste användas för att kompensera hörsel-
bortfallet. För att få en uppfattning om dessa förhållanden har frågor ställts 
angående åtgärder i klassrummet, inte hur förhållanden är i övriga lokaler i 
skolan. Vilka åtgärder som har vidtagits på de berörda skolorna redovisas i 
bilaga D, tabell 2. 

Fyra klasslärare har inte svarat på frågan. I 11 klassrum (28 %) i de 
två länen har akustikförbättrande åtgärder vidtagits i form av t.ex. plattor i 
taket. 

Bullerdämpning i 11 klassrum (28 %) har skett genom att åtgärder 
vidtagits vad beträffar vissa av klassrummets möbler i form av "tassar" på 
bänkar och stolar. Det är dock inte samma klassrum som fått såväl akustik-
förbättring som bullerdämpning. I flertalet klassrum har inte några föränd-
ringar gjorts till följd av elevens hörselnedsättning. Lärarna har kommente-
rat detta på följande sätt: 
 
 Vi har nya möbler med "tassar" som standard. 
 

Mycket fin akustik i klassrummet, några åtgärder har ej be-
hövts. 

 
 Inget alls ännu, men jag ska sätta lister på möblerna. 
 
 Det är en liten klass och vi har två rum att vara i. 
 
Av kommentarerna framkommer att i de skolor där akustikförbättrande el-
ler bullerdämpande åtgärder inte vidtagits kan ljudmiljön i skolan ändå vara 
god och klasslärarna har uppfattningen att skollokalerna är tillfredsställan-
de. Vad eleverna upplever ur perspektivet att inte höra så bra vet vi däremot 
inget om, vilket naturligtvis är av högsta värde att känna till. 

Vad beträffar belysningsförhållanden i klassrummet har 17 klasslära-
re uppgivit att åtgärder vidtagits och 23 klasslärare att inget gjorts. Tre 
klasslärare har inte svarat. Nedan följer några kommentarer angående vid-
tagna åtgärder vad beträffar belysningen i klassrummet.  
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Tänkt på att takbelysningen är tillräcklig. Placerat eleven med 
ryggen mot fönstret för bättre möjlighet till avläsning. 

 
 Vid behov används en ljusramp till eleven. 
 

Skolledningen säger att pengar inte finns (skolan skall ha än-
damålsenliga lokaler, särskoleförordningen 1 kap 4§, egen 
kommentar). 

 
Vi har fått extra lampor från syncentralen. 

 
 Jag har placerat arbetsbordet vid fönstret. 
 
 Nya lysrör, bättre placering för eleven i klassrummet. 
 
 Nyrenoverad skola med bra belysning generellt. 
 
Det är således inte vanligt förekommande att några akustikförbättrande åt-
gärder görs i klassrummet där elev med hörselnedsättning går. Samma för-
hållanden råder i stort sett vad beträffar belysning. 
 
Pedagogiska insatser för elever med hörselnedsättning 
 
Personal i skolan som möter elever med olika former av funktionshinder 
och här framförallt elever med utvecklingsstörning och hörselnedsättning, 
måste ha kunskap om vad detta innebär allmänt och vad det kan innebära 
för en enskild elev. Personalen i klassen och annan personal som möter den 
aktuella eleven behöver ha allmänna kunskaper om hörsel och hörselned-
sättning, hörseltekniska hjälpmedel, kommunikation och arbetssätt. Efter-
som gruppen elever med hörselnedsättning är heterogen behöver persona-
len också få information om speciella svårigheter och behov som den en-
skilde eleven har. Det innefattar information angående elevens hörselstatus, 
konsekvenser när kombinationer av funktionshinder föreligger, elevens so-
ciala relationer och vilka kommunikationssätt som kan vara aktuella. 

Klasslärare i studien har besvarat frågor kring ovanstående områden, 
liksom om vem som bistått med den kunskap och information som erhållits. 
Nedan redovisas om all personal får erforderlig information eller om ytter-
ligare insatser behöver göras. Likaså redovisas klasslärarnas bedömning av 
om det pedagogiska stöd, som ges är tillräckligt för att undervisa elev med 
hörselnedsättning i särskolan och om eleven får det stöd i skolsituationen 
som behövs till följd av funktionshindret.  

När det gäller 11 av eleverna (20 %) i detta material har de klasslära-
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re, som undervisar dem, angivit att inte någon information som behandlat 
allmänna kunskaper på området har givits. Kring de 43 elever där lärarna 
uppger sig ha fått kunskaper finns variation i vad som erhållits. Att bli in-
formerad angående kommunikationsproblem som kan uppstå, hur arbetssät-
tet i klassen kan utformas med tanke på att en elev har problem med sin 
hörsel samt hörselteknisk utrustning är det som är vanligast förekommande 
medan information kring hörselfysiologi och sociala problem vid hörsel-
nedsättning inte ges lika ofta ( se bilaga D, tabell, 3). 

Endast två av de 11 klasslärare som har två elever med hörselned-
sättning i sin klass uppger att de delgivits olika information beroende på 
vilken elev som avsetts, vilket kan anses självklart då ingen elevs hörsel-
nedsättning är den andra lik. 

Att ha både allmän och specifik kunskap om hörsel och hörselned-
sättning är väsentligt för att kunna ge eleverna en god undervisningssitua-
tion. För 80 % av elever med hörselnedsättning i särskolan i de två länen 
redovisar klasslärare att någon form av information kring hörselnedsättning 
har getts. Någon form av allmän information kring olika hörselfrågor har i 
större utsträckning givits till klasslärare, som undervisar elever i grundsär-
skolan. Klasslärare i träningsskolan är de lärare som bedömer att de infor-
merats i mindre omfattning, än klasslärare i de två andra undervisningsfor-
merna, kring ovan beskrivna områden. 

Flertalet av klasslärare har angivit olika kombinationer av de be-
skrivna områdena, där information givits och sex lärare har uppgivit att de 
fått information om alla de fem angivna områdena dvs. hörselfysiologi, 
hörselteknisk utrustning, sociala problem samt kommunikationsproblem till 
följd av hörselnedsättning och arbetssätt i klassen. 

Den information som berör den enskilde elevens speciella behov 
handlar om hörselstatus, konsekvenser vid kombination av funktionshinder, 
kamratrelationer och kommunikationssätt. Klasslärarna har redovisat att de 
i störst omfattning fått information om elevens hörselstatus och kommuni-
kationssätt (se bilaga D, tabell 4). 

Information som speciellt rör den enskilde elevens hörselnedsättning 
har enligt ovanstående redovisning givits i något mindre omfattning än vad 
beträffar mer allmänt given information. Information som handlar om den 
enskilde elevens hörselstatus uppger klasslärarna sig ha fått angående 37 
elever (68 %). Kommunikationssätt som kan vara aktuellt för eleven har 
fått näst flest markeringar, om 20 elever (37 %) har denna information gi-
vits. 

För 13 elever (24 %) anser klasslärarna att någon information som 
speciellt rör den enskilde eleven inte har givits. Här är fördelningen mellan 
undervisningsformerna i stort sett lika.  
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Det är samma lärare, som uppger att de inte fått information varken 
av allmän eller specifik art, utom i ett fall. 
Under "annat", dvs. annan information som klasslärare ansett sig fått, har 
nedanstående framkommit. 
 

information kring hörapparatanvändning, vi fick mycket in-
formation så länge det fanns hörselkonsulent, har nu pratat 
med hörselvårdsassistenten. 

 
En lärare har gjort en egen kommentar vad beträffar informationen av spe-
ciell art: 
 

Är inte helt säker på elevens hörselstatus. Detta beror till viss 
del på mig själv. Borde tagit reda på exakt. 

 
Information har, enligt klasslärarna, i de flesta fall kommit från två eller 
flera personer. Den kan ha getts av skolhälsovården, hörselvården, avläm-
nande lärare, särskolans hörsellärare/konsulenter, föräldrar, elevassistent 
eller eleven själv. I några fall uppges också informationskällor som elevas-
sistent, rektor eller hörselingenjör. Avlämnande lärare är den grupp som i 
störst omfattning, 48 % bidragit med den information som givits angående 
de redovisade eleverna. Detta gäller bland alla undervisningsformerna i sär-
skolan. Särskolans hörsellärare/konsulenter är därnäst den vanligaste in-
formationsgivaren (38%). I synnerhet har det givits informationen angåen-
de de elever, som går i den obligatoriska särskolan. Föräldrarna förser sina 
barns lärare med information i en omfattning av 33%. Övriga informations-
lämnare förekommer mer sporadiskt. 

Klasslärarna har nedan redovisat i vilken utsträckning given informa-
tion är tillräcklig eller inte. 



 115

Tabell 8.7 Lärares uppfattning om tillräckligheten av erhållen informa-
tion  

kring hörselnedsättning. Lärares svar räknade per elev 
______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Ja, absolut   14  11    6  31 (61 %) 
Ja, med tvekan     2    3    2    7 (14 %) 
Nej, med tvekan    3    1      4 (8 %) 
Nej, absolut inte    2    2    5    9 (17 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   21  17  13  51 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
För tre elever saknas uppgifter på denna fråga. För närmare 40 % av ele-
verna anger klasslärarna att informationen kring elevens hörselnedsättning 
inte är helt tillfyllest. Detta förekommer såväl om eleven har lindrig som 
grav ensidig eller bilateral hörselnedsättning och inom alla tre undervis-
ningsformerna. Fyra lärare, varav tre inom träningsskolan, som inte fått nå-
gon information anser, dock att den är tillräcklig. Elva lärare av de som fått 
information anser inte att den är tillräcklig. Av de 12 lärare som genomgått 
fortbildningskurs anser hälften att de är nöjda med den information som 
givits. 

För att den enskilde eleven ska ges möjlighet till en skolsituation 
som är så tillfredsställande som möjligt krävs också att övrig personal i 
form av assistenter och andra berörda lärare är informerade om den pro-
blematik som kan föreligga vid en hörselnedsättning. Vad beträffar hälften 
av eleverna anser klasslärarna att övrig personal erhållit information om 
elevens funktionshinder. Kring 20 elever (42 %) anser klasslärarna att an-
tingen assistenter, andra lärare eller övrig personal saknar information om 
den aktuelle eleven. För tre elever vet inte klasslärare och för fyra elever 
saknas svar.  

Angående den information som övrig personal i skolan fått bedömer 
klasslärarna att för 25 elever (46 %) har denna varit tillräcklig, men för 27 
% (15 elever) har inte övrig personal i skolan informerats i tillräcklig om-
fattning. Fem lärare som inte ansett att annan personal fått information an-
ser dock att denna är tillräcklig. Klasslärarna anser att informationen för 
egen del är tillräcklig i större utsträckning (61 %) än den som givits till an-
nan personal. Det borde rimligtvis vara enklare att bedöma tillräcklighet en 
för egen del än att göra detsamma för andra. Vad gäller tolv av eleverna (22 
%) vet inte klasslärarna om informationen varit tillräcklig till annan perso-
nal oberoende av om de fått information eller inte. Klasslärarna har lämnat 



 116

en del kommentarer inom detta område: 
 
 

Inte övningslärare, men de vet att eleven är hörselskadad och 
att man måste prata tydligt...hör vad de säger annars säger han 
till. 

 
Mycket kunde varit bättre och planeringen av undervisningen 
hade varit snabbare om man fått all information direkt...jag in-
formerar alltid berörda lärare och övrig personal. 

 
Saknar information om hörselteknisk utrustning, mer informa-
tion om kommunikationsproblem. 

 
Information om hur man arbetat konkret med eleven de fyra 
första åren i skolan. 

 
 Uppföljningen brister. 
 
 Alla känner till elevens hörselnedsättning sedan länge. 
 

Fick aldrig klart för mig hur grav elevens hörselnedsättningen 
var, men jag kunde ju frågat. 

 
 Eleven rör sig inte ute på skolan utan sin assistent. 
 

Har ej fått läsa elevens akt ej betrodd då får det vara ... har 
börjat informera berörda lärare. 

 
Hälften av den övriga personal som finns i elevens närmiljö i skolan är en-
ligt lärarna inte informerad i tillräcklig utsträckning angående den hörsel-
problematik, som föreligger för den enskilde eleven. Självfallet har klasslä-
raren ett ansvar att föra ut nödvändig kunskap till de som är berörda, såvida 
de själva har blivit informerade. Ansvaret att hålla sig informerad åvilar 
självfallet även andra berörda i elevens omgivning. 

Klasslärarna i kartläggningsstudien uppger att de kan föra diskussio-
ner om problem kring elevens hörselnedsättning med flera olika yrkeskate-
gorier inom skolans värld som t.ex. skolsköterska, kollegor, hörsellärare, 
föräldrar, men närmare hälften av lärarna säger att, om möjligheten och be-
hovet föreligger skulle de vilja diskutera problem som kan uppstå kring ele-
ven med någon utomstående. För åtta elever saknas svar. 
  

Om tillfälle ges är jag intresserad av att diskutera med andra, 
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men information just nu är tillräcklig från hörsellärare. 
 
 Jag talar oftast med hörselpedagogen, sedan hjälper hon mig. 
 
 Diskuterar ofta med konsulenten. 
 

Det är alltid nyttigt att diskutera med någon som har special-
kompetens. 

 
Frågan är komplicerad. Det finns ingen kompetens om au-
tism/hörselnedsättning. 

 
Lärare som undervisar elever med flera funktionshinder behöver också få 
ett pedagogiskt stöd för egen del, vilket kan innefatta t.ex. information, 
handledning, fortbildning. Vad beträffar tillräckligheten i det stöd som 
klasslärare ansett sig fått, för att undervisa elev med hörselnedsättning åter-
finns sammanställningen i bilaga D, tabell 5. 

Klasslärarna anser att det pedagogiska stöd som ges till dem själva är 
tillräckligt, för att undervisa elev med hörselnedsättning i särskolan vad 
beträffar 23 elever ( 43 %), medan för 26 elever (48 %) är stödet till lärarna 
otillräckligt. För fem elever saknas svar. Av de lärare (21) som anser det 
egna stödet otillräckligt är framförallt lärarna inom gymnasiesärskolan som 
anser detta. 
 

Indragna resurser i teckenkommunikation och ingen talpedagog. 
 
 Bättre kunskaper i teckenkommunikation. 
 
 Önskar hjälp av hörselkonsulent. 
 Mer information om hörselproblem. 
 
 I mitt fall räcker kunskapen. 
 

Skulle välkomnat någon som kom regelbundet ca tre ggr per 
termin. 
 

Dessa kommentarer beskriver vilket pedagogiskt stöd eller kompetens, som 
läraren kan behöva för egen del. Någon klasslärare har blandat samman 
kompetenshöjning för egen del och pedagogiskt stöd till eleven "...indragna 
resurser i teckenkommunikation...". 

Klasslärare i de två länen tillfrågades också om det pedagogiska stöd 
som ges till den enskilde eleven i undervisningen och vilka önskemål som 
inte är tillgodosedda för den enskilde eleven. 
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Tjugosju klasslärare har i sin egna kommentarer gett exempel på vad 
eleven får för pedagogiskt stöd till följd av sin hörselnedsättning. Dessa 
kommentarer hargrupperats i följande områden: 
 
• elevens placering i klassrummet och medvetenhet från personalen om 

ögonkon takt och tydligt tal  
• hörselteknisk utrustning 
• liten undervisningsgrupp eller personlig assistent 
• alternativa kommunikationssätt, såsom tecken som stöd till talet (TSS) 

eller bildsystem 
• pedagogiskt stöd av hörsellärare och talpedagog 
 
Att personalen i klassen vet hur eleven ska sitta i klassrummet samt att tyd-
lig kommunikation, såväl auditiv som visuell, används i undervisningen är 
en grundförutsättning och en självklarhet. En lärare har beskrivit på följan-
de sätt, varför inte speciellt stöd för eleven behövs. 

 
Eleven är på A-1 nivå på alla Kyléns utvecklingsområden var-
för elevens hörselskada ej ger oss några problem. 

 
Ovanstående kommentar kan betyda att klassläraren uppfattar att om ut-
vecklingsstörningen är grav så saknar en hörselnedsättning betydelse. Hu-
ruvida nedsättningen vållar eleven några problem framgår inte. Som tidiga-
re diskuterats får flera och grava funktionshinder omfattande konsekvenser. 
I vilken omfattning de handikappande konsekvenserna kan begränsas beror 
på omgivningens kunskaper, förhållningssätt och attityder samt vilken ut-
sträckning den fysiska och sociala miljön anpassas till elevens behov. 

Som framgår av följande tabell, bedömer lärarna att det pedagogiska 
stöd som ges till de aktuella eleverna i studien är tillräckligt angående 30 
elever (55 %) medan det inte är tillräckligt för 16 elever (30 % ). Av de ele-
ver som inte anses få tillräckligt stöd går fyra i träningsskolan, fyra i grund-
särskolan och åtta i gymnasiesärskolan. Om åtta elever (15 %) saknas upp-
gifter, tre i träningsskolan, fyra i grundsärskolan samt en elev i gymasie-
särskolan. 
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Tabell 8.8 Klasslärares uppfattning av tillräckligheten av pedagogiskt 
stöd  

till elev med hörselnedsättning. Klasslärares svar räknat per 
elev 

______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Ja    15    9    6  30 (55 %) 
Nej      4    4    8  16 (30 %) 
Uppgift saknas     3    4    1    8 
(15 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   22  17  15  54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Skillnaderna i lärarnas uppfattning av tillräckligheten i det pedagogiska stö-
det mellan de olika undervisningsformerna närmar sig signifikansnivå. Det 
finns en tendens att elever inom gymnasiesärskolans individuella program 
inte anses få tillräckligt stöd föranlett av funktionshindret. Detta stämmer 
överens med vad som framkommer i den översikt skolverket gjort angåen-
de lärare i särskolan (Skolverket, 1997). Insatser från syn- och hörsellärare 
i särskolan ges i större utsträckning till elever inom den obligatoriska sär-
skolan än till elever inom gymnasiesärskolan. Behoven kanske inte uttalas i 
samma utsträckning i den frivilliga undervisningsformen. Insatser kanske 
betraktas som mer angelägna när barnen är små än när de blir äldre. Det 
kan också vara så att specifik kompetens saknas i flera kommuner. 

Nio klasslärare har beskrivit vilket pedagogiskt stöd eleverna är i be-
hov av och som inte tillgodoses i nuvarande situation. Dessa beskrivningar 
har grupperats i följande områden: 
 
• hörselteknisk utrustning/belysning 
• information om hörselnedsättning 
• uppföljning av gjorda insatser 
• teckenstöd 
• stöd av hörselkonsulent 
• mer enskild undervisning el mindre grupp 
• handikappmedvetande 
 
Enligt lärarnas kommentarer är det framför allt eleverna i gymnasiesärsko-
lan som har behov av ett pedagogiskt stöd som inte finns tillgängligt idag. 

De önskemål som återkommer är teckenstöd till eleven och stöd av 
hörsellärare/konsulent, men det förekommer en sammanblandning av vad 
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som är eget pedagogiskt stöd och stöd till elev. 
Sammanfattning och tolkning, stödinsatser för elever med hörselnedsätt-
ning 
 
Om det är så att klasslärarna saknar tillräcklig information angående hör-
selnedsättning och dess konsekvenser, vilket studien visar, finns det sanno-
likt elever inom särskolan, som inte tillgodogör sig undervisningen opti-
malt. Detta kan jämföras med vad klasslärarna säger angående sin uppfatt-
ning av vad eleven förstår av det som förmedlas i undervisningen (s. 130). 

På vilket sätt kan en elev med hörselnedsättning i särskolan "kom-
pensera" sin hörselnedsättning? Är det möjligt att kompensera avsaknad av 
eller begränsning i en sinnesfunktion. När och hur skall insatser eller för-
ändringar göras? Den enskilde elevens förutsättningar och behov måste 
självfallet vara utgångspunkten för alla former av åtgärder och anpassning-
ar. Hörseltekniska hjälpmedel är en form av kompensering, vilken inte är 
problemfri. En hörapparat förstärker vanligtvis omgivningens alla ljud, 
både tal, sorl och bakgrundsljud av allehanda slag. Hörseltekniken avance-
rar, vilket innebär att även digitala hörapparater finns, men att använda des-
sa ställer krav på brukaren, vilket betyder att ordination till utvecklings-
störda med hörselnedsättning kanske inte sker i första hand. 

Hörselnedsättningen finns dock kvar även vid hörapparatanvänd-
ning, eftersom själva hörselförlusten finns kvar. En lugn miljö ger eleven 
en möjlighet att höra fler språkljud, och att uppfatta ord och meningar bätt-
re. Tillsammans med teleslinga kan hörapparaten underlätta för eleven att 
uppfatta lärarens tal i skolsituationen, men begränsningen i begåvningen 
medför samtidigt att personal måste vara synnerligen observant på att ele-
ven uppfattat budskapet.  

Innan ett hörseltekniskt hjälpmedel skrivs ut till en elev har olika åt-
gärder vidtagits inom den medicinska hörselvården t.ex. undersökning av 
det enskilda barnet beträffande typ av hörselnedsättning, dess omfattning 
och svårighetsgrad. Olika mätmetoder kan ha används för att fastställa hör-
selnedsättningens omfattning och art. Hjärnstamsaudiometri och observa-
tionsaudiometri kan ha genomförts om eleven har grav utvecklingsstörning 
och har svårt att själv medverka, eller lek -och tonaudiometri för elever som 
kan medverka i dessa. För elever där så är möjligt, kompletteras tonaudio-
metri med talaudiometri, vilket talar om hur många procent av ett antal giv-
na ord individen uppfattar. 

Utprovningen av en hörapparat är ett samspel mellan eleven och den 
personal inom hörselvården, som gör utprovningen. Vad beträffar elever 
med grava utvecklingsstörningar krävs en lång anpassningstid. Eleven kan-
ske inte själv kan redogöra för upplevelsen kring ett tekniskt hjälpmedel, 
utan det ankommer på personerna i den närmaste miljön att nogsamt obser-
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vera elevernas reaktioner. De kommentarer som klasslärare gjort angående 
elever i träningsskolan kan med hänsyn till detta vara förståeliga. En elev 
med grav utvecklingsstörning kan ha svårt att förstå syftet med att använda 
en hörapparat och ljudet som kommer via hörapparaten kan upplevas som 
skrämmande. Det är därför viktigt att hitta situationer under skoldagen som 
möjliggör en positiv upplevelse t.ex. aktiviteter där eleven är intresserad 
och motiverad.  

Introduktion av hörapparat till elever i träningsskolan måste därför 
ske med stor försiktighet och med en välplanerad och långsam tillvänjning. 
Här måste finnas självklara rutiner för samverkan mellan hörselvård och 
skola. Samverkan med hemmet är grundläggande. Klassläraren och särsko-
lans hörsellärare, där dessa tjänster finns, har här sin naturliga roll. För att 
situationen för den enskilde eleven skall bli god måste då varje enskild lära-
re vara välinformerad och kunnig om aktuella undersökningar och dess 
konsekvenser.  

I föreliggande kartläggning har 50 % av eleverna hörapparat. Att ha 
en eller två hörapparater är ungefär lika vanligt. En förklaring till varför 
hälften av eleverna saknar hörapparat kan vara att hörselnedsättningen be-
dömts vara av sådan grad att hörapparat inte motiverats t.ex. vad beträffar 
elever med ensidiga nedsättningar, men tre av eleverna med grav ensidig 
nedsättning har ändå ordinerats hörapparat. Nio elever med måttlig till grav 
bilateral nedsättning har ej hörapparat enligt klasslärares uppgift, vilket kan 
tyckas anmärkningsvärt. Eleverna finns inom alla undervisningsformerna. 
Här finns förmodligen andra skäl, än hörselnedsättningens omfattning, till 
varför hörapparat inte används, vilket borde undersökas närmare. Inom 
denna grupp kan eventuellt finnas elever, som tidigare provat hjälpmedel 
men som nu av olika skäl inte har det. I vilken omfattning grad av utveck-
lingsstörning inverkar på om eleven har hörapparat eller inte måste studeras 
i varje enskilt fall. 

I Heilings utvärdering (1995) framgår av svaren från 122 klassföre-
ståndare, vilka besvarat frågor kring undervisningssituationen för elever 
med hörselskada i den vanliga grund- och gymnasieskolan, att 60 % av de 
hörapparatbärande eleverna använder "bakom-örat-apparat". Denna typ är 
också den mest använda i denna kartläggning av särskolans elever. En 
mycket större andel av klassföreståndarna (22 %) i Heilings än i förelig-
gande undersökning anger att de saknar kännedom om vilken slags hörap-
parat eleverna använder. Hälften av klasslärarna i grund- och gymnasiesko-
lan uppger att de själva inte kan göra någon service på den apparat eleven 
bär. Inställningen till hörseltekniska hjälpmedel kan också variera även om 
eleven är normalbegåvad och 38 % av eleverna i Heilings material använ-
der gärna sin hörapparater både på lektioner och raster, medan 7 % vägrar 
att använda dem. I föreliggande material använder drygt 30 % inte sina 
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hörapparater. Detta visar på att användningen av hörapparater inte är någon 
enkel uppgift, många faktorer måste stämma och beaktas. Ett tekniskt 
hjälpmedel används inte om obehaget är större än nyttan av att kunna an-
vända detsamma (jfr s. 107). Jämförelsen med Heilings studie är i detta fall 
haltande, då de eleverna ordinerats hörapparat, medan hälften i föreliggan-
de studie saknar hörapparat. Vad beträffar elever med hörselnedsättning är 
det viktigt att få träffa andra elever i samma situation och dela upplevelser 
och erfarenheter. Elever, enligt min egen erfarenhet, har haft stort utbyte av 
detta. Det är viktigt att blir positivt bemött och tagen på allvar i sina frågor 
och önskningar om att vilja vara som alla andra. Att inte acceptera sitt 
funktionshinder eller inte vilja använda hjälpmedel kan bli en konsekvens 
om den egna identiteten inte är tillräckligt stark.  

Teleslinga som finns stationärt i klassrummet eller som är portabel är 
en ytterligare hjälp att bättre uppfatta omgivningens tal. Trots att ordination 
av hörapparat till en elev borde medföra att klassrummet även utrustades 
med hörselslinga är detta inte en självklarhet. För 13 av de 27 eleverna med 
hörapparat har även klassrummet utrustats med teleslinga. I vilken omfatt-
ning denna utrustning används finns inte några uppgifter om. Av egen erfa-
renhet vet jag att en teleslingas befintlighet inte är detsamma som kontinu-
erlig användning, vilket också styrks av resultaten i Nordéns m.fl. (1990) 
undersökning, där framför allt eleverna på de högre stadierna inte använder 
slinga. 

I Heilings studie uppger en femtedel av klassföreståndarna att tele-
slinga saknas. "Detta är något förvånande eftersom ett av kriterierna för 
urval av eleverna till undersökningsgruppen är att de ordinerats hörapparat, 
vilket också innebär att de har nytta av lärarmikrofon och slinga." (Heiling, 
1995, s. 8). I studien av Nordén m.fl.(1990) beror användning av lärarmik-
rofon och slinga både på vilket stadium eleven går i och hörselnedsättning-
ens omfattning. Elever med grav hörselnedsättning, som gick på låg- eller 
mellanstadium använde alltid slinga medan eleverna som gick i gymnasiet 
var sämst tillgodosedda. 

En mycket liten andel av klasslärarna i särskolan upplever sig sakna 
hjälpmedel eller utrustning utöver det som eleverna redan har. De som har 
redovisat detta är framförallt de lärare som undervisar de döva eleverna, 
vilket tyder på att dessa elever och lärare inte ges erforderligt pedagogiskt 
stöd.  

I de kartlagda klasserna i de två länen uppger klasslärarna vad beträf-
far akustikförbättrande åtgärder att i en fjärdedel av aktuella klassrum har 
någon form av förbättring vidtagits. Beträffande ljuddämpande åtgärder på 
klassrumsinventarier har detta vidtagits i 11 klassrum. I Heiling (1995) an-
ger 61 % av klassföreståndarna att akustikförbättrande eller bullerdämpan-
de åtgärder vidtagits. Nordén (1990) redovisar förbättrande åtgärder i 35 - 
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40 %. Särskolans lokaler kan generellt vara bättre ur ljudmiljömässigt av-
seende, men detta är föga troligt. Kunskapen om behovet av god ljus- och 
ljudmiljö för elever med hörselnedsättning är kanske inte tillräcklig. Eller 
så bedöms hörselnedsättningen som oväsentlig i sammanhanget. Det finns 
säkerligen flera förklaringar till varför resultaten i de olika studierna skiljer 
sig åt. 

Åtgärder med avseende på bättre belysning förekommer något oftare 
än bullerdämpning. Av gjorda kommentarer framkommer att förbättringar 
oftast gäller punktbelysning och har då avsett elever med synproblem, ef-
tersom syncentralen i förekommande fall ordinerat. Då 53 % av klasslärar-
na angivit att inte några särskilda åtgärder vidtagits kan bedömningen vara 
att allmänbelysningen i klassrummet är god. En annan anledning kan vara 
att frågan aldrig aktualiserats i samband med hörselnedsättning enbart, då 
hänvisning görs till elever med synproblem. Dessa kan i och för sig kan 
sammanfalla, då eleven kan ha båda funktionshindren och 16 av de 32 ele-
verna med flera funktionshinder har också synnedsättning ( jfr tabell 8.5 s. 
101). 

Detta avsnitt har även behandlat det pedagogiska stöd som klasslära-
re får, för att undervisa elev med hörselnedsättning samt det direkta stöd 
som den enskilde eleven får till följd av sitt funktionshinder. Information 
av både mer allmän karaktär kring hörselnedsättningar och speciell infor-
mation som fokuserar på den enskilde elevens problematik har redovisats. 
För de drygt 40 elever där någon form av hörselinformation, allmän såväl 
som specifik har givits, anser klasslärarna att denna är tillräcklig för 31 ele-
ver, vilket innebär att för drygt 20 elever har given information varit otill-
räcklig eller inte givits alls. 

Ungefär hälften av de lärare som genomgått någon fortbildningskurs 
anser att information av både specifik och allmän karaktär är bristfällig. 

Kommunikationsproblem som kan följa av en hörselnedsättning och 
arbetssätt i klassen föranlett av elev med nedsatt hörsel samt hörselteknisk 
utrustning är de områden som klasslärarna anser sig fått mest information 
om, medan hörselfysiologi är det område där minst informationsinsatser 
skett. Men med tanke på att endast 12 klasslärare uppgivit att de deltagit i 
någon fortbildningskurs, som fokuserar hörselproblematik är det inte över-
raskande, att avsaknad av information på flera områden anges. 

Att inte någon information, varken allmän eller specifik givits, enligt 
klasslärarna själva, vad beträffar 11 elever är oroväckande. Ändå anser lä-
rarna att ingen information behövs för hälften av dessa elever. Att inte ha 
fått någon information och ändå vara nöjd tycks märkligt i synnerhet när 
det i fyra av dess fall handlar om elever i träningsskolan. Av tidigare dis-
kussion framgår att ju gravare utvecklingsstörning desto svårare och mer 
komplext är det att kompensera ett funktionshinder. Att vara informerad 
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och ha kunskap om vilka handikappande konsekvenser kombinationen ut-
vecklingsstörning och hörselnedsättning får är en grundförutsättning i det 
pedagogiska arbetet i klassen.  

Heiling (1995) redovisar i sitt material ungefär samma förhållanden 
när det gäller vad lärare anser sig blivit informerade om. Lärare redovisar 
också här arbetssätt i klassen, kommunikationsproblem och hörselteknisk 
utrustning, som de områden där informationen varit mest omfattande me-
dan 6 % av klassföreståndarna uppger att ingen information alls har givits. 
Den enskilde elevens hörselstatus är det område som även klasslärare i 
grundskolan i störst utsträckning anser sig blivit informerade om (Heiling, 
1995), medan 6 % uppger sig inte fått någon information alls. 

Att information saknas och anses otillräcklig är självfallet något att 
ta på allvar. Det kan ju kanske vara så att information har givits, men att 
den inte uppfattats eller att klasslärare fått information, vilken de inte ansett 
sig vara i behov av. Den information som ges till en klasslärare måste också 
utgå från dennes behov och frågeställningar, för att förankras i det pedago-
giska arbetet. Att få svar på frågor som inte ställts är inte särskilt menings-
fullt i den aktuella situationen. I så fall måste strategierna kring hur infor-
mation ges granskas. Men å andra sidan är bara uppfattningen att inte ha få 
någon information ett observandum som får konsekvenser. Att inte veta 
t.ex. hur teknisk utrustning används kan ju vara en anledning till varför den 
inte används i så många fall som just redovisats. Att veta att en hörselned-
sättning medför kommunikationsproblem är särskilt viktigt, eftersom så 
mycket av skolans undervisning bygger på talad kommunikation. För att 
kunna ge dessa elever en god undervisningssituation måste klasslärare veta 
vilka pedagogiska konsekvenser en hörselnedsätning medför. 

Lärarna i särskolan anger att den information som ges kommer från 
flera håll. Avlämnande lärare och särskolans hörsellärare/konsulent är de 
informationsgivare som klasslärarna i denna studie anger som de yrkeska-
tegorier, som står för huvuddelen av den information som ges. Detta över-
ensstämmer både med Nordén m.fl.(1990) och Heiling (1995) vad beträffar 
vem som förser grundskolans och gymnasieskolans lärare med hörselin-
formation av olika art. 

Såväl föreliggande studie som Nordéns och Heilings visar att den in-
formation som givits både till klasslärare och övrig personal i skolan inte 
anses tillräcklig. Mest nöjda med informationen är klassföreståndarna i 
Nordéns studie, där 76 % anser sig fått tillräcklig information och minst 
nöjda är klassföreståndarna i Heilings utvärdering, där 50 % har fått infor-
mation som anses tillräcklig. Denna studies "nöjda lärare" befinner sig 
mittemellan 61 % av lärarna har ansett att informationen är tillräcklig. 

Ungefär 50 % av klasslärarna anser att övrig personal, som de aktuel-
la eleverna kan möta under sin skoldag är tillräckligt informerade. Övrig 
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personal i grundskolan är, enligt Heilings undersökning, tillräckligt infor-
merade i mindre omfattning än särskolans personal. 

Att en så stor andel av både klasslärare och övrig personal inte anses 
vara tillräckligt informerade och att hälften av klasslärarna inte anser sig få 
tillräckligt stöd i sin undervisningen är emellertid oroande. Här behövs 
självfallet mer information om varför klasslärare inte är nöjda och vilka 
konsekvenserna blir i varje enskilt fall. Samtidigt står det klart att insatser 
måste göras om undervisningen skall kunna anpassas efter elevens förut-
sättningar, vilket läroplanen kräver. Självfallet måste det ligga i den enskil-
de lärarens intresse att hålla sig informerad om de elever som finns i klas-
sen, men klassläraren måste också få pedagogiskt stöd vad beträffar olika 
funktionshinder och dess handikappande konsekvenser för olika elever 
Den kunskap och det pedagogiska stöd som den enskilde läraren är i behov 
av, för att komma eleven till godo åvilar enligt läroplanen rektor att tillgo-
dose: ”Rektor har ansvaret för…den kompetensutveckling som krävs för att 
personalen professionellt skall kunna utföra sin arbetsuppgifter” (Lpo, 94, 
s. 17). 

Klasslärarna anser att 55 % av de kartlagda eleverna får stöd efter 
behov, medan 30 % saknar detta stöd. Bortfallet är jämförelsevis stort i det-
ta avseende. Huruvida stödet till den enskilde eleven är tillräckligt eller 
otillräckligt går inte att bedöma. Lärare har kanske avstått från att svara be-
roende på att de inte vet vilket stöd eleven är i behov av. I Heiling (1995) 
uppger klasslärarna att 37 % av elever med hörselnedsättning får pedago-
giskt stöd och att 69 % anser att detta stöd är tillräckligt. 

Det är framförallt klasslärarna i gymnasiesärskolan, som upplever att 
det pedagogiska stödet till eleverna är otillräckligt.  

I det stöd som klasslärarna uppger sig sakna för elevernas del i före-
liggande studie finns en blandning av pedagogiskt stöd för egen del och 
pedagogiskt stöd till eleven. Det som saknas för eleverna är t.ex. teknisk 
utrustning och kommunikationsstöd. Vilka konsekvenser detta får för den 
enskilde eleven är svårt att bedöma, men om en elev saknar hörselteknisk 
utrustning och samtidigt får begränsade kommunikationsmöjligheter kan 
följden bli att stimulans och inlärningstillfällen uteblir och därmed ges ele-
ven färre erfarenheter och innehåll till kommunikation.  

Det finns troligtvis flera förklaringar till att lärare anser sig informe-
rade eller inte informerade. Det kan finnas inbyggda mekanismer i funk-
tionshindret i sig, som försvårar möjligheterna att tillgodogöra sig informa-
tion, att förstå konsekvenserna av en hörselnedsättning och omsätta dessa 
insikter i praktiskt arbete. Funktionshindren är kanske så många och pro-
blematiken så omfattande bland framförallt elever i träningsskolan och i 
gymnasiesärskolans individuella program, att informationsflödet inte mäk-
tas med. Funktionshinder som är mer "synliga" och påtagliga är kanske lät-



 126

tare att förstå konsekvenserna av rent pedagogiskt. Problematik och svårig-
heter som följer med ett funktionshinder som hörselbortfall kanske inte är 
lika "intressanta" och får samma prioritet som andra funktionshinder. Egen 
erfarenhet säger att det många gånger är svårt att förmedla och sätta sig in i 
vad ett hörselbortfall innebär. Det är viktigt att fundera kring hur en god 
pedagogisk strategi ska se ut för att göra det möjligt att beskriva ett hörsel-
bortfall och de konsekvenser funktionshindret medför. Ett funktionshinder 
som hörselnedsättning måste "lyftas upp i ljuset" och tas på allvar. Hörsel-
nedsättning är inte enbart ett medicinskt och tekniskt problem utan bidrar 
även till hur kommunikation och socialt samspel kommer att utvecklas. Att 
finna en bästa kommunikationskanal, som gör det möjligt för det enskilda 
barnet att förstå och göra sig förstådd i den miljö som omger är något som 
ofta glöms bort när hörselfrågor diskuteras, dvs. det handlar om huruvida 
funktionshindret ses som en egenskap hos individen eller relaterat till mil-
jön. 
 
8.2.3 Kommunikation 
 
I detta avsnitt kommer redovisningen att behandla elevernas kommunika-
tionssätt och vad klasslärare anser om sina färdigheter i tecken som stöd till 
tal (TSS) liksom hur kommunikation och samspel fungerar, dels mellan den 
vuxne och eleven, dels eleverna emellan. Vidare redovisas huruvida indivi-
duella planer utarbetas samt vad klasslärare bedömer bör prioriteras i dessa, 
både allmänt sett och ur kommunikativ aspekt för elev med hörselnedsätt-
ning.  
 
Kommunikation och socialt samspel hos elever med hörselnedsättning 
 
Svaren på frågorna om vilket/vilka kommunikationssätt eleven huvudsakli-
gen använder, för att göra sig förstådd redovisas detaljerat i bilaga D, tabell 
6. 

Av de 54 kartlagda eleverna använder 30 (56 %) tal som sitt huvud-
sakliga kommunikationssätt. Grundsärskolans elever och omkring en tred-
jedel av eleverna i träningsskolan och hälften av gymnasiesärskolan inklu-
deras här, dvs. elever som i huvudsak förmodas kommunicera på en språk-
lig nivå. Två elever i grundsärskolan använder en kombination av tal och 
tecken som stöd till tal (TSS). Hur grammatiskt väl utvecklat dessa elevers 
talspråk är kan inte bedömas. 

Tecken som stöd till tal (TSS) som enda kommunikationssätt an-
vänds av två elever. För 11 elever uppger klasslärarna att eleverna använder 
flera kommunikationsformer (tal, TSS, bilder, bokstäver) i sitt samspel med 
omgivningen. Dessa elever torde enligt tidigare beskrivning också ha nått 
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en språklig nivå, eftersom de använder olika former av symboler i sin 
kommunikation. Huruvida dessa symboler kombineras till ett semantiskt 
system eller till ett grammatiskt styrt språk kan inte bedömas.  

För träningsskolans elever handlar kommunikation ofta om kombina-
tioner av ljud - kroppsspråk - konkreta föremål - bilder - tecken som stöd - 
taktila tecken-bokstäver och tal. Ljud, kroppsspråk, konkreta föremål är 
kommunikationssätt för 11 elever i träningsskolan och gymnasiesärskolans 
individuella program. Dessa elever kan antas kommunicera med signaler på 
en förspråklig nivå eller är på väg mot en språklig till följd av att utveck-
lingsstörningen är grav. Men eleverna kan också befinna sig på en förspråk-
lig nivå därför att miljön inte erbjuder något annat. En närmare undersök-
ning av det enskilda fallet borde därför göras. 

Hälften av eleverna i gymnasiesärskolan kommunicerar antingen ge-
nom tal och tecken som stöd (språklig nivå) eller kroppsspråk och taktila 
tecken (förspråklig nivå). Av eleverna i föreliggande studie använder såle-
des 44 % av eleverna alternativa kommunikationssätt. Alternativa kommu-
nikationsformer förekommer företrädesvis inom klasser i träningsskolan 
och i gymnasiesärskolans individuella program. 

Av de 27 elever med bilaterala lindriga- måttliga hörselnedsättningar 
använder 17 elever tal som sitt huvudsakliga kommunikationssätt. De åter-
stående tio eleverna kommunicerar via olika alternativa kommunikations-
sätt. Av de 13 eleverna med grava bilaterala hörselnedsättningar eller döv-
het använder två elever tal och de 11 övriga eleverna använder alternativa 
kommunikationssätt, varav fyra använder TSS. Av de fem döva elever som 
finns med i studien kommunicerar två elever med TSS respektive taktila 
tecken (sannolikt som signaler) i kombination med kroppsspråk och de tre 
andra eleverna använder enbart kroppsspråk. Huruvida detta förhållande 
råder till följd av att eleverna utvecklingsmässigt också befinner sig på en 
förspråklig nivå eller inte erbjudits en teckenspråklig miljö anpassad efter 
den enskilde elevens förutsättningar behöver närmare studeras, i synnerhet 
för de elever som är döva. Klasslärare för de elever som är döva anger 
teckenanvändning i en omfattning av 75 % av skoldagen (en lärare) 25 % 
av skoldagen (tre lärare) och inte alls (en lärare). 

En sammanställning med avseende på elevernas förmodade kommu-
nikationsnivå har gjorts utifrån de kommunikationssätt lärarna har uppgivit, 
vilket redovisas i nedanstående tabell. För att kunna genomföra analysen, 
då antalet individer inom de olika grupperna är få, har kommunikationsni-
våerna slagits samman till två grupper, dvs. elever som använder enbart tal 
och de som använder symboler eller signaler. 
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Tabell 8.9 Kommunikationssätt hos elever med hörselnedsättning i sär-
sko- 

lan fördelade efter kommunikationsnivå. Lärares svar räknade 
per elev 

______________________________________________________________________ 
 
Skolform:  Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Kommunikationsnivå: 
Enbart tal     8  15    7  30 (56 %) 
Symbolnivå/   14    2    8  24 (44 %) 
Signalnivå*    
______________________________________________________________________ 
 
Summa   22  17  15  54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
* symbolnivå = bilder, bokstäver, tecken som stöd till tal (TSS) 
 signalnivå = ljud, kroppsspråk, konkreta föremål 
 De elever som hänförs till signal- och symbolnivå är de elever som använder alternativa kom- 

munikationssätt 
 

Det finns ett samband mellan de kommunikationsnivåer eleverna befinner 
sig på enligt lärarnas uppfattning och den undervisningsform eleven går i 
(Chi2 = 6, 94**, Cramérs index = 0,47). Elever i grundsärskolan använder 
tal och kommunicerar på språklig nivå i form av talspråk i större utsträck-
ning än elever i de andra undervisningsformerna. Detta är ett relativt själv-
klart resultat eftersom elever med gravare utvecklingsstörning oftast går i 
träningsskola respektive gymnasiesärskolans individuella program och inte 
har nått lika långt i sin kommunikations- och språkutveckling, som elever i 
grundsärskolan.  

För att se om elever med olika grad av hörselnedsättning skiljer sig 
åt när det gäller kommunikationsnivå har analys genomförts. 
 
Tabell 8.10 Kommunikationsnivå hos elever med olika grad av bilateral  

hörselnedsättning 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kommunikationsnivå:  Enbart tal Symbol/Signalnivå  S:a 
______________________________________________________________________ 
Grad av hörselnedsättning:   
Lindrig - måttlig  17   10   27 (67,5 %) 
Grav - döv     2   11   13 (32,5 %) 
______________________________________________________________________ 
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Summa   19 (47,5 %)  21 (52,5 %)  40 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
Det finns ett samband mellan grad av hörselnedsättning och vilken kom-
munikationsnivå eleverna befinner sig på (Chi2 = 6, 18**, Cramérs index = 
0,45). Elever med lindrig - måttlig hörselnedsättning använder vanligtvis 
tal. Det visar sig också att 27 % (11 elever) av de elever som har en bilate-
ral grav hörselnedsättning eller som är döva använder alternativa kommu-
nikationssätt. Av elever med lindrig till måttlig bilateral hörselnedsättning 
använder 10 elever alternativa kommunikationssätt. 

Eftersom tecken som stöd till tal (TSS) förekommer som kommuni-
kationsform inom särskolan, så har klasslärarna uppmanats att skatta sina 
egna och elevassistenternas teckenkunskaper. Lärarna har skattat sina kun-
skaper enligt en femgradig skala, där 1= otillräckliga kunskaper, 3= me-
delmåttiga kunskaper, 5= mycket goda kunskaper, och där 2 och 4 står för 
värden däremellan.  

Lärarnas uppfattning av sina kunskaper i tecken som stöd till tal 
(TSS) framgår av nedanstående tabell. Teckenspråk förekommer endast i 
en klass, den tidigare beskrivna kommunikationsklassen i Ä-län. 
 
Tabell 8.11 Klasslärares skattning av egna kunskaper i tecken som stöd  

(TSS) 
______________________________________________________________________ 
 
 Träningsskolan Grundsärskola Gymnasiesärskola  S:a 
______________________________________________________________________ 
Otillräckliga kunskap  1   6 4           11 
eller mindre goda kunskaper 
Medelmåttiga kunskaper          8     1            3 12 
Goda eller mycket goda          6     1            1   8 
kunskaper 
Uppgift saknas            3     7            2
 12 
______________________________________________________________________ 
 
Summa          18   15           10 43 
______________________________________________________________________ 
 
Bortfallet är här förhållandevis stort, 12 lärare, kanske beroende på att lä-
rarna endast ombads göra skattningen om kommunikationssättet förekom i 
klassen. Tal som huvudsakliga kommunikationssätt används dock av 30 
elever i studien. 

Lärarna i träningsskolan bedömer sig ha kunskaper i tecken som stöd 
till tal (TSS), som är måttliga eller därutöver. I gymnasiesärskolan är det 
lika många lärare som anser sig ha mindre goda kunskaper i tecken som 
stöd till tal som de som anser sig ha måttliga eller goda kunskaper. Grund-
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särskolans lärare anser att teckenkunskaperna är otillräckliga eller mindre 
goda. Den finns en signifikant skillnad mellan lärare i de olika undervis-
ningsformerna när det gäller skattade kunskaper i tecken som stöd till tal 
(F=12.40***, eta2=0.41). Eftersom elever i grundsärskolan i huvudsak an-
vänder tal i sin kommunikation är det inte särskilt överraskande att lärarna 
inte heller skattar sina TSS-kunskaper särskilt högt. Däremot är resultatet 
vad beträffar lärarna i gymnasiesärskolan förvånande. 

Klasslärarna fick på en skala 1-5 skatta i vilken utsträckning under 
skoldagen som kommunikationssättet användes, där 1 = inte alls, 3 = 50 % 
av skoldagen , 5 = hela skoldagen och där 2 och 4 är värden däremellan.  

Nio av träningsskolans klasslärare anger att TSS används av både lä-
rare och assistenter under halva skoldagen eller mer. I fyra av träningssko-
lans klasser används tecken som stöd under hela skoldagen. Inom grundsär-
skolan anser sju lärare att tecken som stöd används av lärare och assistenter 
under 25 % av dagen, detta gäller också fem av gymnasiesärskolans klass-
lärare och assistenter. Tre lärare inom gymnasiesärskolan bedömer att 
kommunikationssättet används under minst halva skoldagen av klassens 
personal. 
 
Tabell 8.12 TSS kunskaper hos lärare som använder TSS i olika omfatt-
ning  

under skoldagen 
______________________________________________________________________ 
 
     M  s  F  eta2 

______________________________________________________________________ 
Läraren tecknar 25% eller mindre 2,22  1,06   
av skoldagen 

17,55*** 0,38 
Läraren tecknar 50 % eller mer 3,62  0,65 
av skoldagen 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt     2,80  1,14 
______________________________________________________________________ 

 
Det finns en signifikant skillnad i TSS kunskaper mellan lärare som använ-
der kommunikationssättet i hög utsträckning (50 % eller mer av skoldagen) 
och de som använder det i mindre utsträckning (25 % eller mindre skolda-
gen). Sambandet mellan TSS-kunskaper och TSS-användning i skolan är 
enligt eta-värdet 0,62. Vid närmare granskning av enskilda enkäter verkar 
inte användningen av TSS i klassen bero på den enskilde elevens grad av 
hörselnedsättning, dvs läraren tecknar inte i större utsträckning om elevens 
hörselnedsättning är mer omfattande. Teckenanvändningen under skolda-
gen verkar bero på andra saker. Vilka dessa orsaker kan vara är svårt att 
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veta, men tänkbara förklaringar kan vara lärarens egen kunskap, insikt, mo-
tivation och intresse snarare än hörselnedsättningen i sig. 
Sju klasslärare anser att de använder tecken som stöd till tal (TSS) i större 
omfattning än sina assistenter och två lärare anser att det omvända förhål-
landet råder.  

De kunskaper som klasslärare anser sig ha i ha i tecken som stöd till 
tal (TSS) har i huvudsak erhållits genom kurser på arbetsplatsen. Några har 
gått kurser via studieförbund eller haft kontakt med döva. Några har skaffat 
sig erfarenhet i klassen eller genom att läsa böcker. Ett fåtal uppger sig ha 
fått sina kunskaper genom lärarutbildning. 
 

Talpedagog har haft teckenundervisning, jag har också läst 
själv. 

 
 Genom speciallärarutbildningen och egna studier. 
 

Genom erfarenhet på skolan, använder olika mycket med olika 
elever 
 
Självstudier och praktik i samband med döv systerson. 
 

Detta är några kommentarer ur materialet, som beskriver erhållna TSS kun-
skaper. 
 
Kommunikation och samspel mellan vuxen och elev och eleverna emel-
lan 
 
I enkäten har frågor ställts om hur mycket elever och lärare förstår var-
andra, vem som bestämmer vad kommunikationen ska handla om, i hur stor 
omfattning eleverna förstår varandra samt hur ofta elev med hörselnedsätt-
ning tar initiativ till kommunikation med sina kamrater (Se vidare detalje-
rad beskrivning i bilaga D, tabell 7-10). Lärarna ombads bedöma det kom-
munikativa samspelet efter en skala från 1- 5, där 1 = förstår sällan, 3 = för-
står hälften, 5 = förstår oftast och där 2 och 4 är värdena däremellan. 
 
Elevens förståelse av lärarens kommunikation 
 
Flertalet lärare anser att eleverna förstår mer än hälften av vad lärarna säger 
och de allra flesta av dessa lärare upplever att eleven oftast förstår vad lära-
ren förmedlar. Närmare en fjärdedel av klasslärarna bedömer själva att ele-
verna förstår hälften eller mindre av vad som förmedlas i undervisningen. I 
grundsärskolan bedömer klasslärare att eleven förstår merparten av vad 
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som sägs i skolan, medan inte mer än drygt hälften av träningsskolans ele-
ver bedöms göra detsamma (bilaga D, tabell 7). Att lärarna i grundsärsko-
lan är så säkra på att eleverna förstår merparten av vad som sägs är intres-
sant. Detta är kanske en överskattning och tilltro till skolans uppgift som 
kunskapsförmedlare.  

För att se om lärarna bedömer att elever förstår olika mycket av vad 
läraren kommunicerar beroende på vilken kommunikationsnivå eleven be-
finner sig på gjordes en analys. Bortfallet avser fyra av träningsskolans ele-
ver och en elev i grundsärskolan, vars hörselnedsättningar varierar från 
grav till döv. 
 
Tabell 8.13 Lärares bedömning av i vilken omfattning elever på olika 

kommunikationsnivå förstår vad läraren säger 
______________________________________________________________________ 
 

  M  s  F  eta2 

_________________________________________________________________________________________________________

_____ 
Enbart tal   4,57  0,63   
Symbolnivå   4,00  1,00  10,45*** 0,31 
Signalnivå   3,00  1,31 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt     4,16  0,87  
______________________________________________________________________ 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan elever på olika kommunikationsni-
vå i vad läraren bedömer att eleven förstår. Som framgår av eta2 värdet för-
klarar elevens kommunikationsnivå 31 % av variansen i elevens förståelse. 
Klasslärarna bedömer att förståelsen är större när tal används. Det är givet 
att lärare anser att elever som fungerar på talspråklig nivå förstår mer av 
vad läraren säger än elever som fungerar på symbol- eller signalnivå. Det 
finns samtidigt en risk att lärare överskattar förståelsen för att eleven talar 
även om han/hon inte hör så bra eller att lärare underskattar möjligheten att 
nå en högre kommunikationsnivå hos elever som är gravt hörselskadade 
eller döva.  
 
Klasslärares förståelse av elevens kommunikation 
 
Klasslärare i grundsärskolan förstår oftast sina elever, medan drygt hälften 
av lärarna i gymnasiesärskolan och träningsskolan uppger att de förstår sina 
elever oftast eller till mer än hälften (bilaga D, tabell, 8). Dessa elever kom-
municerar övervägande med tal eller en kombination med tal och TSS. Lä-
rarna i alla tre undervisningsformerna skattar att eleverna förstår vad lära-
ren förmedlar i något större utsträckning än vad de själva förstår av vad 



 133

eleverna förmedlar. 
I avsikt att se om lärarna bedömer att de själva förstår elever på talspråklig 
nivå bättre än de förstår elever på symbol- eller signalnivå, dvs. elever som 
använder alternativa kommunikationssätt, gjordes en analys. Bortfallet av-
ser sex elever, varav fyra i träningsskolan och två i grundsärskolan, vars 
hörselnedsättningar varierar från grav till döv. 
 
Tabell 8.14 Lärares bedömning av i vilken omfattning de själva förstår ele- 

ver på olika kommunikationsnivå 
______________________________________________________________________ 
 

  M  s  F  eta2 

______________________________________________________________________ 
Enbart tal   4,42  0,75   
Symbolnivå   3,77  0,93  9,08*** 0,29 
Signalnivå   3,00  1,41 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt     4,06  0,93 
 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan eleverna på olika kommunikations-
nivå när det gäller vad lärarna skattar att de själva förstår av elevernas 
kommunikation. Sambandet mellan elevens kommunikationsnivå och lära-
rens egen förståelse är enligt eta-värdet 0,54. Elever som använder tal i sin 
kommunikation blir förstådda i större utsträckning än elever som använder 
annat kommunikationssätt enligt lärarnas bedömning. Det finns sannolikt 
flera orsaker till detta, bl.a. kan elevens begåvning och kommunikationssätt 
utgöra hinder för att läraren skall förstå eleven, men det kan också finnas 
brister i personalens kommunikativa kompetens. Det kanske inte är lönt för 
eleven att försöka kommunicera med tecken om läraren inte förstår. 

I en annan fråga ombads lärarna att skatta vem som bestämmer vad 
innehållet i ett samspel ska handla om. Att kommunikation inte bara hand-
lar om uttrycksform utan också om ett innehåll och en användarsida har 
tidigare diskuterats. Detta betyder att uppmärksamhet och lyhördhet för vad 
eleven vill kommunicera är viktiga aspekter för personal i klassen att ta 
hänsyn till. Ett antagande, genom den förförståelse som jag har, säger att 
klassläraren är den styrande i det kommunikativa samspelet. Detta bekräf-
tas också av tidigare nämnda SIS-projekt (1997). De klasslärare i särskolan, 
som besvarat frågan, anser att 63 % av eleverna (34 elever) bestämmer 
kommunikationsinnehållet till hälften eller däröver, medan 20 % (11 ele-
ver) sällan eller mycket sällan bestämmer vad samtalet skall handla om. 
Vid närmare granskning finns i den senare gruppen elever med både ensi-
diga och bilaterala hörselnedsättningar av såväl lindrig som av grav till döv 
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karaktär. Kommunikationssätten är tal, tal och TSS och kroppsspråk. Ele-
ver från alla tre undervisningsformerna är representerade men med någon 
övervikt för gymnasiesärskolans elever. Sex av klasslärarna till sju av dessa 
anser att såväl de själva som eleven ofta eller oftast förstår det som förmed-
las. Däremot får eleverna ändå sällan bestämma innehållet.  

För de fem döva eleverna är uppgiften om vad man förstår av kom-
munikationen mer splittrad. Två lärare uppger att elever och lärare sällan 
eller till hälften förstår varandra, en har inte svarat alls, två har svarat att 
eleven förstår mer än vad läraren själv anser sig göra. 

För nio elever (17%) saknas uppgift om detta kommunikativa förhål-
lande. Bortfallet berör fem elever i träningsskolan och fyra i grundsärsko-
lan. Man kan fråga sig varför så många inte har besvarat denna fråga. Orsa-
ken kan eventuellt vara att läraren inte uppmärksammar när eleven vill 
kommunicera eller att det är läraren som hela tiden bestämmer vad kom-
munikationen ska handla om och inte vill ange detta. 
 
Elevens kommunikativa förståelse av sina kamrater  
 
Elever med hörselnedsättning i grundsärskolan förstår sina hörande kamra-
ter i större utsträckning än vad eleverna i träningsskolan och gymnasieärs-
kolan gör (bilaga, D, tabell 9). Samma förhållande råder vad beträffar hur 
de hörande eleverna förstår sina kamrater med hörselnedsättning, dvs. i 
grundsärskolan förstår eleverna varandra i större utsträckning än eleverna i 
träningsskolan och gymnasiesärskolan. Granskning av enskilda enkäter vi-
sar att de fem döva eleverna sällan eller aldrig förstår eller förstås av sina 
kamrater enligt lärarna. 

En analys har genomförts med avseende på elevernas kommunika-
tionsnivå och i viken omfattning lärarna uppskattar att eleverna förstår eller 
förstås av sina kamrater. Bortfallet rör tre elever i träningsskolan och två 
elever grundsärskolan, där hörselnedsättningen är grav till döv. 
 
Tabell 8.15 Lärares bedömning av i vilken omfattning elever på olika 

kommunikationsnivå förstår sina kamrater 
______________________________________________________________________ 
 

 M  s  F  eta2 

______________________________________________________________________ 
Enbart tal   4,19  1,08   
Symbolnivå   2,77  1,24  31,65*** 0,58 
Signalnivå   1,11  0,33 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt     3,24  1,03 
______________________________________________________________________ 
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Det är en signifikant skillnad mellan elever på olika kommunikationsnivå 
när det gäller i vilken omfattning de förstår andra elever. Eta-värdet 0,76 
visar också att sambandet mellan kommunikationsnivå och förståelse av 
kamrater är starkt. Lärare bedömer att elevens förståelse är större när tal 
används. 
En möjlig förklaring till detta förhållande är att kommunikationsmiljön inte 
är tillrättalagd för elever som använder alternativa kommunikationssätt. 
Utvecklingsstörningens omfattning måste också beaktas. 

 
Tabell 8.16 Lärares bedömning av i vilken omfattning kamraterna förstår  

elever på olika kommunikationsnivå 
______________________________________________________________________ 
 

  M  s  F  eta2 
______________________________________________________________________ 
Enbart tal   4,33  1,04   
Symbolnivå   2,62  1,26  37,42*** 0,63 
Signalnivå   1,11  0,33 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt    3,98  1,02 
______________________________________________________________________ 
 
Elevens kommunikationsnivå har även betydelse för om denne förstås av 
andra elever. Eta-värdet 0,79 visar att sambandet mellan kommunikations-
nivå och kamraters förståelse är starkt. Lärarna bedömer också här att ele-
verna med hörselnedsättning blir förstådda av sina kamrater i större omfatt-
ning om de använder tal. 
 
Elevens initiativ till kommunikation med sina kamrater 

Göransson (1995) visar, som tidigare redovisats (s. 19), att elever i särsko-
lan sällan uppmanas att samspela med varandra. Det var därför av intresse 
att be lärarna skatta i vilken utsträckning de bedömer att elev med hörsel-
nedsättning inleder kommunikation med sina kamrater. Sex elever i trä-
ningsskolan och sju av gymnasiesärskolans elever inleder sällan kommuni-
kation med någon kamrat. De fem döva eleverna inleder mycket sällan nå-
gon kommunikation med sina kamrater.  

Mer än hälften av eleverna i grundsärskolan inleder oftast själva kommuni-
kation med en kamrat (se vidare bilaga D, tabell 10). 
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Tabell 8.17 Lärares bedömning av i vilken omfattning elever på olika 
kommunikationsnivå tar initiativ till kommunikation med kam-
rater 

______________________________________________________________________ 
 

   M  s  F  eta2 

______________________________________________________________________ 
Enbart tal   4,07  1,11   
Symbolnivå   2,77  1,42  22,43*** 0,49 
Signalnivå   1,22  0,67 
______________________________________________________________________ 
 
Totalt    4,06  0,93 
______________________________________________________________________ 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan elever på olika kommunikationsni-
vå när det gäller i vilken omfattning de inleder kommunikation med sina 
kamrater. Eta-värdet 0,70 visar också att sambandet mellan kommunika-
tionsnivå och elevers initiativ till kommunikation med kamrater är starkt. 
Kan det vara så att det är lättare för omgivningen att uppmärksamma kom-
munikativa initiativ som sker verbalt än om initiativen sker via annan kanal 
eller eleverna har kanske inte någon att kommunicera med, eftersom ingen 
förstår dem. Det finns en risk att eleven då ger upp sina försök. 

Bortfallet angående elevens initiativ till kommunikation rör tre ele-
ver i träningsskolan och två i grundsärskolan. Har dessa klasslärare svårt att 
bedöma elevens kommunikation med sina kamrater eller bedömer de det 
inte som viktigt och därför inte anger detta är en fråga som man kan ställa. 
 
Individuella planer för elev med hörselnedsättning  
 
Som tidigare diskuterats (kap 3.1.3) skall undervisningsmålen för eleven 
ständigt prövas, följas upp och utvärderas. Frågor man då kan ställa sig är i 
vilken stor utsträckning individuella undervisningsplaner utarbetas för de 
elever i särskolan som kartlagts i denna studie och hur delaktiga föräldrarna 
är i detta enligt lärarnas bedömning. 
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Tabell 8.18 Förekomst av individuella undervisningsplaner för elev med  
hörselnedsättning i särskolan 

______________________________________________________________________ 
 
  Träningskola Grundsärskola Gymnasiesärskola  S:a 
______________________________________________________________________ 
Ja   19  10  13   42 (78 %) 
Nej     3    7    2   12 (22 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa  22  17  15   54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
För 78 % (42 elever) av eleverna har individuella undervisningsplaner upp-
rättats, medan 12 elever saknar sådana. Inom träningsskolan och gymnasie-
särskolan finns flest utarbetade individuella planer för eleverna. I tre fjär-
dedelar av fallen har enligt lärarna, föräldrarna har varit delaktiga i att 
formulera sina barns undervisningsmål.  

Angående föräldrars delaktighet har en lärare kommenterat följande: 

Föräldrarna kom ej på föräldrarmöte, skickade hem IUP (Indi-
viduell Undervisnings Plan). 

Några klasslärare som upprättar individuella undervisningsplaner har 
givit följande kommenterar: 

Alla elever på träningsskolan har IMP (Individuellt Mål Pro-
gram). 

Har ungefär samma plan för klassen, två elever på träningss-
kolenivå som går i grundsär. 

På träningsskolan arbetar vi alltid i team har konferenser och 
träffar med föräldrar, när vi skriver målprogram. Har dessut-
om ett intimt samarbete med habilitering, syn och hörselkon-
sulent. Därför kan ju en sådan här underökning påvisa behov 
nu nedskärningstider. 

Två lärare har givit följande kommentarer till varför individuell undervis-
ningsplaner inte upprättas: 

Är helt nyanställd i klassen, ej tillräckligt insatt ännu i elever-
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nas kunskaper, tolk måste vara med i samtal med föräldrar. 

IUP har inte med hörselnedsättningen att göra. 

Ovanstående citat säger inget om huruvida innehållet i begreppen IUP och 
IMP skiljer sig åt eller betyder samma sak för de olika lärarna. Erfarenheten 
säger att det råder förvirring vad gäller olika begrepp. Att två elever har 
samma plan och samtidigt går i "fel" undervisningsform enligt läraren före-
faller svårbegripligt. Att en IUP inte har med hörselnedsättningen i sig att 
göra kan ju vara riktigt. Däremot borde en plan beskriva vilka insatser som 
behövs till följd av hörselnedsättningens handikappande konsekvenser för 
eleven. 

Klassläraren ombads skriva ner vad som stod skrivet i den individu-
ella planen angående elevens kommunikation. För 20 av de 42 eleverna 
finns något beskrivet kring elevernas kommunikation. Av dessa 20 tillhör 
11 elever träningsskolan, sex grundsärskolan och tre gymnasiesärskolan. 
Det som lärarna formulerar rör sig framför allt om den kommunikations-
form eleven förväntas använda, dvs. det som beskrivits handlar både om tal 
och teckenanvändning samt om kroppsspråk. Som tidigare redovisats an-
vänder 56 % av elevgruppen tal som kommunikationsform. Huruvida några 
undervisningsmål upprättats utifrån den nivå den enskilde eleven befinner 
sig på i sin språkliga utveckling kan inte denna studie ge något svar på. 
Dock anger läro- och kursplaner, både inom ämnet svenska och undervis-
ningsområdet kommunikation, mål att uppnå efter elevens förutsättningar. 
Hur de individuella undervisningsplaner som upprättats för dessa elever 
utvärderas och följs upp bör studeras närmare i en kommande studie. Några 
lärare anger andra områden än kommunikation som viktigare för eleven att 
prioritera för tillfället.  

Har inga svårigheter med sin kommunikation, men störs när 
det blir mycket stök, bråk och buller. 

Att få kontakt över huvudtaget, över huvudtaget mycket okon-
taktbar. 

Önskvärt att eleven skall bli mer tydlig i sina signaler till sin 
omgivning samt att omgivningen skall förstå. 

Andra lärare bedömer nedanstående som viktigt för eleven i den kommuni-
kativa utvecklingen: 
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Ge eleven språk, tal, tecken, bilder, skrift av praktiska och 
upplevda situationer. 

Kommunikation med ljud och gester, kroppsspråk, fotografier 
och signaler för de olika aktiviteterna, ska bli medveten och 
förberedd för vad som ska hända. 

Att hon ska kommunicera genom att teckna med aktivitet, att 
kunna tolka pictogrambilder i socialt samspel. 

Daglig träning i teckenkommunikation och bildkommunika-
tion. Samma för båda eleverna. 

Alla elever i fråga har stort stöd i teckenanvändning och det 
skall ingå som en naturlig del av undervisningen. 

 
Sammanfattning och tolkning, kommunikation 
 
Detta avsnitt har behandlat elevens kommunikation och samspel liksom de 
undervisningsmål som ska finnas för alla elever enligt läroplanen, Lpo 94. 
Här med tonvikt på kommunikation. 

Elevantalet i den gjorda kartläggningsstudien är i numeriska tal för-
hållandevis litet, även om studien kan betraktas som en totalundersökning 
av eleverna i det aktuella geografiska området. Många jämförelser har kun-
nat göras med Nordéns m.fl. (1990) och Heilings (1995) studier även om 
elevantalet i dessa två studier är betydligt större. 

Elever i grundsärskolan använder tal som sin huvudsakliga kommu-
nikation. Av materialet framgår inte hur välfungerande talspråkskommuni-
kationen är, men enligt lärarna finns sju elever med måttliga till grava hör-
selnedsättningar, vilket borde påverka elevens kommunikation. Samtidigt 
framgår vid närmare granskning av lärarnas svar att en fjärdedel av de ele-
ver som huvudsakligen använder talspråk bedömer lärarna inte får tillräck-
ligt pedagogiskt stöd. Alternativa kommunikationssätt används i liten om-
fattning av grundsärskolans elever samtidigt som klasslärarna i grundsär-
skolan anser sig använda tecken som stöd till talet en del av dagen, och inte 
anser sig ha tillräckliga kunskaper i tecken som stöd till tal (TSS). Kan det 
möjligen finnas elever med hörselnedsättning inom denna undervisnings-
form som inte får adekvat stöd till följd av bristande teckenkunskaper hos 
skolans personal? Grundsärskolans klasslärare skattar också att både ele-
verna och de själv förstår merparten av vad som förmedlas i undervisning-
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en. Det framkommer en tendens i alla tre undervisningsformerna att lärarna 
bedömer att eleverna förstår mer av vad som sägs än vad lärarna själva an-
ser sig förstå av elevernas kommunikation. Naturligtvis är det lättare att 
skatta vad man själv inte förstår än att skatta vad eleverna kan tänkas missa. 
Detta är en intressant fråga att djupare analysera. Ett inte helt ovanligt på-
stående från skolpersonal som jag mött i mitt arbete i särskolan är ”han/hon 
förstår allt”. Har eleven förstått allt, för att man själv vet vad som sagts ge-
nom sin egen bästa kanal eller är lärare i särskolan särskilt observanta på 
elevers olika signaler? Det kanske är så att klassläraren alltid är uppmärk-
sam på att eleven skall förstå och därför kontrollerar vad och hur mycket 
eleven uppfattar av det som sägs. Å andra sidan kan det vara ett rent anta-
gande från lärarnas sida, att eleverna bedöms förstå så mycket. 

Att störningar i utvecklingsstördas kommunikativa samspel med per-
soner i miljön kan uppstå har tidigare diskuterats. Detta antyds även i denna 
studie. Klasslärare i träningsskolan bedömer att hälften av eleverna förstår 
det mesta av vad som förmedlas. Det är självfallet svårt att ange huruvida 
detta överensstämmer med verkligheten eller varpå lärarna grundar sina 
iakttagelser. I vilken utsträckning en enskild individ blir förstådd av eller 
förstår andra är beroende av såväl de egna individuella förutsättningarna 
som kommunikationsviljan och kunskapen hos personer i den enskildes 
miljö. 

I Heilings (1995) studie anger klasslärarna att eleverna ”visar det ge-
nom sitt arbete och sina aktiviteter” (72 %), ”har ett uppmärksamt ansikts-
uttryck” (34 %) och ”kan (på förfrågan) upprepa det som sagts” (31 %) 
som kriterier på att eleven uppfattar det som sägs.  

En enkätstudie (SIS-projekt, 1997), där 236 lärare svarat angående 
teckenanvändning i särskolan, visar att det är i träningsskolan som detta 
kommunikationssätt förekommer i störst utsträckning. Dessa lärare anser 
sig också använda tecken som stöd till tal (TSS) under stor del av dagen 
och bedömer sig ha relativt goda kunskaper. Samma förhållande visar sig 
inom denna kartläggningsstudie. Inom grundsärskolan, men även inom 
gymnasiesärskolan används tecken i mindre omfattning bland personalen. 
Detta trots att hälften av eleverna använder alternativa kommunikationssätt 
enbart eller i kombination med tal.  

Det finns variation i hur personalen tillägnar sig sina kunskaper i 
TSS eller teckenspråk, men arbetsplatsen tycks ändå vara det vanligast fö-
rekommande. Lärarutbildningarna tar här inget eller ett mycket litet ansvar. 
Detta trots att så stor andel av eleverna i särskolan är beroende av alternati-
va kommunikationssätt såsom både TSS och teckenspråk. Specialpedagog-
utbildningarna borde fokusera på de handikappande konsekvenserna av 
olika funktionshinder vad beträffar kommunikation och samspel i större 
omfattning (Granlund m.fl., 1997). Att elever utvecklar sitt teckenspråk och 
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sin kommunikation i specialskolan genom att vara tillsammans med andra 
barn och vuxna som använder detta språk borde vara självklart (Åsbacka-
skolan och Tullängsskolan) och kan rapporteras, men hur gravt hörselska-
dade eller döva elever, som får sin undervisning på hemorten utvecklar sin 
kommunikation vet vi litet om och det finns inte dokumenterat. 

Eleverna i träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella pro-
gram är oftast en mycket heterogen grupp, vilket betyder att det förekom-
mer kombinationer av olika kommunikationssätt på förspråklig och språk-
lig nivå i dessa undervisningsformer, vilket föreliggande studie också visar. 
Alternativa kommunikationssätt förekommer bland 64 % av eleverna i trä-
ningsskolan och totalt av 44 % av eleverna i alla tre undervisningsformer-
na. Vilken funktionalitet eleven har i sin kommunikation framgår emeller-
tid inte av denna studie. Detta är ett intressant fokus i en kommande under-
sökning. 

Hur ser då kommunikationen ut för de elever som inte i samma ut-
sträckning som andra förstår eller kan göra sig förstådda bland lärare och 
kamrater? Att dessa elever går i träningsskolan eller gymnasiesärskolans 
individuella program framgår av kartläggningen. Anpassas undervisningen 
efter dessa elevers behov, när klasslärare kan göra bedömningen, att ele-
verna förstår det som förmedlas i mindre utsträckning än vad andra elever 
gör? På vilka grunder analyserar klasslärare detta förhållande? Hur kart-
läggs elevens förutsättningar och möjligheter? Hur upprättas och utvärderas 
undervisningsmålen? Vad behöver dessa elever för att utveckla en funktio-
nell kommunikation med sin omgivning? En fungerande kommunikation 
måste självfallet finnas i alla situationer under skoldagen. Spontan kommu-
nikation utvecklas i naturliga sammanhang och tillsammans med andra. För 
att detta ska vara möjligt för elever med funktionshinder måste människor i 
barnets omgivning vara lyhörda och ge barnet kommunikationstillfällen 
samt ta till vara och utveckla det kommunikationssätt som fungerar bäst för 
eleven. Att kunna uttrycka sina tankar, känslor, behov och önskningar är en 
mänsklig rättighet. 

Elva elever bestämmer sällan vad man kommunicerar kring. Vad 
finns det för orsaker till att elever inte förstår vad lärare förmedlar eller att 
lärare inte förstår vad eleven uttrycker? Förutsättningar i såväl den fysiska 
som sociala miljön måste finnas, så att elever med utvecklingsstörning, 
hörselnedsättning och andra funktionshinder både kan uppfatta och göra sig 
förstådda. Elevens förutsättningar både vad beträffar sinnesfunktioner och 
begåvning måste vara så väl kartlagda att undervisningsmål kan upprättas, 
följas upp och utvärderas. Här vilar ett ansvar på skolans personal men 
också på institutioner utanför skolans värld med uppgift att tillgodose en 
god habilitering och rehabilitering. Föräldrar har självfallet sin givna roll. 
Min egen erfarenheten säger, att samverkan såväl inom skolan som mellan 
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skolan och andra instanser är lättare att tala om än att praktiskt genomföra, 
p.g.a. rutiner som skiljer sig åt, synen på den enskilde individen kanske inte 
överensstämmer eller att olika aspekter prioriteras. Samverkan är dock en 
nödvändighet om helhetsbilden kring den enskilde eleven ska bli en reali-
tet. Föräldrar och klasslärare är viktiga personer för skolbarn med flera 
funktionshinder. Att analysera samverkan mellan hem och skola i förhål-
lande till de behov både föräldrar och lärare anger och sätta dessa i relation 
till skolans mål är väsentligt (Granlund m.fl., 1997). Samverkan kan antas 
påverkas av såväl elevens funktionshinder som de egenskaper och behov 
som föräldrar och lärare har. Skolan och familjen som system samt faktorer 
i samhället såsom lagar, förordningar och läroplaner har också betydelse. 

Enligt läroplanen ska det för alla elever finnas utvärderingsbara un-
dervisningsmål (Lpo, 1994). I denna studie saknar 12 elever individuella 
undervisningsplaner. Varför utarbetar klasslärare i grundsärskolan inte in-
dividuella planer i samma utsträckning som lärare i träningsskola och gym-
nasiesärskola? Saknas kunskap och fortbildning om hur individuella planer 
utarbetas eller uppfattas det inte lika nödvändigt för elever med lindrig ut-
vecklingsstörning? Att undervisningsplaner utarbetas säger däremot inget 
om det kvalitativa innehållet eller huruvida de utvärderas och följs upp. Att 
individuella planer inte upprättas i den utsträckning som läro- och kurspla-
ner föreskriver bekräftas av en studie av Granlund m.fl. (1997). Förmodli-
gen behövs en analys av vad lärare saknar för kompetens för att upprätta 
individuella planer samt hur uppföljning och pedagogiskt stöd ska se ut. 
Samtidigt är det viktigt att skolledning använder de individuella planerna 
som ett underlag, för att ge enskilda lärare återkoppling på det specialpeda-
gogiska arbete, som bedrivs i klassen och skolan. 

Kommentarerna kring den kommunikativa utveckling som prioriteras 
för eleven i den individuella planen är naturligtvis mycket summariska, 
men det finns en tendens till att fokus ligger på metoder snarare än mål. 
Mål finns, men är allmänna snarare än specifika. Det är mycket lättare att 
beskriva hur något kan göras än vad som skall uppnås. Eftersom en hörsel-
nedsättning får handikappande konsekvenser för kommunikation och sam-
spel borde det vara en självklarhet att de individuella planerna innehåller 
kommunikativa undervisningsmål och metoder för hur dessa skall nås.  

Det klasslärare uttryckt angående kommunikation i individuella pla-
ner fokuserar oftast på den kommunikativa formen, dvs. hur något kan 
förmedlas t.ex. med tecken, bilder, tal, skrift, kroppsspråk. Kommunikatio-
nen har också en innehållssida, vad, och en användarsida, varför. Om det 
inte finns ett innehåll, ett budskapsom kan delas med andra eller om kun-
skap saknas om i vilket syfte kommunikation sker så är en god kommuni-
kationsform av mindre betydelse. Delarna måste bli en helhet (Bloom & 
Lahey, 1978). Om en person kan sägas ha kommunikativ kompetens beror 
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på hur väl dessa tre aspekter ges förutsättningar och möjligheter till att ut-
vecklas. Johansson (1990) talar om språkfärdighet som kan ses som en hel-
het av tre ömsesidigt beroende delar - innehåll, form och användning. En 
störning i någon av dessa delar betyder en störning också för helheten. 

Kommunikationsförmågan hänger samman med en människas hela 
situation t. ex andra funktionshinder utöver utvecklingsstörningen och be-
mötande från personer i miljön. Behov, intresse, vilja, känslor och motiva-
tion har också stor betydelse för hur kommunikationen utvecklas. 
 
8.2.4 Skolplacering 
 
Att ha ett funktionshinder i ett av sina fjärrsinnen, i detta fall hörseln, inne-
bär att naturlig stimulans går förlorad, att kommunikationen individer emel-
lan försvåras och att ett utanförskap vad beträffar sociala relationer kan 
uppstå. Mer än hälften av eleverna i denna kartläggning har flera funk-
tionshinder i kombination.  
 
Bedömning av elevens skolplacering med avseende på undervisning och 
kamratrelationer 
 
Klasslärarna har redovisat sin uppfattning om elevens skolplacering med 
avseende både på undervisningssituationen och den sociala situation med 
kamrater. Den sociala situationen har här inte preciserats, utan avser ett mer 
allmänt intryck av relationer kamrater emellan. 
 
Tabell 8.19 Klasslärares uppfattning av elevens skolplacering med avseen- 

de på undervisningssituationen 
______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Mycket tillfredsställande 14    7    8  29 (54 %) 
Ganska tillfredsställande   5    7    6  18 (33 %) 
Ganska otillfredsställande     1      1 (2% ) 
Mycket otillfredsställande     1    1    2 (4 %) 
Bortfall     3    1      4 (7 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   22  17  15  54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
En helt tillfredsställande situation i skolan vad undervisningen beträffar har 
54 % av eleverna. De elever som enligt lärarna har en ganska tillfredsstäl-
lande undervisningssituation återfinns i alla tre undervisningsformerna och 
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har övervägande lindriga till måttliga hörselnedsättningar. För tre av ele-
verna anser klasslärarna att undervisningssituationen är otillfredsställande. 
Av dessa tre elever går två i grundsärskolan och en i gymnasiesärskolan. 
För två av eleverna bedömer lärarna att den helt otillfredsställande skolpla-
ceringen omfattar både undervisning och kamratrelationer. Hörselnedsätt-
ningarna hos eleverna sträcker sig från lindrig till grav, två av eleverna talar 
medan den tredje använder olika alternativa kommunikationssätt. Den 
kommunikativa förståelsen mellan elev och lärare varierar från hälften av 
det som förmedlas till sällan. Två klasslärare har kommenterat följande: 
 

Eleven går på prov i grundsärskolan, hon gick i träningsskolan 
förut och hon bör nog gå där. 

 
Eleven har fått tid för utredning på Åsbackaskolans Resurs-
center. 

 
Uppgifter saknas om fyra elevers undervisningssituation, varav tre i trä-
ningsskolan och en grundsärskolan. För eleven i grundsärskolan har läraren 
bedömt att kamratrelationerna är ganska otillfredsställande. Av vilken an-
ledning har inte läraren svarat angående elevens undervisningssituation? 
Det kan vara så att undervisningssituationen inte är tillfredsställande, men 
läraren avstår från att ange detta. Nordén m.fl. (1990) ser ett dylikt skäl, 
som en tänkbar förklaring till att lärare underlåtit att svara i undersökning-
en. 
 
Tabell. 8.20 Klasslärares uppfattning av elevens skolplacering med avseen- 

de på kamratsituationen 
______________________________________________________________________ 
 
   Träningsskola Grundsärskola Gymnasiesärskola S:a 
______________________________________________________________________ 
Mycket tillfredsställande 11    4    6  21 (39 %) 
Ganska tillfredsställande   6  10    6  22 (41 %) 
Ganska otillfredsställande     2    1    3 (5 %) 
Mycket otillfredsställande     1    1    2 (4 %) 
Bortfall     5      1    6 (11 %) 
______________________________________________________________________ 
 
Summa   22  17  15  54 (100 %) 
______________________________________________________________________ 
 
För sex elever, varav fem går i träningsskolan, saknas uppgifter. För tre av 
dessa elever har lärarna däremot bedömt att undervisningssituationen är 
mycket tillfredsställande.  

Den sociala situationen är totalt sett något mindre tillfredsställande 
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än vad undervisningssituationen bedöms vara. Endast 39 % av eleverna an-
tas ha en helt tillfredsställande situation i skolan ur social aspekt. Ganska 
tillfredsställande relationer till sina kamrater bedöms 22 elever ha, medan 
fem elever anses ha otillfredsställande relationer till sina kamrater. Bortfal-
let är också något större vad beträffar kamratsituationen. Elevens skolgång 
med avseende på undervisningssituationen bedömer klasslärarna är mer 
tillfredsställande än elevens sociala situation med kamrater. Är det möjligt-
vis så att den sociala situation i skolan för dessa elever faktiskt är mindre 
tillfredsställande än undervisningssituationen eller är det lättare att bedöma 
elevernas undervisningssituation? Lärarens förväntningar på elevens socia-
la situation är kanske lägre ställda samtidigt som undervisningssituationen 
värderas viktigare än den sociala situationen. Undervisning kanske ses som 
mer kopplat till lärarprestige och av denna anledning känsligare att bedöma 
som icke tillfredsställande. Detta är frågor som behöver undersökas vidare. 

Problem med hörseln medför oftast kommunikationssvårigheter, vil-
ket naturligtvis får konsekvenser för kamratsituationen. Klasslärarna anser 
emellertid i sina kommentarer, att eventuella svårigheter som eleven kan ha 
i sin skolsituation beror på andra saker än hörselnedsättningen. 

På frågan huruvida eventuella svårigheter i undervisning eller den 
sociala situationen beror på hörselnedsättningen svarar hälften av klasslä-
rarna nej, varav några kommenterat varför, tre vet inte, en har svarat delvis 
och övriga klasslärare har inte kommenterat. Som orsaker till eventuella 
svårigheter anges t.ex. 

Delvis beror svårigheterna på hörselnedsättningen, men han är 
allmänt på en lägre nivå än övriga elever. 

Beror på autism. 

Elever med autism har kommunikationshandikapp som påver-
kar deras sätt att använda TSS, elever med autism har sällan 
kontakt med klasskamrater själv, utan det går ofta genom nå-
gon annan. 

Beror i huvudsak på dåligt stöd hemifrån. 

Det kan ju vara på detta sätt, men att en hörselnedsättning helt skulle sakna 
betydelse i sammanhanget verkar inte troligt enligt tidigare resonemang i 
kartläggningsstudien.  

Åsbackaskolans Resurscenter (ÅRC) gör specialpedagogiska utred-
ningar och ger råd och stöd kring elever med utvecklingsstörning och hör-
selskada/dövhet. Detta kan gälla elever där föräldrar eller personal under 
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förskoleperioden är i behov av pedagogisk och psykologisk utredning inför 
skolplaceringen. En dylik utredning kan även förekomma under elevens 
skolgång. Två elever i träningsskolan och en elev i grundsärskolan har varit 
i kontakt med ÅRC för utredning, övriga elever har det inte. I materialet 
ingår dock en grupp om fem elever som är döva, varav endast en elev haft 
kontakt med ÅRC, enligt lärarnas uppgift. 
 
Sammanfattning och tolkning, skolplacering 
 
Att dra slutsatser från de skattningar som klasslärarna har gjort inom olika 
områden i enkäten är naturligtvis vanskligt, ändå är det vad som klasslärar-
na uppfattar och anger som redovisas. Begrepp uppfattas och tolkas olika, 
vilket förvisso blir en felkälla att vara medveten om, när uppföljande frågor 
inte har kunnat ställas. Många egna erfarenheter har dock bekräftats, vilket 
i någon mån är en styrka. Studien fokuserar på en del av en individs hela 
situation och verklighet, dvs. skolsituationen för elever med hörselnedsätt-
ning och utvecklingsstörning. En elev lever i flera miljöer som sammanta-
get kan ge en positiv helhetsbild och ge utvecklingsmöjligheter, trots flera 
och komplicerade funktionshinder. Min egen erfarenhet säger att det görs 
många positiva och engagerade insatser för elever i särskolan. Det är viktigt 
att påpeka detta, eftersom det i studien framkommer många kritiska syn-
punkter. 

Ett annat dilemma är självklart att redovisningen endast sker ur ett 
perspektiv, nämligen lärarens. Vad eleverna själva anser i olika hänseenden 
kan inte här återges, eftersom eleverna inte är tillfrågade. Vad eleverna själ-
va anser om den undervisning som erbjuds eller om relationerna till sina 
kamrater vet vi inte. Vad eleverna förstår eller vad de inte förstår av det 
som sker i skolan eller i vilken utsträckning deras egna synpunkter hör-
sammas framgår heller inte. Hur det är att ha en hörselnedsättning och gå i 
särskola och vilka konsekvenser denna och kombinationer av andra funk-
tionshinder får för den enskilde eleven kan inte besvaras inom ramen för 
denna studie. Att lärares och elevers uppfattningar angående undervisning, 
inflytande m.m. skiljer sig åt bekräftas i andra studier (Ekholm, 1997). 

För 87 % av eleverna anser klasslärarna att undervisningssituationen 
är tillfredsställande. En otillfredsställande undervisningssituation har tre 
elever. För en av dessa anser klassläraren att undervisningsformen är fel. 
Vad beträffar elevernas relationer till sina kamrater anser klasslärarna att 
för de allra flesta elever är situationen tillfredsställande, även om det på 
detta område är färre elever som har en mycket tillfredsställande situation 
jämfört med vad lärarna anser beträffande undervisningssituationen för ele-
verna. Enligt lärarnas skattning vad beträffar kamratrelationer är det fem 
elever som har en otillfredsställande situation. För två av dessa elever avses 
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både undervisnings- och kamratsituationen, en elev i grundsärskolan och en 
i gymnasiesärskolan. För de övriga tre eleverna är det kamratsituationen 
som inte är tillfredsställande. Dessa elever har varierande hörselnedsätt-
ningar och använder tal som sitt huvudsakliga kommunikationssätt.  

Eventuella svårigheter som en elev kan ha i skolan finner klasslärar-
na förklaringar till inom andra områden än hörselnedsättningen. 

Situationen för det fåtal elever, som inte uppfattas ha det bra i skolan 
borde analyseras närmare. Varför uppfattar lärarna att det är så, vari ligger 
svårigheterna och vilka insatser kan göras för att förbättra situationen? Un-
dervisningsformen motsvarar kanske inte elevernas behov och förutsätt-
ningar eller lärarna saknar kanske kunskap om hur svårigheter analyseras, 
förklaras och åtgärdas. Återfinns eventuell problematik hos den enskilde 
individen, i miljön eller i samspelet mellan individ och miljö. Är det funk-
tionshindret eller de handikappande konsekvenserna som funktionshindret 
medför som tonvikten läggs på? Ständigt uppstår nya frågor som förelig-
gande studie inte kan besvara.  

I Heilings studie (1995) har motsvarande frågor ställts. Svaren från 
klassföreståndarna i grund- och gymnasieskolan tyder på samma uppfatt-
ning angående elevernas undervisningssituation som klasslärarna i förelig-
gande studie har. Undervisningssituationen är tillfredsställande för merpar-
ten av eleverna (89 %). Likartat förhållande råder i uppfattning av den so-
ciala situationen med kamrater, även om något fler lärare i Heilings studie 
finner den sociala situationen mycket tillfredsställande. I Nordéns m.fl. stu-
die (1990) svarar 98 % av klasslärarna i vanlig klass ja angående tillfreds-
ställande undervisningssituation. På högstadiet minskar denna siffra till 87 
%. Om nej svaren skärskådas både från klasslärare och föräldrar är skolpla-
ceringen i något avseende otillfredsställande, framförallt vad beträffar kam-
ratsituationen, för mer än 20 % av eleverna. Ungefär 10 % av dessa elever 
hade någon form av ytterligare svårighet. 

Det finns en tendens att både lärare i grundskolan och särskolan be-
skriver elever med hörselnedsättning likartat vad beträffar elevens skolsitu-
ation. Genomgående finns i dessa tre studier stora likheter i de svar som 
lärare angivit angående situationen för elever med hörselnedsättning obero-
ende av om skolgången sker i grundskola eller särskola. Rimligtvis kan 
man begära att lärare i särskolan, där elevantalet i klasserna är litet, är väl-
informerade och förser sig med kunskap angående den totala situationen 
som råder kring varje enskild elev och vad som kan tänkas påverka under-
visning och kamratrelationer. Att det också finns expertis, som kan ge pe-
dagogiska råd och stöd i olika frågor, som klassläraren anser viktiga borde 
vara en självklarhet i enligt med särskoleförordningens intentioner att "... 
särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insat-
ser... " (Särskoleförordningen 5 kap 2§). 
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Att fånga innebörden i en tillfredsställande skolplacering låter sig självfal-
let inte göras genom enbart en enkät. Många egenskaper och förutsättningar 
både hos personal, elever och miljö och samspelet dem emellan utgör grund 
för huruvida skolplaceringen ska anses som tillfredsställande eller otill-
fredsställande. Nordén m.fl. (1990) menar att: "Som bakomliggande ytters-
ta orsak till en otillfredsställande skolsituation spårar man en allmän syn på 
att en hörselnedsättning som ett fenomen, som i stort sett kan avhjälpas 
med tekniska hjälpmedel och därmed ge den hörselskadade möjlighet att 
fungera som en normalhörande individ" (Nordén m.fl., 1990, s. 159). 
Klasslärarna i föreliggande studie anser att det sällan är hörselproblemati-
ken som utgör grunden för elevens eventuella svårigheter, vilket kan tolkas 
som en underskattning av de konsekvenser en hörselnedsättning medför 
både i undervisning, tillsammans med kamrater och i relation till en indi-
vids kommunikativa utveckling och val av bästa kommunikationssätt. Fort-
bildning och information till all personal i skolan är självfallet av avgöran-
de betydelse för att den enskilde eleven ska få en skolgång, som är tillfred-
ställande utifrån behov och förutsättningar. Dessutom är det angeläget att 
ansvariga i skolan ser till att alla elever i behov av särskilt stöd har en indi-
viduell undervisningsplan, som kan utvärderas och följas upp. Instanser och 
befattningshavare som påverkar och berör individer med flera funktions-
hinder måste i större utsträckning känna till och uppmärksamma den pro-
blematik och komplexitet som kan förekomma. Med detta avses då såväl 
problematik kring diagnosticering som ordination av hörseltekniska hjälp-
medel. Det är viktigt att elevens funktionella hörsel i vardagen kartläggs 
likaså att elevens kommunikativa förutsättningar och behov och miljöns 
inverkan på en god utveckling av kommunikation och samspel kartläggs. 
Medicinska, tekniska, psykosociala och pedagogiska insatser måste gå hand 
i hand. Det måste utarbetas goda och genomförbara rutiner för samverkan 
om inte begreppet "helhetssyn" endast ska förbli ett honnörsord. 

Man kan fråga sig hur lärare kan bedöma undervisningssituationen 
som så bra när de samtidigt anger att närmare 30 % av eleverna är svåra att 
förstå ur kommunikativ aspekt eller när 20 % av eleverna förstår hälften 
eller mindre av vad som förmedlas. Dessa procentsatser kan eventuellt vara 
större, eftersom det relativt stora bortfallet också kan tänkas ingå. Hur kan 
kamratsituation vara övervägande tillfredsställande, när lärare samtidigt 
uppfattar att 50% av eleverna förstår hälften eller mindre av vad kamraterna 
förmedlar eller när hälften av eleverna sällan inleder kommunikation med 
sina kamrater? Även denna procentsiffra kan tänkas vara högre, eftersom 
bortfallet är relativt stort. Hur ser den faktiska skolsituation ut för många 
elever, när cirka 40 % av klasslärarna bedömer att given information inte är 
tillräcklig, när många av dem uppger att information kring kommunika-
tionssätt och kamratrelationer saknas eller när minst 30 % (bortfallet är här 
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15%)bedömer att eleverna inte får tillräckligt pedagogiskt stöd? Det är 
självfallet många faktorer som har betydelse för att den enskilde eleven 
skall få en god skolsituation. Helhetsbilden av en enskild elev och dennes 
situation med både möjligheter och begränsningar får naturligtvis inte tap-
pas bort, vilket tidigare diskuterats, men ovanstående procentsatser är så 
pass höga att många funderingar väcks kring resurser och resursfördelning, 
förhållningssätt, lärarrollen och sociala relationer. Det är viktigt att det i 
klassen ges utrymme, så att en fungerande kommunikation och ett aktivt 
samspel kan komma till stånd. Det är väsentligt att den enskilde läraren är 
uppmärksam på situationer där eleven inte förstår vad som förmedlas. Flera 
frågor uppstår kring undervisningen. Vilken pedagogisk nivå ligger under-
visningen på, "individualiserad" eller på "gruppnivå"? Hur "styrd" är un-
dervisningen och hur mycket av elevernas spontana initiativ fångas upp? 
Med andra ord hur anpassas undervisningen efter elevens behov och förut-
sättningar? Mål för den undervisning som ska bedrivas måste upprättas i 
förhållande till elevens behov, förutsättningar och rådande styrdokument 
och metoderna måste genomförs och revideras vid behov samt utvärdering 
och uppföljning måste regelbundet göras. Det är nödvändigt att analysera 
hur läraren ser på sin egen roll i relation till elever med grava funktionshin-
der.  

En pedagogisk debatt måste föras inom särskolan angående vilken 
sorts kunskap som är funktionell för eleven och om synen på barns lärande 
i allmänhet och om barn med funktionshinders lärande i synnerhet. En de-
batt måste föras om förhållningssätt till barn och om hur lärarrollen ser ut i 
en skola i förändring. 
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9 KARTLÄGGNINGENS RESULTAT - REFLEKTIONER OCH  
KONSEKVENSER 

 
 
Syftet med den genomförda studien har varit att kartlägga elever med hör-
selnedsättning inom särskolan i två län i södra Sverige. Studien utgör en 
beskrivning och värdering av elevgruppens skolsituation ur klasslärares 
perspektiv. Reflektioner kring kartläggningens resultat och dess konse-
kvenser diskuteras i kapitlet. 

Den teoretiska referensramen för kartläggningsstudien utgörs av 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt Lundgrens ramfaktorte-
ori. Studiens resultat kommer således att diskuteras med avseende på dessa 
nivåer och ramar.  

Får elever med kombinerade funktionshinder i form av utvecklings-
störning och hörselnedsättning det pedagogiska stöd i undervisningen som 
funktionshindren kräver? För att undervisa elever med olika funktionshin-
der krävs flera kompetenser. Vad beträffar föreliggande elevgrupp krävs 
kunskaper om olika aspekter av hörsel- och hörselnedsättning såsom fysio-
logi, teknik samt vilka kommunikativa, sociala och pedagogiska konse-
kvenser hörselnedsättningen medför. Kunskap om detta är viktigt och 
grundläggande, för att eleven ska få en god undervisning utifrån sina förut-
sättningar och behov. Finns denna kompetens bland lärare i det redovisade 
materialet? Två klasslärare har formell hörselutbildning och en dryg fjärde-
del av lärarna har genomgått riktad fortbildning. Flertalet lärare har där-
emot specialutbildning för den aktuella undervisningsformen, dvs. särsko-
lan. 

Är det å andra sidan möjligt att ställa krav på sådana specialkunska-
per hos en klasslärare, som bland eleverna i klassen kan ha fyra - fem olika 
funktionshinder representerade utöver utvecklingsstörningen. Varje funk-
tionshinder i sig kräver att klassläraren besitter en mängd kunskaper. Kom-
binationer av olika funktionshinder och dess handikappande konsekvenser 
kräver ytterligare kompetens. Vilken beredskap har en speciallärare eller 
specialpedagog som utbildats med inriktning på tjänstgöring inom särsko-
lan, att möta alla de olika behov, som kan finnas bland elever i särskolans 
träningsskola? Att ge ett generellt svar på denna fråga är självfallet inte 
möjligt. Vad beträffar beredskapen att kunna möta elever med hörselned-
sättning, som är i behov av teckenspråk/tecken som stöd till tal (TSS), så är 
denna enligt ett riksomfattande projekt i särskolan inte tillfredsställande 
(SIS-projekt, 1997).  

Den specifika kompetens som behövs måste sannolikt den enskilde 
klassläraren skaffa sig genom egen fortbildning och i aktuella fall skaffa 
nödvändig kunskap genom kontakter med föräldrar, hörsellärare, hörsel-
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vård och resurscenter, samt ställa krav på att få information och pedago-
giskt stöd av lärare specialutbildade på olika funktionshinder. Här uppstår 
genast ett dilemma, eftersom specifikt pedagogiskt stöd inte finns i alla 
kommuner, vilket också framgått av kartläggningen. Funktionshinder kan 
tillika vara mer eller mindre ”intressanta” ur samhällets synvinkel, vilket 
medför att kommuner i första hand satsar sina utbildnings- och fortbild-
ningsinsatser inom de områden, som för tillfället är i fokus. Just nu är be-
hovet och efterfrågan på kompetens inom området autism det som arbetsgi-
vare efterfrågar och prioriterar (HLS, 1997; SIH, 1997; Granlund & Sun-
din, 1997). Självfallet är detta befogat, eftersom detta funktionshinder tidi-
gare varit outforskat och eftersatt och elever med autism en grupp som varit 
bortglömd. Ett annat skäl är att konsekvenserna av autism i form av t.ex. 
beteendeavvikelser påverkar klassrumsmiljön i större utsträckning än ett 
rörelsehinder eller en hörselnedsättning, vilket gör att lärare i större omfatt-
ning begär hjälp. Varför begär lärare till elever med andra funktionshinder 
inte hjälp i större utsträckning, i synnerhet om det pedagogiska stödet inte 
anses tillräckligt? Några orsaker kan vara att specifikt stöd i hörselfrågor 
inte existerar eller att den enskilde läraren inte vet var han/hon skall vända 
sig eller att lärare upplever att rop på hjälp inte givit effekt och därför ger 
upp och försöker klara sin situation på egen hand. 

Ett funktionshinder som hörselnedsättning är inte tillräckligt upp-
märksammat trots att gruppen med hörselproblematik generellt sett i sam-
hället är stor. Enligt SCB (1996) har 12,5 % av Sveriges befolkning över 16 
år problem med sin hörsel. Enligt tidigare refererade variation av under-
sökningar bland utvecklingsstörda beträffande hörselnedsättning skulle an-
delen personer med hörselproblem inom särskolan kunna vara större.  

Det förefaller, enligt kartläggningens resultat, som om kompetens 
inom olika områden som berör hörsel och hörselnedsättning behöver tillfö-
ras olika nivåer/ instanser såväl i som utanför skolan. Det som avses är 
ökade kunskaper kring elevgruppens storlek, allmän såväl som specifik 
kompetens kring hörselnedsättning, vilka konsekvenser funktionshindret 
får för individen i vardagen och vilka följder olika funktionshinder i kom-
bination medför. Det fordras också rutiner kring bedömning av hörselned-
sättning, ordination och användning av tekniska hjälpmedel, kunskaper 
kring kommunikationens betydelse för utveckling i allmänhet och språk i 
synnerhet, samt kunskaper kring utarbetande av och utvärdering av indivi-
duella undervisningsplaner. 
 
9.1 Reflektioner kring kartläggningens resultat och dess konsekven- 

ser 
 
Studien har genomförts som en enkätstudie, vilket medför vissa begräns-
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ningar då både frågor och svarsalternativ styrs av forskarens synsätt. Mitt 
intresseområde har självfallet varit styrande för den information som efter-
sökts. Detta är förvisso en styrka, eftersom förståelse för problemområdet 
finns, men också ett hinder då vissa saker förmodligen har förbisetts. Detta 
har dock i någon mån kompenserats genom det utrymme klasslärarna haft 
för att göra egna kommentarer. Det största interna bortfallet rör frågor an-
gående tillräckligheten i pedagogiskt stöd, kommunikation och samspel 
samt skolplaceringens lämplighet med avseende på elevernas sociala situa-
tion. Detta bortfall kan naturligtvis ha inverkat på resultatet om än inte i så 
hög grad. Ett uteblivet svar inom dessa områden kan bero på att en klasslä-
rare kanske hellre avstår från att svara än avger ett svar i negativ riktning. 
Dessa områden har bedömts som viktiga i studien, därför hade det varit 
önskvärt att ställa uppföljande frågor, för att maximera studiens säkerhet. 
Efterhand som materialet har bearbetats har också nya frågor uppstått. Det 
hade t.ex. varit av intresse att djupare belysa frågor angående ordination 
och anpassning till hörseltekniska hjälpmedel, hur pedagogiska stöd- och 
informationsinsatser skall utformas för att nå bästa effekt, vilka behov hos 
eleven eller i miljön som är viktiga att ta fasta på och vilka som är av mind-
re vikt att prioritera. Utförligare information kring kommunikation och 
samspel, utformning, utvärdering och uppföljning av individuella undervis-
ningsplaner samt elevens skolplacering hade också varit önskvärd. Detta är 
begränsningar i kartläggningsstudien, som kanske hade undvikits om inter-
vju valts som metod. En annan begränsning är valet av perspektiv, dvs. att 
den information som samlats in har skett ur klasslärares perspektiv. Varken 
föräldrars, elevers eller skolledares uppfattningar har inhämtats. Självfallet 
hade information tillförts på olika områden i studien om också dessa grup-
per involverats. Å andra sidan måste en avgränsning göras, därför har före-
liggande studie inriktats på klasslärares uppfattning av elevernas skolsitua-
tion ur hörselaspekt. 

De frågor som ställdes i anslutning till studiens syfte har besvarats i 
resultatredovisningen. En del av svaren har bekräftat vad jag redan visste 
därmed fått en större tyngd genom studien, medan andra varit oväntade och 
givit upphov till funderingar som kommer att diskuteras. 

Den teoretiska referensramen för kartläggningsstudien utgörs av 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979) och Lundgrens ram-
faktorteori (1972). Den kunskap och erfarenhet som lärare har av elever 
med funktionshinder präglar förmodligen de förväntningar och de krav som 
ställs på eleverna i olika situationer. För att det enskilda barnet ska utveck-
las efter sin förutsättning och förmåga i olika avseende är det väsentligt att 
alla som är inblandade kring barnet t.ex. hem, skola, fritid, habilitering, 
strävar i samma riktning och att alla insatser präglas av samstämmighet. En 
individuell plan eller åtgärdsprogram underlättar självfallet denna strävan. 
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Ju mer klassläraren känner till och är insatt i olika befattningshavares ar-
betsområden desto enklare är det att vända sig till respektive instans med 
frågor och önskemål så att såväl elev som personal kan ges det stöd som 
behövs, för att möjliggöra en god undervisning. "Vilka elever som får ser-
vice av konsulenter styrs i huvudsak av egenskaper hos klasslärare och 
skolmiljö samt av verksamhetsmål och arbetssätt hos konsulenterna" (Gran-
lund & Sundin, 1997 s. 10).   

I det följande kommer reflektionerna kring kartläggningens resultat 
att relateras till Bronfenbrenners nivåer i den utvecklingsekologiska model-
len, mikro-, meso-, exo- och makronivån. Lundgrens ramfaktorteori betrak-
tar jag primärt som ramar på makronivå, vilka begränsar, reglerar och styr 
verksamheten i klassrummet för eleverna i föreliggande studie. Ramfakto-
rerna möjliggör dock för berörda på andra nivåer att själv tolka dess inne-
håll i större utsträckning till följd av skolans decentralisering. Utvärdering-
ar kan som Lundgren (1989) menar ses som nya styrdokument, men å andra 
sidan kan t.ex. upprättandet av och utvärdering och uppföljning av indivi-
duella undervisningsplaner användas av lärare och föräldrar som ett på-
tryckningsmedel gentemot ansvariga för skolan och andra instanser, för att 
ge elever en god skolsituation. 

Om enbart hinder och svårigheter fokuseras kan ekonomiska resur-
ser, såväl personella som materiella, föräldrars krav, förväntningar och 
önskemål, tillgång till anpassade läromedel, förskrivning av hjälpmedel, 
den inriktning och tonvikt som läggs vid kommunikativ utveckling i under-
visningen begränsa elevers kommunikation och samspel med andra. Kom-
munikation och samspel kan å andra sidan möjliggöras om kunskap, kom-
petens, en positiv syn på elevers utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och 
lyhördhet och en vilja till samverkan finns. 
 
Studiens resultat och dess konsekvenser - mikronivån 
 
Utvecklingen av kommunikation och samspel mellan lärare och elev, kan 
betraktas som relationer och roller i den närmaste miljön, mikronivån. Hur 
detta kommunikativa samspel i klassen kommer att utvecklas påverkas t.ex. 
av hur väl kartlagda eleverna är med avseende på hörselmässiga och kom-
munikativa förutsättningar och behov till följd av funktionshindret, samt 
om behovet av hörseltekniska hjälpmedel är tillgodosett. I vilken utsträck-
ning eleven blir betraktad och bemött som en person som kan kommunicera 
oberoende av vilken kommunikationsform som används, den kunskap och 
kompetens som läraren har för att tolka och förstå det eleven förmedlar, 
samt hur stimulerande miljön är ur kommunikativt hänseende påverkar ele-
vens språkliga och kommunikativa utveckling.  

Stor vikt har i studien lagts vid området kommunikation, särskilt då 
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lärares kompetens och förståelsen mellan lärare och elever och elever emel-
lan. Det var också inom dessa områden som skillnader kunde påvisas vid 
den statistiska bearbetningen. Det resultat som framkom vad beträffar lä-
rarnas teckenkunskaper och teckenanvändning i undervisningen, i vilken 
utsträckning lärare och elev förstår varandra samt i vilken utsträckning ele-
verna kommunicerar och förstår varandra, fokuserar på områden som är 
intressanta att studera djupare och med andra metoder som t.ex. videofilm, 
observation och intervju. Att kommunikationsformen och den utvecklings-
nivå som eleverna befinner sig på har betydelse för hur kommunikationens 
innehåll och användning utvecklas är kanske inte så förvånande. Den 
kommunikativa kompetensen handlar om, som tidigare diskuterats, ett sam-
spel mellan de olika komponenterna form, innehåll och användning. Brister 
inom ett område inverkar på helheten, dvs. hur en individs funktionella 
kommunikation ter sig i olika sammanhang. Att elevers användning av en-
bart tal ger den bästa förståelsen, enligt lärarnas bedömning var något för-
vånande. Användningen av andra kommunikationssätt såsom t.ex. tecken-
språk/TSS borde också ge lika god förståelse och öka samspelet, förutsatt 
att personalen har erforderlig kompetens och att eleverna erbjuds en miljö 
som stimulerar och utvecklar detta kommunikationssätt. Kartläggningen av 
elevers kommunikation, såväl dess form som innehåll och användning, 
brister enligt mina egna erfarenheter. Elevers kommunikation är beroende 
av såväl individuella förutsättningar som social och fysisk miljö och måste 
därför analyseras ur ett helhetsperspektiv . 

Om hörsel saknas för att inhämta information måste alternativa och 
bästa kanaler användas. Detta gäller också de budskap som individen själv 
förmedlar. Av de fem döva elever som finns redovisade befinner sig fyra på 
signalnivå, med avseende på vilket huvudsakligt kommunikationssätt ele-
ven använder, enligt klassläraren. Föreliggande material är inte tillräckligt 
ingående, för att dra slutsatser huruvida elevens utvecklingsstörning är så 
grav att den kommunikativa utvecklingen är begränsad, men frågan uppstår 
trots allt om orsaker även finns att söka i elevernas miljö. Det kan vara så 
att elevens funktionshinder bedöms som så grava, att en anpassad tecken-
språklig miljö inte erbjuds, då eleven inte anses kunna tillgodogöra sig 
denna eller att personalens kunskaper om och i detta kommunikationssätt är 
bristfälliga. Klasslärare redovisar för egen del, att teckenspråk/TSS används 
i mycket liten utsträckning med dessa elever. Att inneha kompetens i och 
om ett kommunikationssätt som aktuella elever är i behov av måste vara ett 
ansvar för såväl utbildningsinstitutioner, arbetsgivare som enskild personal. 
Enskilda elevers stimulans kan rimligtvis inte vara beroende av huruvida 
personal i den klass där eleven går råkar ha "rätt" kompetens och kan till-
godose elevens behov. För att kunna anpassa kommunikationen efter ele-
vens utvecklingsnivå krävs goda kunskaper i såväl vokabulär, grammatik 
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som tillämpning. Min absoluta övertygelse vad beträffar personalens teck-
enanvändning är att kunskapsinhämtning måste ske på teckenspråklig 
grund. Denna ståndpunkt är inte självklar i särskolan. Innan detta mål kan 
nås är vägen dit snårig och kantad av såväl fördomar som brist på kunskap.  

Det övergripande syftet för studien är att kartlägga skolsituationen 
för elever med hörselnedsättning i särskolan i två län. Det är då väsentligt 
att få veta huruvida den aktuella skolplaceringen både ur undervisnings- 
och social aspekt bedöms vara tillfredsställande. Att så är fallet anser de 
flesta lärarna. Sätts denna bedömning i relation till svar på andra frågor blir 
detta konstaterande inte fullt så enkelt att förstå. Skolplaceringen som form 
kan självfallet vara den rätta, men en skolplaceringen handlar också om in-
nehåll och kvalitet. Är skolsituationen så tillfredsställande, som klasslärar-
na uppger med tanke på de svar som lämnats på andra frågor. Hur det fak-
tiskt förhåller sig beträffande elevernas skolplacering måste analyseras vi-
dare, för att kunna ge ett tillförlitligt svar. 
 
Studiens resultat och dess konsekvenser - mesonivån 
 
De mål och riktlinjer i form av olika styrdokumet som anger inriktningen 
och sätter ramar för skolans arbete kräver av skolans personal att verkligen 
forma en individuellt anpassad undervisning. Detta ställer krav på att klass-
läraren i samverkan med hemmet formulerar undervisningsmål som följs 
upp och utvärderas. Ett arbete som är både mödosamt och tidskrävande och 
som ibland betraktas som ett onödigt pålagt ok, kanske beroende på att det i 
skolan saknas tradition att på ett ändamålsenligt sätt dokumentera verk-
samheten. Enligt egen erfarenhet upplever många lärare, att ständigt nya 
arbetsuppgifter påläggs i takt med förändringar inom skolan. Arbets-
uppgifter som en del lärare anser sig sakna såväl kompetens som tid att 
utföra, eftersom det är så mycket planering och praktiska frågor som tar 
överhanden. Att i stället se individuella undervisningsplaner som något 
positivt, men tidskrävande, och att se dem som en påverkansmöjlighet, som 
dessutom ger ökad kunskap om eleven, gagnar många parter på sikt. SIH 
gav under hösten 1997 ut en handledning kring upprättandet av individuella 
planer för förskolebarnet och för elever i skolan (SIH, Läromedel, 1997). 
Av föreliggande studie framgår att en förbättring krävs vad beträffar att 
upprätta individuella undervisningsplaner och samtidigt involvera föräldrar 
i större utsträckning. En förhoppning är att positiva förändringar i flera 
avseenden har skett sedan studien genomfördes vårterminen 1996. 

En annan egen erfarenhet är att det generellt i särskolan sker ett nära 
och engagerande samarbete med föräldrar, en samverkan som i många fall 
är nödvändig till följd av barnets funktionshinder. Det vore intressant att 
göra en studie över nöjda föräldrar till barn med utvecklingsstörning i sär-
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skola respektive föräldrar till barn i grundskola. Finns det någon skillnad? 
 
Studiens resultat och dess konsekvenser - exonivån 
 
De stödinsatser såväl medicinska, tekniska som pedagogiska, som i detta 
sammanhang kan ses som insatser från en nivå, där den enskilde individen 
inte är dagligen och direkt delaktig, exonivån, och som ges till den enskilde 
eleven föranlett av funktionshindret eller kombinationer av funktionshin-
der, måste också sättas in i ett sammanhang där även andra nivåer är invol-
verade. De insatser av t.ex. medicinsk och teknisk art som görs, eller inte 
görs, för elev i särskolan med diagnosticerad eller misstänkt hörselnedsätt-
ning påverkas sannolikt av de attityder gentemot personer med utvecklings-
störning, den kunskap och kompetens kring kombinerade funktionshinder, 
rutiner i utredningsprocesen och den ekonomi och prioritering, som råder 
inom, bl.a. skolhälsovård och hörselvård. Detta i sin tur både påverkas av 
och påverkar den övergripande samhällsnivån i form av politiska beslut, 
lagstiftning, ekonomiska ramar, attityder och värderingar kring funktions-
hinder och handikapp. Behov, krav och förväntningar från föräldrar och 
skolans personal, som uttalas gentemot olika myndigheter har också sin 
betydelse. 

Min uppfattning är att det finns fler elever med hörselproblematik än 
vad föreliggande studie visar, vilket också framgår av statistik från Funk-
tionellt Bedömningsunderlag (SIH- databas, 1997), där antalet elever i det 
aktuella området är fler till antalet. Är det möjligen så att elever med audi-
tiva svårigheter, dvs. elever som har svårigheter att tolka och förstå talat 
budskap, eller elever som är svårbedömda inte kartläggs eller följs upp vi-
dare? Är det möjligen så att elever inte ens uppmärksammas med avseende 
på hörselfunktion, p.g.a. av att utvecklingsstörningen är grav eller att ett 
annat funktionshinder är mer påtagligt och därför fokuseras? Att hörselned-
sättningen, enligt klasslärarnas kommentarer, sällan utgör grunden för ele-
vens eventuella svårigheter i skolan, utan att dessa kan bero på andra fakto-
rer ger stöd för ovanstående funderingar. Alla hinder måste undanröjas och 
alla möjligheter undersökas och tas tillvara, för att den enskilde eleven skall 
få stimulans på bästa kanal och ges många inlärningstillfällen. 

I vilken omfattning pedagogiska stöd- och informationsinsatser 
kommer att ges till den enskilde eleven eller till skolans personal kan bero 
på flera saker t.ex. föräldrars engagemang, krav och förväntningar och 
skolpersonalens behov, kunskap och uttalade önskemål. Vad som betraktas 
viktigt i undervisningen och vad som prioriteras inverkar sannolikt också 
på den kunskap som den enskilde läraren söker och efterfrågar.  

Samhällets intentioner är en likvärdig skola för alla där undervis-
ningsinsatser är baserade på den enskilde elevens förutsättningar och be-
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hov. Hur detta tillämpas beror på den kunskap, kompetens och människo-
syn som finns hos dem som tolkar styrande dokument. Det medför att t.ex. 
det pedagogiska stödet kan utformas olika beroende på var den aktuella 
eleven får sin skolgång. Avsaknad av "experter" med inriktning mot speci-
fika funktionshinder, vilka kan ge råd och stöd till elever och personal bi-
drar säkerligen till att klasslärare upplever sig sakna stöd och uppmuntran i 
sitt arbete. Enligt skolverkets rapport (Skolverket, 1997) är ”BDU-lärare” 
(Blinda - Döva- Utvecklingsstörda elever) och talpedagoger en grupp spe-
ciallärare inom särskolan som minskat i störst omfattning. 

En möjlighet att utöka den egna kompetensen är att delta i aktuella 
forbildningsinsatser inom området. Varför har cirka 75 % av klasslärarna 
inte tagit denna möjlighet eller använt sig av den kompetens som Åsbacka-
skolans Resurscenter kan ge? Läroplanen (Lpo 94) poängterar skolpersona-
lens utbildning och kompetens och rektors ansvar för detta. Därför är det 
väsentligt att arbetsgivare är uppmärksamma på och möjliggör kompetens-
höjning i såväl hörselfrågor som teckenspråk/TSS. 

Det behövs klara rutiner för att kartlägga hur ett barn med flera funk-
tionshinder hör och en medveten strategi för att genomföra och följa upp de 
insatser som är nödvändiga i det enskilda fallet. Det förutsätter framförallt 
en samverkan mellan familj, skola och hörselvård, då gruppen som beskri-
vits i studien är mycket heterogen. När en individs hörselfunktion är kart-
lagd måste naturligtvis denna information nå de personer som är berörda. 
Det får absolut inte vara som i denna studie att 20-25 % av lärarna uppger 
att ingen information givits. Dessutom anser närmare 40 % av de som fått 
information att denna inte varit tillräcklig. Att information överhuvudtaget 
ges är en grundförutsättning. Det framgår också att innehållet i denna i stör-
re utsträckning, än vad som är fallet idag, måste fokusera dels på konse-
kvenser av att flera funktionshinder föreligger dels på kommunikativa 
aspekter och kamratrelationer. 

Att 48 % av eleverna med bilaterala hörselnedsättningar inte har hör-
apparater var ett något oväntat resultat. Att dessutom klasslärarna inte upp-
lever sig sakna tekniska hjälpmedel utöver vad som redan finns blir därför 
än mer motsägelsefullt. Det kan finnas många tänkbara förklaringar till det-
ta förhållande, vilket tidigare har diskuterats. För att hitta en rimlig förklar-
ing måste både enskilda individer och omgivande system, som kan tänkas 
inverka på aktuella förhållande, studeras närmare. Funderingar som uppstår 
är huruvida orsaker står att finna i bristande kunskap, oklara rutiner, lokala 
variationer, attityder till människor med grava funktionshinder eller eko-
nomiska åtstramningar?  

Ett annat inte helt väntat resultat är att klasslärare inom gymnasiesär-
skolan anser sig få mindre information och mindre pedagogiskt stöd både 
till sina elever och för egen del än lärarna i tränings- och grundsärskolan, 
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samtidigt som de gått fortbildning i liten utsträckning. En tänkbar förklar-
ing är att pedagogiska rutiner vad beträffar övergången från den obligato-
riska till den frivilliga undervisningsformen brister. Om insatserna och stö-
det minskar med stigande ålder hur ser då situationen ut för dessa individer 
när vuxenlivet träder in? Vilka de faktiska orsakerna är till att det pedago-
giska stödet till elever i gymnasiesärskolan inte anses tillräckligt behöver 
undersökas närmare. 

Av tidigare redovisade resultat kan utläsas att ordination av hörsel-
tekniska hjälpmedel inte står i relation till antalet elever med hörselnedsätt-
ning samt att de hjälpmedel som eleverna har används i ganska liten om-
fattning. Enligt lärarna har få insatser gjorts för att tillgodose goda ljus- och 
ljudförhållanden i klassrummet föranlett av elev med hörselnedsättning. 
Vidare uppger klasslärarna att information kring hörselproblematik såväl 
allmän som specifik brister samt att det pedagogiska stödet inte är tillräck-
ligt. Ett litet antal klasslärare har genomgått fortbildning kring elever med 
hörselnedsättning. Kunskaper i TSS/teckenspråk och dess användning i 
förhållande till elevers kommunikationsnivå är inte tillfyllest. Elevers möj-
lighet till identifikation med andra elever med hörselnedsättning är små, då 
oftast elev med hörselnedsättning saknar kamrater med liknande problema-
tik i sin klass. Ett fåtal elever i studien har haft kontakt med resurscenter 
(Åsbackaskolans resurscenter) för utredning, råd och stöd. En vanlig be-
dömning bland lärarna i studien är att hörselnedsättningen sällan vållar ele-
ven några problem. Listan på mindre gynsamma resultatet ur elevens syn-
vinkel kan bli lång, varför det övervägande positiva resultat kring skolpla-
ceringens lämplighet kan i ifrågasättas och närmare borde analyseras i det 
enskilda fallet. 

I den aktuella regionen är det ovanligt att klassammansättningar sker 
utifrån att det finns flera elever med hörselnedsättning inom ett område. 
Den enda klass som finns i regionen återfinns i detta material. Det finns 
sannolikt flera orsaker till att antalet hörselklasser i särskolan är få. Elever 
befinner sig på olika utvecklingsnivå, i olika åldrar, är få till antalet och bor 
på många skilda orter. Inför särskolans kommunalisering betonade särsko-
lekommittén kommunal samverkan, för att tillgodose undervisning efter 
alla elevers förutsättningar (Kommittédirektiv, Dir.1995:134). I vilken ut-
sträckning kommunal samverkan råder kommer Skolverkets uppföljning 
och utvärdering av kommunaliseringens konsekvenser så småningom att ge 
svar på (Utbildningsdepartementet Ub U1). Att just elever med hörselned-
sättning är förhållandevis få till antalet, bor utspridda över ett stort geogra-
fiskt område samt har behov av likartat kommunikationssätt borde vara ett 
tungt vägande skäl, för att anordna hörselklass eller hörselgrupp i särsko-
lan. Det kan vara så att t.ex. bristande kunskap om funktionshinder och 
dess handikappande konsekvenser, svårföränderliga traditioner i skolan 
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som system, samt attityder och värderingar sätter gränser och hinder för att 
anordna grupper eller klasser för elever med behov av likartad kommunika-
tion. Det finns kanske en föreställning om att elever med funktionshinder 
av samma art inte skall särskiljas från andra elever. I debatten kring nor-
malbegåvade döva elevers undervisning har just identifikationen och den 
gemensamma kommunikationen varit avgörande skäl för en bibehållen 
specialskola.  

Inom särskolan är det vanligt att det finns grupper eller klasser bestå-
ende enbart av elever med autism. Uppfattas en del elevers behov som stör-
re och viktigare än andras eller vad och vem avgör om enskilda elevers be-
hov skall tillgodoses? Är det den kommunala organisationen, styrdokumen-
ten, ekonomin, framträdande forskare, intresseorganisationer eller interna-
tionella överenskommelser som är styrande? Svaren på dessa frågor är sä-
kert inte entydiga. 
 
Studiens resultat och konsekvenser - makronivån 
 
På den övergripande samhällsnivån, makronivån, anges bl.a. ett lands syn 
på människor med funktionshinder och inriktningen på de insatser som 
genomförs till följd av internationella överenskommelser, politiska system, 
lagstiftning, utbildningssystem m.m. Huruvida samhällets intentioner och 
överenskommelse alltid gagnar den enskilde individen med funktionshinder 
kan idag ifrågasättas. För att få svar på hur personer med funktionshinder 
bemöts i olika sammanhang i det svenska samhället har socialdepartemen-
tet tillsatt en utredning. Fd. socialminister Bengt Lindqvist är utsedd till 
ordförande och arbetet avses ske i nära samarbete med handikapporganisa-
tionerna. Utredningen har kommit med ett delbetänkande, När åsikter blir 
handling - en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktions-
hinder (SOU 1998:16). Betänkandet visar bl.a. att det finns en påstådd po-
sitiv inställning tillpersoner med funktionshinder, men att det samtidigt 
finns ett motstånd som lärare, arbetsgivare, granne att i sitt eget liv gå in i 
relationer med personer med funktionshinder. 

Styrdokumenten för skolan har gått från regelstyrning till målstyr-
ning, vilket medför ett ökat ansvar och en stor möjlighet för alla, alltifrån 
beslutsfattare i kommunen till den enskilde läraren, att forma skolans verk-
samhet. Målstyrningen innebär emellertid också en risk för att skillnader 
och ojämnlikheter kan uppstå till följd av att olika tolkningar görs av 
styrande dokument. I vilken omfattning har förändringar skett i skolans 
verksamhet till följd av dessa utökade lokala påverkansmöjligheter? Fortgår 
undervisningsprocessen i gamla invanda mönster där samhällets intentioner 
endast blir honnörsord utan praktisk förankring eller inverkar forskningsrön 
om den pedagogiska processen, dvs. elevsyn, kunskapssyn och syn på 
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barns lärande, på utformningen av mål och vägarna att nå de uppställda må-
len? Kan lagar, förordningar, läro- och kursplaner, ekonomiska resurser i 
form av fördelning av tid, lokaler, läromedel, utbildningsnivå, elevsam-
mansättning bli ramar som legitimerar stagnation snarare än att bidra till 
möjligheten att utveckla skolans verksamhet? Decentraliseringen inom sko-
lans värld har medfört att resursanvändningen har förenklats, ramlagarna 
medfört större utrymme för tillämpning på lokal nivå och den centrala styr-
ningen har genom skol- och arbetsplaner snarare blivit ramar för verksam-
heten än konkreta direktiv. Detta borde medföra positiva utvecklingsmöj-
ligheter för skolans verksamhet om kunskapen, viljan och kreativiteten 
finns. Vilket handlingsutrymme den enskilde läraren ges i relation till eko-
nomiska, juridiska och ideologiska ramfaktorer ger inte föreliggande studie 
något svar på. Detta kan dock bli utgångspunkten inför kommande studie 
kring den kommunikativa kompetensen hos elever med hörselnedsättning. 

I en aktuell rapport från skolverket (1997) framkommer en antydan 
om att det är skolans inre förhållanden, dess organisation och ledning som 
egentligen styr skolan. Varken styrningen från stat eller kommun eller en-
skilda arbets- och utvecklingsplaner anses ha någon styrande effekt, enligt 
de lärare som intervjuats. Är spännvidden så stor mellan samhällets inten-
tioner och den praktiska verkligheten. Vad inverkar egentligen på en skolas 
förändring och utveckling? Dessa frågor kan enbart ställas. 

I föreliggande studie är utvecklingsstörning, hörselnedsättning, flera 
funktionshinder och deras handikappande konsekvenser samt särskola cen-
trala begrepp. Individer med utvecklingsstörning och andra funktionshinder 
utgör en mycket heterogen grupp vad beträffar förutsättningar och behov. 
Av alla skolelever inom det obligatoriska skolväsendet har cirka 1,4 % en 
utvecklingsstörning (Molander, 1989). Av dessa närmare 10.000 elever har 
omkring 55 % minst ett annat funktionshinder utöver utvecklingsstörning-
en, varav elever med rörelsehinder utgör den största gruppen. Av särsko-
lans elever har cirka 10-15 % problem med sin hörsel. Oberoende av vilket 
annat funktionshinder som förekommer ökar andelen andra funktionshinder 
med utvecklingsstörningens svårighetsgrad (SIH-databas, 1997). 

Kunskapen behöver ökas kring vilka handikappande konsekvenser 
ett specifikt funktionshinder får och på vilket sätt och i vilken omfattning 
olika funktionshinder påverkar varandra. Sannolikt blir konsekvenserna 
mer omfattande och mycket komplexa för den enskilde individen ju fler 
funktionshinder som förekommer. Trots att såväl LSS som särskolans 
kommunalisering bygger på resonemang där integrering och en relativ han-
dikappsyn betonas framför skada och funktionshinder är det få instanser 
som byggs upp för att åtgärda handikapp (Granlund & Sundin, 1997). 

För individer med olika funktionshinder kommer mötet med den so-
ciala och fysiska miljön, dvs. livet i vardagen att visa hur stor problemati-
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ken blir, vilka hinder som finns eller vika möjligheter som står till buds. 
Hur omfattande handikappet blir är relaterat till vilken situation som före-
ligger, i vilken utsträckning miljön är anpassad till den enskilde individens 
behov och förutsättningar. I föreliggande studie har det relativa handikapp-
begreppet starkt betonats ur den enskildes perspektiv, men detta får heller 
inte överbetonas, likaväl som funktionshindret inte kan förringas. Söder 
(1982) menar att en övertro på miljöanpassning i vissa fall kan förringa 
funktionshindrets betydelse trots att verkliga resurser behövs, eftersom mil-
jön fokuseras snarare än person. Forskning kring olika sjukdomar och ska-
dor och dessas orsaker måste självfallet bedrivas, för att eventuellt minska 
uppkomsten eller omfattningen. Likaså måste teknikens möjligheter ut-
vecklas, för att i viss mån kompensera funktionshindret. Dessutom måste 
kartläggning ske av den process som leder till olika konsekvenser i den 
omgivande miljön, vari den aktuelle individen befinner sig. Min uppfatt-
ning är att, sett ur ett helhetsperspektiv, måste hela kedjan skada, funk-
tionshinder, handikapp och miljö beaktas, då det handlar om individer med 
olika skador eller funktionshinder, vilka får olika konsekvenser beroende 
på omfattning och miljö. 

För individer som åsyftas i denna studie finns inte några generella 
lösningar, eftersom förutsättningar och behov är så olika. Utgångspunkten 
måste vara att individens totala situation kartläggs och beaktas och att in-
satser sker i samstämmighet bland alla berörda. Olika delar, såväl, medi-
cinska, fysiska, tekniska som sociala måste vägas samman till en helhet 
med den enskilde individen i centrum. 

Orsakerna till att svaren på många frågor i kartläggningen inte är sär-
skilt positiva ur undervisningssynpunkt står säkert delvis att finna i samspel 
mellan omgivande ramfaktorer och de olika systemnivåer som påverkar och 
låter sig påverkas, för att knyta an till Lundgren (1972) och Bronfenbrenner 
(1979), men också i den enskilde klasslärarens grundsyn, kompetens och 
vilja att utveckla undervisningsprocessen. Det man inte känner till ställer 
man heller inte några frågor om. Det kan t.o.m. förhålla sig så att situatio-
nen uppfattas bättre än vad den egentligen är i brist på utvärdering och upp-
följning. I detta avseende blir det självfallet intressant att följa Skolverkets 
utvärdering och uppföljning angående undervisningsformernas ändamåls-
enlighet inom den obligatoriska särskolan och konsekvenserna av det änd-
rade huvudmannaskapet. Jag anser dock inte detta tillräckligt. Skolverket 
borde också utvärdera innehållet i skolformens verksamhet på samma sätt 
som sker i grund- och gymnasieskola, vad beträffar undervisningen av ele-
ver med behov av särskilt stöd. Saknas kompetens för detta eller uppfattas 
särskolan som skolform vara en tillräcklig garant, för att eleverna får sina 
behov tillgodosedda, att läroplanens intentioner efterlevs och kursplanernas 
mål uppnås? Eller kan ett samhälles attityder till funktionshinder och han-
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dikapp spåras? Vilket värde har internationella överenskommelser när de 
granskas i verkligheten? 

Sammantaget framgår att skolsituationen för en elev med hörselned-
sättning påverkar och påverkas av de olika systemnivåer som Bronfenbren-
ners modell innehåller. Att ramfaktorer sannolikt utgör både en begräns-
ning och en tillgång torde också stå klart. En förändring i ett system tende-
rar att medföra förändringar i andra system. Att betrakta en elev med funk-
tionshinder ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv betyder i detta samman-
hang, att betrakta skolsituationen för en elev med hörselnedsättning som en 
närmiljö i mikrosystemet, vilket ingår i andra system av relationer, roller 
och aktiviteter, som har betydelse för hur skolsituationen ter sig vid olika 
tidpunkter. Skolsituationen är en av flera små och nära miljöer som en elev 
med funktionshinder kan tänkas befinna sig i och vars inbördes relationer 
och samverkan har stor betydelse för den enskildes utveckling. För att en 
skolsituation för en elev med flera funktionshinder skall bli god krävs en 
vidgad syn på hur olika närmiljöer inverkar på den enskilde individens ut-
veckling. Detta förutsätter ömsesidighet, samarbete och gemensamt ansvar 
mellan personer som är involverade i individens olika närmiljöer. Men en 
god skolsituation eller klassrumssituation är dessutom beroende av vilka 
samband och relationer och vilken kommunikation som finns mellan de 
som har huvudansvaret och den formella makten över den aktuella miljön, 
dvs. över organisation och fördelning av resurser och de som är närmast 
ansvariga för elevens utveckling i skolan, dvs. läraren. Ju mer kompetens, 
helhetsperspektiv, respekt och ömsesidighet i attityder och värderingar des-
sa förbindelser innehåller desto mer gagnar det den enskilde eleven. 
 Det är betydelsefullt att identifiera och beskriva olika system både de 
som är nära och aktivt deltagande (mikro- och mesosystem) och de som är 
mer perifera men ändå betydelsefulla (exo- och makrosystem). Genom att 
beskriva hur dessa inbördes är relaterade till varandra och klargöra vilken 
inverkan och betydelse de olika systemen kan ha för den enskilda skolsitua-
tionen eller för undervisningen av elever med olika funktionshinder samt 
med en positiv syn använda de möjligheter som ramfaktorerna kan erbjuda 
så kan olika former av stödinsatser befrämjas och bli mera ändamålsenliga. 

I följande figur ges en sammanfattning av kartläggningens resultat i 
relation till systemnivåer och ramfaktorer. 
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Figur 2. Kartläggningsresultat i relation till Bronfenbrenners utveck-
lingsekologiska modell och Lundgrens ramfaktorteori 

9.2 Framtida forskning - behov och inriktning 
 
Inledningsvis beskrivs i det övergripande syftet (kap. 1) avhandlingsarbe-
tets intresseområde. Föreliggande kartläggningsstudie har bekräftat behovet 
av en kvalitativ studie kring de kommunikativa betingelser, som råder för 
elever med flera funktionshinder i särskolan och hur dessa relateras till sko-
lans måldokument i form av individuella undervisningsmål. 

Hur påverkas de kommunikativa betingelserna av den syn skolperso-
nal har på elevens utvecklingsmöjligheter? Hur påverkas de kommunikati-
va betingelserna av synen på kunskap, av vad som är betydelsefullt och 
viktigt att kunna för att gå vidare i livet, samt av den syn som råder kring 
hur barn lär sig? Vilken vikt läggs vid elevers intressen och behov och vid 
hur samspel och kommunikationen fungerar i skola såväl som i andra mil-
jöer? 

Resultaten i studien angående elevers huvudsakliga kommunika-
tionssätt och dess användning, den uppfattning som klasslärare anger och 
hur kommunikation- och samspel förhåller sig mellan lärare - elev och mel-
lan elever ger fog för vidare studier. 

Vilka förutsättningar krävs hos individ och miljö, den sociala såväl 
som den fysiska? Vilka faktorer möjliggör eller begränsar utvecklingen mot 
kommunikativ kompetens, dvs. den möjliga förmågan att göra sig förstådd 
och att förstå i olika situationer och med olika personer och att ha något att 
kommunicera om? 

För att studera kommunikation och samspel hos barn och ungdomar 
med flera och grava funktionshinder krävs samarbete, lyhördhet, respekt 
och förståelse mellan praktiker och anhöriga i individens närmiljö och teo-
retiker, forskare på en mer övergripande nivå, för att på ett målinriktat och 
meningsfullt sätt förena teori och praktik. När det gäller att studera ett fe-
nomen som kommunikation måste individen med sitt eller sina funktions-
hinder studeras som en del i närmiljön där många faktorer samverkar och 
påverkar varandra sinsemellan, men som också påverkar och låter sig på-
verkas av faktorer där den enskilde individen inte är direkt delaktig. Det 
kan i detta fall röra sig om handikappreformer, samhällets eller enskilda 
individers attityder och värderingar till personer med olika funktionshinder, 
råd och stöd från habilitering eller andra instanser m.m. 

Som tidigare redovisats är forskning kring kombinationen utveck-
lings-störning och hörselskada/dövhet mycket begränsad. Skolsituationen 
för elever som har kombinationen utvecklingsstörning och dövhet och som 
inte går i specialskola eller för elever som för sin kommunikation är bero-
ende av teckenspråk måste uppmärksammas i större omfattning. Här 
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fordras detaljerade kartläggningar och observationer av dessa elevers funk-
tionella kommunikation i relation till funktionshindren och den kommuni-
kativa miljö som erbjuds. En fungerande kommunikation måste ligga till 
grund för all annan inlärning och utveckling oberoende av grad och kombi-
nation av funktionshinder. Hur ser en bästa skolplacering ut för denna 
elevgrupp organisatoriskt och innehållsmässigt? Detta ser jag som en tvär-
vetenskaplig uppgift för forskare inom pedagogik, psykologi och lingvistik. 

En annan viktig forskningsmässig uppgift är att studera hur läropla-
nens (Lpo 94) mål och riktlinjer verkligt och konkret gestaltar sig i särsko-
lan, vilket kommer att ha stor betydelse för undervisningens kvalité. Det 
som då närmast avses är: 
 
• att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och be-

hov 
• att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsfor-

mer  
• att det finns möjligheter till inflytande och påverkan för föräldrar och 

elever 
• att undervisningsmålen ständigt prövas, följs upp och utvärderas samt att 

nya arbetssätt prövas och utvecklas  
• att kompetensutveckling sker så att personalen professionellt kan utföra 

sina arbetsuppgifter 
• att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av  

elevernas utveckling som lärarna gör 
 

9.3 Avslutning 
 
För att en individ med utvecklingsstörning och andra funktionshinder skall 
utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina förutsättningar, såväl i kommu-
nikativt som i allmänt hänseende är samspelet med den omgivande miljön 
på olika nivåer särskilt viktig. Med utgångspunkt från studiens resultat 
formuleras här avslutningsvis några önskemål på vägen mot en bra skolsi-
tuation för elever med utvecklingsstörning och hörselnedsättning. 
 
• att en kartläggning och bedömning av ett barns hörselfunktion, likaväl 

som andra sinnesfunktioner sker under förskoleåldern, så att en bästa 
skolplacering tidigt kan förberedas samt att kontroller och uppföljning 
kontinuerligt sker 

 
• att naturliga rutiner för samverkan mellan familj, skola och hörselvård 

kommer till stånd oberoende av bostads- eller skolort 
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• att elever ordineras nödvändiga hjälpmedel och teknisk utrustning till 
följd av funktionshindret  

 
 
• att ett helhetsperspektiv på elevens förutsättningar, behov, intressen, 

möjligheter och svårigheter finns och ligger till grund för planerade och 
genomförda insatser.  

 
• att de handikappande konsekvenserna av flera funktionshinder i olika 

situationer, aktiviteter och kommunikativa möten kartläggs och beskrivs 
 
• att individuella undervisningsplaner upprättas, genomförs, utvärderas 

och förändras i samverkan med vårdnadshavare utifrån varje enskild 
elevs situation, behov, förutsättningar samt formella krav i form av läro- 
och kursplaner 

 
• att hörselklasser i särskolan inrättas när behov föreligger 
 
• att personal i skolan har kompetens för sin arbetsuppgift och erbjuds 

fortbildning med kvalitet föranlett av aktuella behov 
 
• att specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med specifik inriktning mot 

elever med flera funktionshinder anordnas för att möta kommande behov  
 
• att elever erbjuds en kommunikativ miljö och stimulans som motsvarar 

deras behov 
 
• att nödvändig information samordnas och kommer berörda till gagn 
 
• att tillräckligt pedagogiskt stöd ges eleven så att utveckling befrämjas 
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11 BILAGOR 
 
 
Bilaga A Enkät 
Bilaga B Brev till klasslärare 
Bilaga C Brev till skolledare 
Bilaga D Tabeller 1- 10 
 


