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Sammanfattning  
För tio år sedan gick en stor andel av barn med cochleaimplantat (CI) i specialskolan för 
elever som är döva eller har hörselnedsättning, idag väljs till största delen den egna 
hemkommunens skola. Barn med CI är medicinskt döva utan sitt CI men fungerar som en 
person med varierad grad av hörselnedsättning med sitt CI.  Med denna utveckling, 
specialskolans målgrupp i förändring i grunden genomfördes 2011 en utredning med titeln 
”Med rätt att välja – flexibel undervisning för elever som tillhör specialskolans målgrupp” 
(SOU 2011:30). Här beskrivs att elever som är döva eller har en hörselnedsättning ska få 
större möjlighet att välja utbildning och att de som har behov av teckenspråk ska ha rätt att 
läsa det i grundskolan och grundsärskolan. De kan därmed bo kvar i sin hemmiljö. Syftet med 
mitt arbete är att belysa hur ett antal kommuner har hanterat undervisning i svenskt 
teckenspråk för elever med hörselnedsättning i kommunala grundskolor. Jag har valt att 
intervjua personer med en ledande roll för Hörselverksamhet i åtta kommuner.  Det är tydligt 
att tillgången till undervisning i svenskt teckenspråk varierar stort mellan landets kommuner. 
Det finns de som lyft frågan till politiker vilka fattat beslut om hur undervisning ska erbjudas, 
medan det i andra kommuner är helt avhänget på den personal som arbetar med barnen och 
eleverna. Där undervisning ges är den ofta förlagd till en skola med hörselinriktning och ofta 
efter skoldagens slut. Den individuella rätten att lära sig och utveckla teckenspråk inom 
skolväsendet kan inte hävdas med stöd av språklagen som kom 2009. För att detta ska vara 
möjligt krävs att en sådan rättighet formuleras i skollagen och skolförordningen. Ansvaret 
ligger även på föräldrarna som mera aktivt får söka och efterfråga möjligheten till teckenspråk 
för sina barn. Det förekommer en variation ifall det ges som ämne med betygsättning, det kan 
även ses som ett stöd, vilket ibland resulterar i tecken som stöd. En svårighet är även bristen 
på legitimerade lärare med teckenspråk som ämne.  
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1. Inledning  

Under de senaste tio åren har det skett stora förändringar med en mycket framstående teknisk 
utveckling och då syftar jag främst på Cochleaimplantatets (CI) utveckling. Ett CI är ett 
hörhjälpmedel som till viss del opereras in. Jag arbetade som teckenspråkslärare på 
folkhögskola då nyheten spreds om det första barnet som hade fått ett CI här i Sverige 1991 
och minns tydligt alla tankar, frågor och farhågor, samt intresseorganisationer, som företräder 
döva och hörselskadade starka reaktioner. Det var då, nu är vi i ett helt annat läge. Men var är 
vi, och vilken betydelse har teckenspråket för den heterogena gruppen 
cochleaimplantatbärare? Hur ser det ut då det gäller tillgång till teckenspråksundervisning för 
barn och elever med CI eller hörselnedsättning inom den kommunala skolan, och vilka 
faktorer påverkar detta? Under de år jag arbetat inom en kommunal verksamhet har det pågått 
en diskussion i vilken form undervisning i teckenspråk kan erbjudas för barn och elever med 
hörselnedsättning och CI. De flesta av dessa elever gick tidigare i Specialskolan för döva och 
elever med hörselnedsättning. Här erbjuds en tvåspråkig undervisning och ämnet teckenspråk 
ingår i specialskolans läroplan. Väljs den egna hemkommunens skola så finns inte klara 
nationella riktlinjer och förutsättningarna att undervisning kan ges varierar i stor grad mellan 
kommuner. En omfattande SOU utredning genomfördes 2011 med rubriken ”Med rätt att 
välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp”. Här anges flera 
förslag till förändringar som nu är under beredning. Mitt eget arbete att driva frågan om 
tillgång till teckenspråksundervisning i den kommun jag verkar, samt den otydlighet som 
råder, har föranlett mitt intresse till att välja det som ett studieobjekt i mitt examensarbete. 

2. Syfte och frågeställningar 
Då denna stora förändring vad gäller teknikutveckling, val av språk och skola, skett över en 
relativt kort tid så är det av intresse att se hur kommuner hanterat just möjligheten till 
teckenspråksundervisning.  

  Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal kommuner har hanterat undervisning i 
svenskt teckenspråk för elever med hörselnedsättning och döva med CI.  

 
o Hur erbjuds teckenspråksundervisning? 

 
o Vilka styrdokument har väglett kommunerna? 
 
o Vilka möjligheter och problem kan ses?  
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3. Bakgrund 
Inledningsvis vill jag definiera de olika begreppen som används i detta arbete, samt beskriva 
CI utvecklingen och dess påverkan på val av språk.  För att få en förståelse och insikt i hur 
den som är döv eller har en hörselnedsättning och behov av teckenspråk samt om hur 
tillgången till språket i undervisning varierat över tid och orsaker till detta, ges även en 
historisk återblick.  Därefter en förklaring över de skolformer som väljs av elever med 
CI/hörselnedsättning och här nämns även de styrdokument som reglerar tillgången till 
teckenspråksundervisning.  Eftersom utvecklingen kring CI även medfört många diskussioner 
kring val av språk och skola så vill jag avslutningsvis kort återge några frågor som har belysts 
och diskuterats för att ge en förståelse för att frågan har varit, och är fortfarande 
omdiskuterad.  

3.1 Relevanta begrepp 
Hörselnedsättning 
Hörselnedsättningar kan ha olika orsaker och vara av olika grad, vara medfödda eller 
förvärvade. De kan ha diagnostiserats tidigt eller sent och förekomma på båda eller bara på ett 
öra. Vilka konsekvenser en hörselnedsättning ger beror på vilken typ det är samt graden av 
den. Ofta görs en indelning i tre olika grader; lätt, måttlig eller grav hörselnedsättning. Det 
finns olika typer av hörselskador och man skiljer på ledningshinder och neurogen skada. Ett 
ledningshinder sitter i mellanörat och innebär en sänkt ljudnivå medan en neurogen skada 
sitter i innerörat eller i hörselnerven och innebär en förvrängning av vissa ljudfrekvenser eller 
avsaknad av ljud. Det finns olika typer av hörhjälpmedel där hörapparaten är den vanligaste.  
Beroende på typ och grad av hörselskada så kan det vara svårt att uppfatta tal och det blir än 
svårare när det finns störande ljud omkring. Den stora utmaningen är kommunikationen och 
den sociala interaktionen. I miljöer i allmänhet och den pedagogiska miljön i synnerhet, gäller 
det att skapa optimala lyssningsförhållanden.                                                    
Hörselnedsättning är en dold funktionsnedsättning och förekommer i alla åldersgrupper, dock 
består gruppen av fler äldre än yngre personer. Omkring 10-12 % av befolkningen har någon 
form av hörselnedsättning. Den som definierar sig som en person med hörselnedsättning 
identifierar sig ofta som talande, (Roos 2008:12) de har talet som sitt första språk och en del 
väljer även att lära sig teckenspråk.  
 
Cochleaimplantat – CI 
Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som ger gravt 
hörselskadade eller döva möjlighet att uppfatta ljud. 
Implantatet består av en yttre och en inre del. Den yttre 
delen består av en mikrofon som fångar upp ljud som 
leds till ljudprocessorn och vidare till radiosändaren.  
Radiosändaren överför ljudet till den inopererade 
mottagaren. Från mottagaren går en tunn 
stimuleringselektrod som förts in i snäckan, cochlean. 
Elektroden stimulerar hörselnerven med elektriska signaler som mikrofonen fångat upp. 
Dessa leds via hörselnerven till hjärnan där signalerna tolkas (Hörselboken 2014). Medan en 
vanlig hörapparat endast fungerar för den som har viss hörsel, kan cochleaimplantatet hjälpa 
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de flesta barn som är födda döva, eftersom implantatet leder impulsen nästan hela vägen till 
hörselnerven. Vanliga orsaker till dövhet som att hårcellerna saknas eller inte fungerar, 
kringgås därmed.  Att få ett CI innebär inte jämställd förmåga till att uppfatta ljud som med 
biologisk hörsel, dock tillräcklig information för att uppfatta de viktigaste delarna av 
talsignalen(Gustavsson 2009).  I en hörselsnäcka finns 17000 hårceller som motsvarar olika 
frekvensområden. Ett CI däremot, har bara 22 elektroder med olika frekvensområden.  Ljudet 
kan beskrivas som ett grötigare ljud (Lyxell 2015). Målgruppen var från början på 70-talet 
vuxna som blivit döva men har sedan början av 90-talet mer fokuserats på barn som föds eller 
har blivit döva. Numera opereras över 90 % av alla dövfödda barn. Forskning och teknik 
kring CI är i stark utveckling. En person med grav hörselnedsättning eller dövhet kan med 
hjälp av sitt implantat i varierande grad uppfatta ljud och utveckla tal och språk. Barn med CI-
implantat är medicinskt döva och hör ingenting utan sitt CI och kan därför ses som en särskild 
grupp inom gruppen döva eller inom gruppen barn med hörselnedsättning. Medicinskt är de 
döva utan sitt CI men fungerar som en person med varierad grad av hörselnedsättning med sitt 
CI. Flertalet av dem med CI identifierar sig ofta som en person med hörselnedsättning av 
varierande grad och har därmed talad svenska som första språk (Roos 2008:12).                                                                                    

Döv – Vuxendöv 
Ordet döv kan ha två olika betydelser. Döv ur ett medicinskt perspektiv beskriver en person 
som saknar hörsel. Begreppet döv används också för att beskriva den språkliga och kulturella 
grupp som har teckenspråk som sitt första språk. De delar erfarenheter om hur det är att vara 
döv eller hörselskadad i ett talspråkligt samhälle (Språkrådet 2013).  Det innebär att personer 
enligt detta sätt att se det inte behöver vara medicinskt döva. Några använder hörapparat eller 
har CI och uppfattar talat språk, medan andra har så lite funktionell hörsel att de valt att inte 
bära hörapparat. Alla använder dagligen teckenspråk och har en identitet som döv (Roos 
2009). Man kan dela in gruppen döva i flera grupper. Barndomsdöva är de som varit döva 
sedan späd ålder eller som fötts döva och har teckenspråk som sitt första språk. Vuxendöv är 
en person som blivit döv i vuxen ålder, har talat språk som sitt första språk och som även med 
hörseltekniska hjälpmedel är i behov av ett visuellt stöd i avläsningen. De kan använda sig av 
olika kommunikationsmetoder, läsa på läpparna, tecken som stöd, skrivtolkning eller att man 
väljer att lära sig teckenspråk. 

Svenskt teckenspråk 
Det svenska teckenspråket är ett av världens många visuella-gestuella språk och bygger på 
signaler som kan uppfattas med synen. Människan har utvecklat två typer av naturliga språk: 
talat språk som produceras med rösten och uppfattas med hörseln, den modaliteten brukar 
benämnas vokal-auditiv och tecknat språk som produceras gestuellt, med händer, kropp och 
ansikte, och uppfattas med synen, brukar benämnas gestuell- visuell modalitet. Teckenspråk 
kan också produceras taktilt genom kroppsberöring och uppfattas då med händerna eller med 
kroppen. Den modaliteten är taktil-kinestetisk. Trots de olika produktions- och 
perceptionssätten har tecknade och talade språk samma principiella uppbyggnad. Språken har 
en uppsättning av symboler, ett vokabulär med ord eller tecken, och ett system av regler för 
hur symbolerna kombineras, dvs en grammatik. I och med de olika produktions- och 
perceptionssätten har talat och tecknat språk formats olika. Symboler i språk är ordnade i ett 
bestämt mönster och med en bestämd struktur. Talade språk är linjära, vilket betyder att 
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språkljud sätts ihop till ord vilka hörseln mottar i en ordning efter varandra. Synen fungerar 
annorlunda genom att den kan uppfatta många signaler samtidigt. Det betyder att samtidigt 
som händerna utför tecken uttrycks språkets grammatik i ansiktet, med ögon och ögonbryn, 
blickriktning, munrörelser, huvud och med övre delen av kroppen. Denna simultanitet i 
produktionsätt nyttjas även tillsammans med språkets spatialitet, vilket innebär att tecken kan 
utföras i olika positioner och riktningar i teckenrummet framför kroppen. Orden i ett talat 
språks lexikon är uppbyggt av ljud, tecken i det tecknade språkets lexikon är uppbyggt av 
olika handformer som utför en viss rörelse på en bestämd plats. I det svenska teckenspråket 
ingår ett enhandsalfabete som hålls i olika positioner där några av bokstäverna även har en 
rörelse. Flera av handformerna i handalfabetet är naturliga former som ingår i tecknens 
uppbyggnad. Handalfabetet används främst till att bokstavera namn och när ord bokstaveras 
är det ett lån från svenskan (Ahlgren & Bergman 2006).  

Teckenspråk är inte internationellt utan det finns cirka 160 olika teckenspråk i hela världen. I 
Sverige används det svenska teckenspråket. Det finns 8 000–10 000 döva och hörselskadade 
som har svenskt teckenspråk som modersmål, men även hörande barn har detta språk som 
modersmål. De är omkring 5 000 personer. Inkluderar man föräldrar till teckenspråkiga barn, 
släktingar och personer som använder teckenspråk i sitt jobb, beräknar man att ca 30 000 
personer i Sverige används det svenska teckenspråket. Tecknade språk är ”muntliga” språk, 
de har ingen skriftlig form. När döva i Sverige skriver använder de svenskt skriftspråk, eller 
videoteknik för att dokumentera på teckenspråk. (Språkrådet 2014) 

Tecken som stöd  
Tecken som stöd (TSS) är ett visuellt avläsningsstöd till det talade språket. Det betyder att tal 
och tecken används samtidigt och detta blir ett stöd för mottagaren i kommunikation. Det 
bygger på det talade språket och innebär att de betydelsebärande orden tecknas, vilket innebär 
att alla talade ord som uttrycks, inte stöds med tecken. Tecken som stöd blir således ett 
komplement till läppavläsningen och ett stöd i kommunikationen. Tecknen hämtas från 
svenskt teckenspråk, men inga nya eller omformade tecken finns med och heller inga 
böjningsändelser.  Vuxendöva eller personer med grav hörselnedsättning kan välja att lära sig 
TSS som då blir ett kommunikationsstöd (Hörselboken 2014).  Det används olika 
benämningar för att beskriva användning av tecken som stöd till talat språk. Det kan vara 
TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, tecken som stöd till talet 
eller svenska med teckenstöd. I denna text används tecken som stöd, TSS.  

3.2 Ur ett föräldraperspektiv 
Föräldrar som får ett dövt barn erbjuds olika former av stöd inom landstingets pedagogiska 
hörselvård/hörselhabilitering. De informeras om hörsel- och kommunikationsträning, 
teckenspråk samt olika förskole- och skolplaceringar.  Föräldrar till barn som är beroende av 
teckenspråk för sin kommunikation kan läsa Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, även 
kallad TUFF och omfattar 240 timmar. Innan föräldrar söker till TUFF ska de först ha gått en 
introduktionskurs inom landstinget på 60 timmar. Landstingen är fria att utforma sina kurser i 
teckenspråk eller tecken som stöd.  Den statliga myndigheten Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har samordningsansvar för TUFF och kurserna ges i olika steg av olika 
utbildningsanordnare i landet. Utbildningen kan nyttjas till dess barnet har gått ut skolan.  Det 
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är få föräldrar som utnyttjar de 240 timmarna som de har rätt till. Ungefär hälften av 
föräldrarna nyttjar upp till 50 timmar. Många föräldrar påbörjar teckenspråkskurser men när 
talspråksutvecklingen hos barnet tar fart avbryter de sina studier(Språkrådet 2013). Eftersom 
nyttjande graden sjunkit planerar ansvarig myndighet en undersökning under hösten 2014 för 
att utröna orsaker till detta (personlig kontakt SPSM, oktober 2014).  Av de barn som föds 
döva har ca 95 % hörande föräldrar vilket innebär att det handlar om att lära sig ett helt nytt 
språk. Fem procent har döva teckenspråkiga föräldrar.  

3.3 Det svenska teckenspråkets ställning inom undervisning  
Idag känner man till omkring 160 nationella teckenspråk i världen. De tecknade språken har 
vuxit fram i sammanhang där språken har använts, på samma sätt som de talade språken. 
Specialskolorna, som tidigare kallades dövskolor, har haft stor betydelse för det svenska 
teckenspråkets utveckling. I Teckenspråksutredningen (SOU 2006:54) skriver man: 
”Överföringen av tecknade språk från generation till generation sker till den helt övervägande 
delen i samspel med andra teckenspråkiga i teckenspråkiga miljöer, främst i skolmiljön.”  
Det svenska teckenspråket har alltid används på dövskolorna, men som undervisningsspråk 
har det inte haft en självklar plats. För att få en överblick hur teckenspråkets ställning varierat 
över tid i dövskolan, som undervisningsspråk, kan följande uppdelning göras (Svartholm 
2010):  

● Den teckenspråkiga 1809-1860: En tillåtande syn på teckenspråk i undervisningen. 
● Den oralistiska 1860-1980: Detta innebar att eleverna skulle tränas i att använda talet 

och förstå talet genom att läsa på läpparna. 
● Den tvåspråkiga undervisningen 1980 - : Undervisningen började bedrivas på svenskt 

teckenspråk och eleverna fick lära sig både svenskt teckenspråk och svenska. 
Under 1950-talet gjorde tekniken sitt intåg med den bärbara hörapparaten. Under denna tid 
lanserades ordet hörselskadad och benämningen användes under en tid för både döva och 
hörselskadade. I slutet av 1960-talet började man inom skolan förstå att döva måste få 
uttrycka sig med åtbörder (Fredäng 2003). Läroplanen för grundskolan från 1969 föreskriver: 
”Som kommunikationsmedel i undervisningen kan teckenspråket endast accepteras under 
förutsättning att det beledsagar talet” (SOU 2006:29). Skolöverstyrelsen erkände dövas behov 
av ett tecknat språk vilket medförde att tecknad svenska uppstod. Detta var en blandning av 
talad svenska och teckenspråk. Varje ord åtföljdes av ett tecken. Avsikten med detta sätt att 
kommunicera var att underlätta döva barns svenskinlärning.  Ett konstruerat system som 
senare visade sig inte fungera då de två olika språken har olika struktur och regelsystem. 
Forskning om svenskt teckenspråk påbörjades 1972 vid Stockholms universitet. Den 
inledande forskningen handlade om just tecknad svenska och studerades av nuvarande 
professor Brita Bergman. Dessa studier övergick sedan till forskning om det svenska 
teckenspråket som eget språk. Vid samma tid växte en rörelse fram inom det teckenspråkiga 
samhället vilka drev frågan om ett erkännande av det svenska teckenspråket som ett 
fullvärdigt språk. Genom detta starka engagemang samt forskningen, som visade att det 
svenska teckenspråket är ett eget språk, erkände Sveriges riksdag 1981 detta.  Detta utgör ett 
viktigt märkesår för döva i Sverige att som första land i världen få det erkännandet. Beslutet 
innebar således en förändring i specialskolans läroplan 1983, då det skrevs in att skolans 
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undervisning ska vara tvåspråkig, på teckenspråk och skriven svenska. Teckenspråk som 
ämne kom in i 1994 års läroplan. Språkrådet skriver i sin rapport, Se språket – Barns tillgång 
till svenskt teckenspråk (2013) ” Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om det 
svenska teckenspråkets status i specialskolorna har varierat över tid så är det- och har alltid 
varit – en mycket viktig arena för det svenska teckenspråkets utveckling.” 

3.4 Skolval och styrdokument  
Då val av språk intimt hänger ihop med valet av skola så har det skett en stor förändring de 
senaste tio åren. Här presenteras de skolformer som idag väljs av föräldrar till barn som är 
döva, har hörselnedsättning eller CI, och även de styrdokument som reglerar tillgången till 
teckenspråksundervisning för dessa elever. I statistik från HRF (2007:52) är elever med 
hörselnedsättning som bär hörapparat och elever som är döva fördelade enligt följande inom 
de olika skolformerna:  

68 % av elevgruppen går i majoritetsskola eller i kommunalt inrättade hörselspår 
15 % av elevgruppen går i hörselklasskolor 
17 % av elevgruppen går i specialskola 

 
Statlig Specialskola                                                                                                                        
Det finns fem regionala skolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Orterna 
är Härnösand, Stockholm, Lund, Vänersborg och Örebro, den sistnämnda har även 
RGD/RGH, riksgymnasiet för döva och hörselskadade.  Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, SPSM, är huvudman för dessa skolor och har i uppdrag att erbjuda en 
tvåspråkig miljö. Det innebär att elever som är döva eller har en hörselnedsättning ges 
förutsättning att utveckla tvåspråkighet, svenskt teckenspråk, svenska i skrift och talad form.  
Eleverna ges möjlighet till en flexibel utbildning i tvåspråkig miljö som gör att eleven kan 
växla mellan språken. När teckenspråket erkändes 1981 föranledde det en ny läroplan för 
Specialskolan.(Lgr 1983) All undervisning skedde då på teckenspråk med det svenska skrift 
språket som dövas andra språk. Idag innefattar tvåspråkighet även talad form.  Elever med 
grav hörselnedsättning och döva med CI kan välja att vara deltidselever på Specialskolan. 
Detta innebär att man går i sin hemkommun och under året vistas ett antal veckor på 
Specialskolan.  
Tillgång till undervisning regleras i specialskolans läroplan där teckenspråksämnet har 
725tim/10 årig grundskola. ( Läroplan för specialskolan, lsp 2011) De kursplaner som 
används är Teckenspråk för döva som finns i två nivåer, en för nybörjare och en för de som 
har teckenspråk som sitt första språk. 

Skola inom kommunen                                                                                                        
De flesta elever med hörselnedsättning går i en närliggande grundskola på hemorten, (Roos 
2009) kallar det majoritetsskola. Det förekommer en variation mellan kommuner hur dess 
organisation ser ut.                                                                                                                 
Majoritetsskola – individualintegrerat                                                                                
Elever kan vara individualintegrerade då de är ensamma i en hörande klass där de använder 
hörselteknik. Vissa kommuner har egna hörselpedagoger som finns tillgängliga för elever och 
lärare med sin specialkompetens inom hörsel, ljudmiljö, kommunikation och hörselteknisk 
utrustning. Dessa pedagoger ambulerar mellan skolor där elever är individualintegrerade. 
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Kommuner som ej har egna hörselpedagoger kan nyttja Specialpedagogiska 
skolmyndighetens kompetens. De erbjuder specialpedagogiskt råd och stöd, bl. a med 
inriktning mot elever med hörselnedsättning/CI/Döv.                                                          
Majoritetsskola – Hörselspår                                                                           
Vissa kommuner har valt att samordna hörselkompetens och teknik till vissa skolor. Det 
förekommer olika benämningar för denna form och de kan också variera till utformningen, 
vissa kommuner kallar det hörselspår. Det innebär att elever med hörselnedsättning är 
integrerade i klasser med hörande elever. Ofta är klasstorleken mindre och lärandemiljön är 
väl anpassad vad gäller ljudmiljö och hörselteknisk utrustning. Här finns även tillgång till 
personal som har specialpedagogisk kompetens med inriktning mot döv/hörsel och kan 
teckenspråk och/eller tecken som stöd.                                                                                                           
Hörselklasskolor  
På några få orter i landet finns regionala hörselklasser vilka också har kommunen som 
huvudman. Skillnaden mot majoritetskolan är att alla elever i en hörselklass har 
hörselnedsättning.  Dessa skolor har ofta ett större upptagningsområde än den egna 
kommunen. Här erbjuds en lärandemiljö med hörseltekniksutrustning och akustikanpassad 
miljö i mindre klass.  
I grundskolan finns endast ämnet teckenspråk för hörande, som kan läsas inom ramen för 
språkvalet. Antalet timmar att där lära ämnet är 320 fördelat på nio årskurser.  Det innebär att 
elever som är döva/hörselskadade inte alltid har samma möjlighet att lära sig teckenspråk som 
elever i specialskolan (SOU 2011:30). De kursplaner som finns till förfogande är Teckenspråk 
för hörande som elevens val eller som språkval. Dessa kursplaner ligger på en annan nivå än 
om ämnet läses i specialskolan. Elever med CI eller hörselnedsättning får stödundervisning i 
svenskt teckenspråk. Eftersom inte eleverna har rätt till modersmålsundervisning erbjuds de 
detta i form av särskilt stöd som en del av ett åtgärdsprogram (skollagen 3 kap 9 §, Språkrådet 
2013)  

3.5 Cochleaimplantatets utveckling 
Eftersom CI teknikens utveckling är den avgörande faktorn till den stora förändringen vad 
gäller val av språk och skolgång för barn som är födda döva så vill jag i detta avsnitt ge ett 
medicinskt och språkligt perspektiv som kort beskriver utvecklingen.  

Vid Karolinska universitetssjukhuset har man fram till 2011 opererat 400 barn sedan första 
operationen på barn gjordes 1991 (Karltorp, 2011). Bland de barn som opererades under de 
första tio åren är det en låg andel som har talat språk som första språk. Denna grupp barn har 
huvudsakligen haft sin skolgång på specialskolor för döva och hörselskadade barn. De senaste 
tio åren har en förändring skett, och nu har majoriteten av barnen talspråk som sitt förstaspråk. 
En ökande andel av dessa är integrerade med normalhörande barn i förskola och skola. Då det 
gäller hörsel- och talspråksresultat hos barn med CI så varierar detta. En viktig faktor för barn 
med medfödd grav hörselnedsättning är barnets ålder vid CI-operation. Ju tidigare barnets 
hjärna får tillgång till ljudstimulans, desto bättre möjligheter har barnet att lära sig höra och 
utveckla talspråk(ibid). 

Det finns en ”förprogrammerad tid”, mellan 0-3 år, då hjärnan har möjlighet att lära sig höra 
och tolka ljud så bra som möjligt. Därför är det viktigt att barnen får höra så bra som möjligt 
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under denna för hörseln viktiga tid. Forskning visar att efter denna tidslucka minskar 
möjligheten för en person som är född döv att lära sig höra, prata och förstå talat språk.  För 
personer som har hört och lärt sig prata via sin hörsel och som senare i livet förlorar sin 
hörsel, har minnet av hörsel och hur man tolkar ljud bevarat i hjärnan. Dessa personer kan 
genomgå hörselförbättrande operation decennier efter sin hörselförlust (Karltorp 2013). 
Medelåldern vid CI-operationerna har sjunkit de senaste tio åren i Sverige, anledningen är 
nyföddhetsscreening d v s ett hörseltest av nyfödda där man kan upptäcka hörselskador då 
barnen endast är några veckor eller månader gamla. Det innebär att barn med 
hörselnedsättning/dövhet på ett tidigt stadium kan få hörapparat och/eller CI.  Även CI-
tekniken har utvecklats och idag utförs CI-behandling vid sju till åtta månaders ålder och flera 
får numera bilaterala CI, dvs. ett till vartdera örat (Karolinska sjukhuset 2014). I januari 2014 
fanns cirka 2 700 personer med CI i Sverige. Av dessa var ungefär 700 barn och 2 000 vuxna 
(HRF 2014). Totalt föds 200 barn varje år som behöver någon form av hörhjälpmedel. Av 
dessa är ca 40 aktuella för operation av ett CI (Barnplantorna 2014). Skolvalet för ett barn 
med CI är högst individuellt och det förekommer en debatt kring dessa elevers behov i skolan. 
Idag återfinns de i alla skolformer. 

3.6 Diskussion om språkval och skola  
När de första CI operationerna på barn genomfördes här i Sverige i början på 90-talet var det 
själva ingreppet som skapade debatt och blev en känslig fråga. Idag är inte själva ingreppet 
föremål för någon debatt utan det är istället barnens tillgång till språk som diskuteras 
(Språkrådet 2013). Det största hindret för teckenspråksinlärningen är bristande kunskaper hos 
omgivningen då det innebär att föräldrar måste lära sig ett nytt språk på vilket de 
kommunicerar med sitt barn (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004, Midboe2011). 95 % av 
föräldrar till barn som föds döva är hörande föräldrar. 

 Alla föräldrar erbjuds idag att lära sig teckenspråk eller tecken som stöd och detta är särskilt 
betydelsefullt för de döva barnen innan de har genomgått operation med CI. Det är dock inte 
rimligt att förvänta sig att alla föräldrar ska lära sig teckenspråk när de samtidigt behöver 
lägga mycket tid och energi på att stödja barnets talutveckling, särskilt om talutvecklingen går 
bra. Många föräldrar vill ändå lära sig teckenspråk (I Uhlén 2009). Den absoluta majoriteten 
av alla barn med hörselnedsättning har normalhörande föräldrar och om ett barn har möjlighet 
att lära sig sina föräldrars modersmål är det en stor fördel för hela familjens kommunikation. 
Med dagens CI teknik kan många döva barn som tidigt får hörsel via CI och i övrigt har goda 
förutsättningar, utveckla en god talspråksförmåga. Många barn med CI och deras föräldrar 
kan också teckenspråk och det är värdefullt i många sammanhang där tekniken har 
begräsningar (Karltorp 2011). 

Barns möjligheter att lära sig svenskt teckenspråk har minskat avsevärt under det senaste 
decenniet då antalet teckenspråkiga förskolor har blivit färre och antalet elever i specialskolan 
nästan halverats. Språklagen från 2009 säger att samhället ska skydda och främja det svenska 
teckenspråket. Döva och hörselskadade barn ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda det svenska teckenspråket. För att detta ska kunna ske måste samhället värna om de 
miljöer där det svenska teckenspråket används (Språkrådet 2013).  Döva och hörselskadade 
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som får använda teckenspråk, som alla har tillgång till, har större möjliget att känna sig 
delaktiga och som språkligt kompetenta individer (ibid)   

4. Förändring av skolsituationen                                 
Med anledning av den tekniska utveckling som skett har detta påverkat föräldrarnas val av 
skola. De flesta föräldrar till CI opererade barn väljer skola på hemorten. Där är barnet 
antingen individualintegrerat eller så har man valt en typ av hörselanpassad skolgång i 
hörselklass eller hörselspår. Hörselteknisk utrustning används i lärandemiljön och ibland även 
tecken som stöd och, eller teckenspråk. Skolverket har fastställt kursplaner för ämnet 
teckenspråk i specialskolan.  Allt färre väljer den traditionella specialskolan för elever med 
dövhet/hörselnedsättning. De regionala specialskolorna finns på fem orter i Sverige och 
läsåret 2003/2004 fanns där sammanlagt 545 elever, för läsåret 2013/2014 är antalet 358 
elever (Sveriges officiella statistik). 
Mot bakgrund av denna förändring, specialskolans målgrupp i förändring i grunden och även 
skolinspektionens genomlysning av målgruppens måluppfyllelse genomfördes 2011 en 
utredning med titeln ”Med rätt att välja – flexibel undervisning för elever som tillhör 
specialskolans målgrupp” (SOU 2011:30) med Ann-Marie Begler som regeringens särskilda 
utredare. I nedanstående avsnitt ges en kort beskrivning av utredningen samt de författningar 
som styr tillgången till teckenspråk. Avslutningsvis presenteras de förslag som utredningen la 
fram. 

4.1 Skolförfattningar                                                                              
Om modersmålsundervisning                                                                                             
Vad gäller modersmålsundervisning ska detta erbjudas elev som har en vårdnadshavare med 
annat modersmål än svenska. Språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk och eleven ska 
ha grundläggande kunskaper i språket. (Skollagen 2010:800, 10 kap, 7§) I skollagen anges 
särskilt att vad gäller de nationella minoritetsspråken (finska, samiska, jiddisch, romska, 
meänkieli) ska modersmålsundervisning erbjudas även om inte språket är elevens dagliga 
umgängesspråk i hemmet. I skollagen jämställs inte teckenspråk med ett nationellt 
minoritetspråk. Kursplanen i ämnet modersmål har en allmän skrivning utifrån talade språk, 
vilket betyder att det inte finns en omskrivning till ett tecknat språk.  

4.2 Teckenspråkets ställning i författningar                                                                  
Officiellt språk i Sverige                        
Genom beslut av riksdagen år 1981 har Sverige erkänt teckenspråk som dövas modersmål och 
erkänt dövas rätt till tvåspråkighet avseende teckenspråk och svenska. I beslutet anges även 
att teckenspråk är undervisningsspråk i specialskolan.                                                       
I FN-konvention   
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s 
generalförsamling 2006. Sverige undertecknade detta 2007.                                                            
”De anslutna staterna ska främja och erkänna användningen av teckenspråk […] underlätta 
inlärningen av teckenspråk och främja dövsamhällets språkliga identitet.”                          
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Språklagen                                                          
År 2009 kom språklagen, en ramlag och skyldighetslag för det allmänna som stärker det 
svenska teckenspråkets ställning. Här anges att den som är döv eller hörselskadad och den 
som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda det svenska teckenspråket. ( 14 § språklagen (2009:600) Svenskt teckenspråk är inte 
ett av de minoritetsspråk som Europarådet utsåg 2000, men enligt språklagen ska teckenspråk 
jämställas med dessa. Den individuella rätten att lära sig och utveckla teckenspråk inom 
skolväsendet kan inte hävdas med stöd av språklagen. För att detta ska vara möjligt krävs att 
en sådan rättighet formuleras i skollagen och skolförordningen.  

4.3 Utredning SOU 2011:30 – ”Med rätt att välja – ” 
Här beskrivs att elever som är döva eller har en hörselnedsättning ska få större möjlighet att 
välja utbildning. I syfte att öka valfriheten föreslår utredaren att elever som har behov av 
teckenspråk ska ha rätt att läsa det i grundskolan och grundsärskolan. De kan därmed bo kvar 
i sin hemmiljö. Utredaren föreslår också att staten, genom en nationell samordnare, ska 
genomföra en särskild satsning för att öka måluppfyllese för elever som är döva/har 
hörselnedsättning. Satsningen ska genomföras under 2012-2015 och ska stärka 
förutsättningarna för samtliga skolhuvudmän.  Den nationella samordnarens uppdrag ska 
omfatta: att fördela statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder, fortbildning i teckenspråk, 
statsbidrag för att stimulera nya eller utvidga befintliga anpassade undervisningsmiljöer för 
elever som är döva eller hörselskadade.                                                                    

I utredningen föreslås flera olika åtgärder för att kommunerna ska ges möjlighet att möta upp 
och skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning för dessa elever. De olika satsningarna ska 
öka möjligheterna för elever och deras vårdnadshavare att välja en skola närmare hemmet. Jag 
kommer enbart att belysa hur teckenspråket benämns i utredningen och visa på ett par av de 
åtgärdsförslag som lämnas. Utredaren skriver följande vad gäller teckenspråk:   

”Tillgång till undervisning i teckenspråk och en tvåspråkig miljö ska öka. Alla elever som 
har behov av teckenspråk ska ha rätt att få undervisning i ämnet. Enligt språklagen ska 
alla döva, hörselskadade eller personer med språkstörning som har behov av svenskt 
teckenspråk ha möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 
(SOU 2011)” 

4.4 Utredningens förslag om teckenspråk 
Utredningen föreslår att teckenspråk jämställs med de nationella minoritetsspråken i skollagen 
och i skolförordningen. Det innebär att samma bestämmelser ska gälla för elever som väljer 
teckenspråk som språkval eller modersmål som för elever som på samma sätt väljer ett 
nationellt minoritetsspråk.     

● Utredningen föreslår även att specialskolans kursplan i ämnet teckenspråk ska kunna 
erbjudas elever i alla skolformer.  

● Undervisning i teckenspråk får anordnas som: språkval i grundskolan och 
specialskolan, modersmål, elevens val, inom ramen för skolans val, utanför den 
garanterade undervisningstiden, eller under utökad undervisning tid i specialskolan 
enligt 12 kap. 5 a § skollagen. 
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5. Metod 
I mitt arbete har jag valt att göra en kvalitativ studie och där riktat mig till kommuner i landet 
för att göra intervjuer med chef eller rektor, ansvarig för Hörselverksamhet och/eller 
teckenspråksundervisning, för att på så sätt uppnå syftet med mitt arbete.  

Syftet med detta arbete är, som tidigare nämnts, att belysa hur ett antal kommuner har 
hanterat undervisning i svenskt teckenspråk för elever med hörselnedsättning och döva 
med CI. 

Utifrån studiens syfte valdes en halvstrukturerad intervju. På så sätt finns en möjlighet att 
ställa följdfrågor till informanten.  

5.1 Urval och beskrivning av informanter  
Genom att ta kontakt med kommuner centralt med frågan om namn på personer som har 
ansvar för hörselverksamhet/teckenspråksundervisning, fick jag kontaktuppgifter till de 
chefer som kunde vara aktuella informanter. Därefter skickades ett första brev (bilaga 1). 
I studien har åtta informanter deltagit. Min tanke var att göra intervjuer med chef eller 
rektor med övergripande ansvar för kommunal 
hörselverksamhet/teckenspråksundervisning. Detta skedde i de flesta fall, dock hänvisade 
ansvarig rektor eller chef i ett par kommuner vidare till pedagogisk personal i 
verksamheten, exempelvis till hörselpedagog eller teckenspråkslärare som varit 
verksamma en längre tid. Motiveringen var att dessa kunde svara mera ingående på mina 
frågor. I urvalet återfinns ett tämligen brett spektrum hos informanterna, med 
avseende på erfarenhet och kunskap inom hörsel och teckenspråksområdet. Vissa har en 
gedigen kunskap och lång erfarenhet medan andra är mera nytillträdda som 
chefer/rektorer. För att skydda deras identitet har jag avstått från att göra en utförligare 
deskription av varje informant och istället sker en mera ingående beskrivning av 
kommunens förutsättningar då detta är mer relevant i sammanhanget.   
Sverige består av 290 kommuner, i vilka befolkningsmängden varierar från ca 2500 invånare i 
de minsta kommunerna, till drygt 900 000 i den största. Urvalet till denna studie är avgränsat 
till 8 kommuner med ett invånarantal som varierar från 40 000 till drygt 250 000 personer. I 
en kvalitativ studie är syftet att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av det 
som ska belysas. Min intention har varit att uppnå en geografisk spridning från norr till söder 
och jag har även medvetet valt kommuner med hörselverksamhet organiserad på olika sätt. 
Detta för att ge en bild av variationen i de olika kommunernas förutsättningar. I urvalet finns 
kommuner som har hörselspår, hörselklasser och kommuner med endast individualintegrade 
elever (se sid 11).  

5.2 Informantens beskrivning av organisation 
Då kommuner till viss del är fria att organisera sin skolverksamhet inom bestämda ramar 
vill jag kort återge informantens beskrivning av kommunens organisation vad gäller 
elever med hörselnedsättning i grundskola och tillgången till teckenspråk. Under 
resultatredovisning och analys presenteras studiens huvudsyfte och en fördjupning ges 
utifrån de teman som framträtt i intervjuerna.  Att presentera kommunernas organisation 
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har betydelse för förståelsen inför deras förutsättningar i mötet med elever med 
hörselnedsättning. 
Kommun A  
Här finns Hörselspår (se Majoritetskola – Hörselspår sid 8) på en av kommunens skolor och 
ansvarig nämnd har beslutat om riktlinjer hur detta ska bedrivas. Dock finns inget beslut om 
hur teckenspråksundervisning ska erbjudas. Personal som utför verksamheten praktiskt har 
språklagen i åtanke, om rätten till sitt eget språk. Teckenspråksundervisning erbjuds enbart på 
Hörselspårsskolan för elever med egen hörselnedsättning samt hörande syskon, och barn till 
döva föräldrar från förskoleklass t o m åk 9 efter skoltid.  Beträffande undervisningens 
innehåll tittar man på kursplanen teckenspråk för hörande, men inga betyg ges. Alla elever 
med hörselnedsättning väljer dock inte skolan med Hörselspår utan den skola som finns 
närmast hemmet.   

Kommun B   
I denna kommun finns Hörselspår på en skola samt en ambulerande Hörselverksamhet för 
förskola, grundskola och gymnasiet.  Här har frågan om teckenspråksundervisning varit uppe 
på för- och grundskolenämndens agenda. Vad som föranledde detta var att man ville ge elever 
med olika grad av hörselnedsättning teckenspråksundervisning.  Rätten till teckenspråk 
stärktes genom detta beslut. Hörselverksamheten fick i uppdrag att erbjuda elever som inte 
har grundläggande kunskaper i teckenspråk, och därför inte omfattas av rätten till 
modersmålsundervisning, nybörjarundervisning i teckenspråk 40 minuter en gång i veckan 
utanför timplanebunden tid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i ”Kursplan i teckenspråk 
för hörande”. Målgrupp för nybörjarundervisning är den som är döv eller hörselskadad eller 
den som av andra skäl har behov av teckenspråk enligt definition i språklagen (2009:600, sid 
11). Barn från 3 år och upp till årskurs 9 erbjuds detta inom modersmålsundervisningens 
ramar, d v s efter ordinarie skoldag och utanför timplanen. Nytt för detta läsår är att skolan 
med hörselspår erbjuder teckenspråk som elevens val för alla elever i mellan- och högstadiet.   
 
Kommun C 
Här finns en skola med hörselklasser (se Hörselklass skola sid 8) dit elever även kommer från 
närliggande kommuner. I hörselklassverksamheten erbjuds alla elever 
teckenspråksundervisning från förskoleklass till åk 9. Nämnden i kommunen har beslutat om 
hörselklassverksamhet, dock finns inga riktlinjer vad gäller teckenspråk. Den egna 
verksamheten på skolan har beslutat om att erbjuda teckenspråksundervisning. 
Undervisningen utgår ifrån kursplanen teckenspråk för hörande inom språkvalet och är 
schemalagd som skolans val med 60 minuter per vecka. Från åk 6 erbjuds teckenspråk inom 
språkvalet, vilket innebär en utökning till 160 minuter per vecka från åk 7. Förut läste alla 
teckenspråk men idag väljer en del av eleverna att läsa ett modernt språk istället. Men 
frågetecken finns kring hur meritpoäng räknas vid ansökan till gymnasiet. Har teckenspråk 
samma status som andra moderna språk i språkvalet som exempelvis tyska eller spanska. 
Elever som finns på andra skolor erbjuds olika typ av stöd, det kan ibland vara undervisning i 
teckenspråk, men då mera sporadiskt.  
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Kommun D                                                                                                                             
Inom denna kommun finns både en ambulerande hörselverksamhet samt en resursenhet. På 
resursenheten finns plats för ett visst antal elever. Då hemskolan gjort en bedömning att 
eleven inte utvecklas så bra ges den plats på resursenheten.  Här finns pedagoger som tecknar 
till tal och även anställda teckenspråkstolkar. I klasserna finns både hörande och elever med 
hörselnedsättning eller CI.  På resursenheten erbjuds alla elever med hörselnedsättning eller 
CI teckenspråksundervisning då man har förmånen att ha en teckenspråkslärare. Ämnet finns 
på schemat som skolans val och kursplanen teckenspråk för hörande, elevens val används. 
Beträffande tillgången till teckenspråksundervisning för elever på andra skolor finns ingen 
bestämd plan.   
 
Kommun E 
Kommunen har här sin hörselverksamhet organiserad inom elevhälsan. Elever med 
hörselnedsättning och döva med CI återfinns på olika skolor och i olika klasser. En individuell 
anpassning görs för varje elev. Det kan exempelvis vara mindre klasser eller att tecken som 
stöd används av ambulerande specialpedagog.  Arbetslagen stöttas med tecken som stöd. 
Inom kommunen erbjuds ingen organiserad teckenspråksundervisning och det förklaras med 
att det ej har efterfrågats. Skulle behoven uppstå kommer frågan att tas upp.  
 
Kommun F 
Här har man efter en stor och noggrann översyn av hörselverksamheten gjort en 
organisationsförändring. Den innebar att Hörselspåret avvecklades så att eleverna numera 
finns individualintegrerade på sina hemskolor. Förändringen gjordes efter en ingående analys 
av verksamhetens funktion på hörselspåret och andra skolor i kommunen som tar emot elever 
med hörselnedsättning. Vad gäller teckenspråksundervisning är det för tillfället ingen som 
efterfrågat detta. Tidigare fanns inte någon lärare i teckenspråk men genom projektet 
vidareutbildar sig nu en pedagog för att bli behörig att undervisa i ämnet. Då pedagogen är 
färdig med sin utbildning kan det hända att man mera aktivt kommer att erbjuda detta, men 
där är man inte ännu.    
 
Kommun G                                                                                                                                   
I denna kommun finns hörselverksamhet både i ambulering och även koncentrerat på en 
skola. Alla elever med hörselnedsättning och hörapparat eller CI samt deras syskon erbjuds 
teckenspråksundervisning. Det är vårdnadshavaren som ansöker om detta. De styrdokument 
som väglett kommunen i beslut om teckenspråksundervisning är skollagen, skolförordningen 
och slutgiltigen språklagen. Under hösten tog nämnden beslut om att jämställa teckenspråk 
med minoritetsspråken. Undervisning erbjuds elever från förskoleklass till åk 9, efter skoltid 
eller på håltimmar och för förskoleklassen under ordinarie skoldag. Kursplanen teckenspråk 
för hörande, elevens val används och om så önskas ges betyg. Någon enstaka elev har läst 
språket som språkval.   
 
Kommun H 
Här bedrivs verksamhet på majoritetsskola där elever med hörselnedsättning går i särskild 
undervisningsgrupp i lägre årskurser. På mellan- och högstadiet är eleverna inkluderade i 
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ordinarie klasser, vilket är nytt för detta läsår. Man har sett att fler elever inte vill gå i särskild 
undervisningsgrupp. Elever på skolan erbjuds undervisning i teckenspråk med en schemalagd 
lektion per vecka. De utgår från kursplanen teckenspråk för hörande och betyg ges. Eleverna 
läser även moderna språk, vilket betyder att de flesta elever läser fyra språk; svenska, 
engelska, teckenspråk och modernt språk. En stor andel av elever med hörselnedsättning i 
denna kommun går kvar på sin hemskola.  De har kontakt med ambulerande hörselpedagog 
men ingen teckenspråksundervisning erbjuds. Här samarbetar man även med Specialskola och 
skola i annan kommun som arbetar på liknande sätt.  

5.3 Intervjufrågor 
Utifrån studiens frågeställningar har intervjun tagit sin utgångspunkt i följande frågor:  

● Hur erbjuds elever med hörselnedsättning, med hörapparat eller CI, 
teckenspråksundervisning?  

● Vilka styrdokument har väglett er i beslutet om teckenspråksundervisning? 
● Vilken kursplan används för ämnet, ges betyg? 
● Hur har kommunen tolkat Språklagen då det gäller erbjudandet av 

teckenspråksundervisning för nämnd målgrupp? 
● Kan ni se någon förändring de senaste åren då fler av barnen med CI och grav 

hörselnedsättning väljer skola på hemorten? Har behoven av teckenspråk 
förändrats?  

● Har det funnits några hinder eller problem för att kunna erbjuda teckenspråk för 
denna målgrupp?  

● Kommer de förslag som presenteras i utredningen att förändra något i er kommun 
vad gäller tillgången till teckenspråksundervisning?  

5.4 Datainsamling och databearbetning 
Genom mail avtalades tid för telefonintervju och ett antal frågor, en intervjuguide, mailades så 
att informanten tydligt kunde se vad som skulle behandlas (bilaga 2). Själva intervjun 
beräknades ta 30 minuter och genom en diktafon spelades samtalet in så att jag i efterhand 
kunde göra en transkription. Jag mötte mycket tillmötesgående informanter som också var 
positiva till att svara på eventuella följdfrågor via mail eller telefon. Inledningsvis vid varje 
intervju bad jag informanten ge en övergripande bild av kommunens Hörselverksamhet. Det 
öppnande upp till ett bra samtalsklimat och gav mig en god inblick i deras förutsättningar 
inför mina intervjufrågor med fokus på teckenspråksundervisning.  

5.5 Analysmetod                                                                                                                 
Samtliga intervjuer som genomförts är inspelade med en diktafon. Efter varje intervju har jag 
transkriberat det insamlade ljudmaterialet ordagrant nedskrivet efter respektive intervjufråga 
så jag tydligt kunde se helheten i text. När alla åtta intervjuer var transkriberade påbörjades en 
kvalitativ analys utifrån studiens tre frågeställningar. Här har jag brutit ner materialet genom 
kodning i nyckelord och även hela meningar för att finna olika kategorier och samband. 
Kodning betyder att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta 
senare identifiering av ett uttalande (Kvale & Brinkmann 2009). Jag arbetade med en 
frågeställning i taget och markerade i alla intervjuer det som berörde respektive fråga. Vid den 
första frågeställningen; Hur erbjuds teckenspråksundervisning, markerades alla delar där 
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informanterna beskrev huruvida teckenspråksundervisning finns tillgänglig eller ej, det gav 
innehållet under tema 1, ”Tillgång till teckenspråksundervisning”. Informanternas beskrivning 
huruvida olika styrdokument väglett dem i beslut om teckenspråksundervisning markerades. 
Dessa markeringar slogs ihop, innehållet komprimerades och gav upphov till tema 2, 
”Språklag och SOU utredning”. Den tredje frågeställningen som söker svar på vilka 
möjligheter och problem som kan ses för kommunerna resulterade i två teman.  Därigenom 
fick tema 3 rubriken: "Behov av teckenspråk eller tillgång till flera språk" och tema 4: 
"Tillgång till utbildning för lärare i teckenspråk".  

5.6 Forskningsetiska överväganden  
För att få en förståelse för de forskningsetiska övervägandena har jag läst teorier kring 
forskningsstadier (Kvale & Brinkmann 2009). De tar upp etiska frågor i olika stadier av en 
forskningsintervjustudie. I planeringsstadiet var en viktig förutsättning för denna studie att 
både informanter och elever garanterades anonymitet. Anonymitet i forskning betyder att 
privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte ska redovisas (ibid). Vid ett flertal 
majoritetsskolor ute i landets kommuner återfinns individuellt integrerade elever med 
hörselnedsättning, eller flera elever tillsammans, i hörande klasser. Här blir igenkänningen 
inte något dilemma, däremot förekommer det endast en handfull regionala skolor med 
hörselklasser, vilket påtagligt ökar risken för igenkänning. För att skydda allas identitet har 
jag avstått från att göra en utförligare deskription av varje informant och istället sker en mera 
ingående beskrivning av kommunens förutsättningar då detta är mer relevant i sammanhanget 
för denna studie. I det inledande brevet som skickades via e-post, försäkrades därmed 
informanterna att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt och att den inspelning som 
utfördes i samband med intervjun skulle raderas efter examensarbetets slutförande. I själva 
intervjusituationen bör intervjuaren tänka på hur informanten kan känna under intervjun 
(ibid).  Mitt sätt att inleda varje intervju där vi samtalade om kommunens Hörselverksamhet i 
stort, öppnade upp till ett bra samtalsklimat inför mina intervjufrågor med fokus på 
teckenspråksundervisning. Vid utskriften, som innebär att ordagrant skriva ut hela intervjun, 
valde jag att med respekt för informantens anonymitet benämna dem med Kommun A, B o s 
v. Det kan också föra med sig etiska problem att skriva ut en intervju, de bör raderas när de 
inte längre behövs i uppsatsarbetet. I forskningsstadiet om rapportering handlar det om att gå 
tillbaka för att bekräfta att frågan om anonymitet fullföljs till slutrapporteringen.( Ibid ) För att 
skydda deras identitet och för att avidentifiera informanterna har jag presenterat dessa under 
avsnittet ”Urval”. Av samma anledning har jag gjort valet att redovisa resultaten från 
intervjuerna i olika teman och inte under varje kommunpresentation 

 

5.7 Metoddiskussion  
Min tanke var från början att intervjua fyra olika kommuner. Detta utökades dock till ett 
större antal informanter för att få en annan mättnad i de resultat som studien avser. Att jag 
utökade antalet var av stor vikt då det gav mig en mycket god bild av den variation som finns 
i landet. På så sätt gavs möjlighet att medvetet välja kommuner i olika storlekar med en 
geografisk spridning från norr till söder, samt kommuner där hörselverksamhet är organiserad 
på olika sätt. Detta ger en tydlig bild av variationen utifrån de olika kommunernas 
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förutsättningar. Här finns de som har hörselspår, hörselklasser och kommuner med endast 
individuellt integrerade elever (se sid 11). Metoden jag valde, en kvalitativ halvstrukturerad 
intervju, fungerade mycket tillfredsställande. En intervju har målet att erhålla beskrivningar 
av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale 
& Brinkmann, 2009).  Den genomfördes med en intervjuguide, med öppenhet och flexibilitet 
för informanten att berätta mera samt för forskaren att kontrollera informationen genom att 
ställa följdfrågor. Genom intervjuerna har jag nått en fördjupning och fått ta del av 
informantens resonemang i en fråga vilket gör det möjligt att få en helhetsbild av det som 
studeras. Med de fördjupade svaren har jag nått det resultat jag önskade, vilket inte varit 
möjligt med annan metod, exempelvis enkät. Genom att använda intervjuer som metod har det 
också blivit tydligt att det som studerats har en komplexitet där fenomen flätas in i varandra 
för att i resultatredovisningen förklaras. I resultatet från endast åtta informanter syns 
variationen i både tillgången till teckenspråksundervisning, vilka styrdokument som väglett 
kommunerna samt vilka problem och möjligheter som de möter. Den intervjuguide som 
användes kunde dock ha bearbetats mera och även testats i en pilotintervju.  

6. Resultatredovisning och analys  
I resultatanalysen lyfter jag upp ett antal specifika teman som framträtt utifrån studiens 
frågeställningar; Hur erbjuds teckenspråksundervisning, vilka styrdokument har väglett 
kommunerna, och vilka möjligheter och problem kan ses? Här har jag även valt att förtydliga 
analysen med citat direkt hämtade från informanterna vilka återges utifrån 
kommunbenämning. Dessa textavsnitt återges i kursiv stil.    

6.1. Tillgång till teckenspråksundervisning  
Möjligheten att läsa teckenspråk varierar mellan kommuner. Flera erbjuder 
teckenspråksundervisning på en skola där det exempelvis finns ett hörselspår. Det är vanligt 
att det i ambulering ej erbjuds undervisning i ämnet. 

 I övrigt för andra skolor i kommunen finns ingen plan för detta. Det är upp till 
oss och upp till föräldrarna att kräva det, och om det kan genomföras eller inte 
beror på vilken person man träffar i kommunen.  Kommun D                              

Två av kommunerna har tagit upp frågan i för- och grundskolenämnd. Där har det fattats 
beslut om att alla med hörselnedsättning ska erbjudas, vilket betyder att elever kan välja att 
lära sig språket oavsett vilken skola de går på. Undervisning som ges till elever på olika 
skolor är tidskrävande, det kan bli mycket restid. Det är svårt för teckenspråkslärare att 
praktiskt få till stånd en bra arbetssituation med många elever utspridda på olika skolor. Det 
finns behov av att arbeta flera lärare tillsammans vilket även skulle kvalitetssäkra 
verksamheten, också vad gäller betyg och bedömning. Schema tekniskt blir det ett problem 
när många elever ska ha lektioner efter skoltid. Elever med hörselnedsättning som under 
dagen fått kämpa mera och är trötta ska då även stanna längre efter skoldagens slut. De mera 
allmänna hindren upplevs också, att det är mycket annat som pockar på. Då undervisning 
erbjuds efter skoldagens slut väljs andra fritidsaktiviteter istället, eleverna vill vara som alla 
andra och inte gå till fortsatt undervisning. I vissa kommuner är det en liten målgrupp som 
man inte vill ska bli ensamma i sin kommunikation.  Funderingar uttrycks om möjligheten att 
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ordna grupper med elever som finns på närliggande skolor, att eleverna får förflytta sig så att 
undervisningsgrupper kan bildas. I mindre kommuner är det få elever som är aktuella.  

Våra elever hade det som elevens val förra året, men i år fick vi inte ihop det 
schematekniskt då de går i olika årskurser. Jag har sett en större 
teckenspråksutveckling när det gäller egen produktion när vi är flera elever 
tillsammans. Förut träffade jag vissa elever ensamma. Det har varit på tal att ha 
det som språkval, men det har varit för få elever. Kommun A  

En av eleverna är deltidselev på specialskolan och ska delta i den distansundervisning som de 
erbjuder. På en skola med hörselspår finns tankar om att utveckla tillgängligheten till 
teckenspråksämnet genom att erbjuda elever, eller grupper av elever, en utökning av deras 
timplan. Om behov uppstår är tanken att erbjuda teckenspråk schemalagt. Den kursplan som 
används i undervisning är teckenspråk för hörande, för elevens val eller språkval.  I de större 
kommunerna erbjuds modersmålsundervisning i många talade språk, där svenskt teckenspråk 
är ett av alla språken. Här används kursplanen för modersmål som utgår från ett talat språk.  
Teckenspråksundervisning som nybörjarspråk erbjuds även inom modersmålsundervisning 
och kan ibland vara TAKK. Då det gäller tillgodoräknande av meritpoäng vid studier av språk 
på högstadiet uttrycks en förvirring.  

Blir det en nackdel för våra elever att läsa teckenspråk? Kan de konkurrera 
bättre med poängen om de läser exempelvis spanska? Detta med betyg är svårt, 
hur ska man räkna poängen? Trodde att man skulle få räkna teckenspråk med 
extra meritpoäng men det får man inte. Man får inte de där extra meritpoängen. 
Kommun C 

Ett stort ansvar ligger på de som utför verksamheten praktiskt med barn och elever. De ska ta 
ställning till hur och om teckenspråk ska erbjudas då inte någon nationell styrning föreligger. 
Tillgång till teckenspråksundervisning varierar stort och vi kan tydligt se att flera kommuner 
har koncentrerat utbudet av undervisning till en skola där flera elever inom målgruppen finns 
samlade. De elever som finns i ambulering erbjuds oftast inte organiserad undervisning. Det 
är små grupper med få elever eller individuell undervisning vilket innebär att interaktionen i 
språkundervisning och användandet av språket blir begränsat.   

Både TSS och TAKK nämns av informanterna. Här är det viktigt att uppmärksamma 
skillnaden, då TSS är ett komplement till läppavläsning och ett stöd i kommunikationen. När 
undervisning i ämnet svenskt teckenspråk erbjuds handlar det om språkundervisning enligt 
vald kursplan. Undervisning erbjuds oftast efter skoldagens slut. Elever i denna målgrupp får 
använda mycket energi till att lyssna och koncentrera sig under lektioner och kan ofta vara 
trötta efter skoldagen. Ett par skolor med hörselinriktning har valt att schemalägga språket, 
andra inte. Hur är möjligheten till en utökad timplan för dessa elever? Det finns kommuner, 
där exempelvis hörselspår finns, som även erbjuder teckenspråk som elevens val för alla 
elever på skolan. På så sätt görs språket mera synligt och tillgängligt som språk för flera. 
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6.2 Språklag och SOU utredning                                                                    
Vad gäller utredningen SOU 2011 (sid 11) är det flera av kommunerna som på olika sätt tagit 
del av den. Kommuner har varit remissinstans för utredningen vilket har inneburit att frågor 
lyfts upp på en högre nivå. Därefter har ett antal riktlinjer för verksamheten utformats, där 
även teckenspråket nämns. Detta har sedan förts vidare och klubbats av de kommunala 
politikerna. Det är viktigt att det är väl förankrat politiskt. Geografiskt är eleverna utspridda, 
hur ska teckenspråksläraren jobba då?  

 Det är viktigt att vi har politikerna med oss, att det får kosta. Genom 
utredningen så har behoven av kompetens belysts, och att nu vidareutbilda en 
teckenspråkslärare är för oss ett stort och viktigt steg rätt riktning. Kommun F 

 En av kommunerna som bedriver hörselklassverksamhet har varit involverade i arbetet med 
den nationella samordnaren. Här finns funderingar kring hur elever i andra kommuner i länet, 
där inte kompetens finns, ska få tillgång till teckenspråksundervisning. 
Hörselklassverksamheten har kompetens för att exempelvis bedriva besöksverksamhet och 
distansundervisning. Eftersom en statlig utredning pekar på detta med teckenspråk blir det 
viktigt att kommunen har tagit ställning till vad som ska erbjudas. Flera av kommunerna har 
tagit del av de statsbidrag som nationella samordnaren fördelat. Förändringsprocesser där man 
i en kommun la ner sitt hörselspår beskrivs som både spännande och slitsamt där många 
känslor varit inblandade.  

Vi har tittat på utredningen och den överensstämmer med våra tankar. Vi håller 
med om allt som står, barns rätt att läsa teckenspråk. Vi var oroliga hur den 
inkluderande verksamheten skulle tas emot, men det är mycket positivt för både 
elever, lärare och andra hörande elever som är intresserade av teckenspråk. 
Det blir bra för en skola! Kommun H 

Språklagen och utredningen med rätt att välja, har satt fokus på tillgången till teckenspråk.  

Det var en önskan från hörselverksamheten om ett beslut, vem som har rätt till 
teckenspråk. Det blev för oss ingen förändring sedan tidigare, vi har redan 
jobbat så, men vi ville ha det förankrat i nämnden. Kommun G 

De svårigheter som utrycks är även ensamheten i ledningsfunktionen, att inte ha någon att 
bolla med på samma nivå med kompetens inom hörsel.  

Utredningen och arbetet genom den nationella samordnaren kommer att stärka 
elevens situation, elevens rättighet utifrån sin hörselnedsättning till att få 
teckenspråksundervisning, tekniskt stöd och undervisning i en inkluderande 
miljö som motsvarar behoven på ett bättre sätt. Det finns tankar om att bilda 
regionala nav där det ska finnas en samordning och ett samarbete mellan stat, 
landsting och kommun – allt för elevens bästa. Kommun B 

Den individuella rätten att lära sig och utveckla teckenspråk inom skolväsendet kan inte 
hävdas med stöd av språklagen. Ändå kan vi se utifrån informanternas svar att språklagen har 
haft en stark inverkan på interna beslut om att erbjuda teckenspråk.  För att den individuella 
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rätten ska kunna hävdas krävs att en sådan rättighet formuleras i skollagen och 
skolförordningen. Kommuner har beslut om riktlinjer hur hörselverksamhet ska bedrivas 
varav två av kommunerna specifikt tagit upp teckenspråksundervisnings frågan till beslutande 
nämnd. Den ena valde att jämställa teckenspråk med minoritetsspråken vilket innebär att 
språket kan läsas inom modersmålsundervisning som nybörjarspråk av de som omfattas av 
språklagen; ”den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av 
teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.” 
Det innebar också att läraren anställdes som modersmålslärare och legitimationskraven kunde 
frångås. Den andra kommunen valde att inte jämställa teckenspråk med minoritetsspråken, 
med motiveringen att det då finns risk för att kunskapsmålen inte kommer att nås när elever 
ska läsa teckenspråk enligt kursplanen i modersmål. Hörselverksamheten fick där i uppdrag 
att erbjuda nybörjarundervisning till målgruppen som nämns i språklagen och att 
undervisningen ska ta sin utgångspunkt i kursplanen teckenspråk för hörande. Det finns 
frågetecken kring de kursplaner som står till buds och även om meritpoäng ska få räknas för 
teckenspråk som språkval i högstadiet. Flera av kommunerna har på olika sätt haft god hjälp 
av den utredning som gjorts och de statliga medel som nationella samordnaren fördelat under 
tre års tid.  

6.3 Behov av teckenspråk eller tillgång till fler språk                     
En av informanterna tycker sig se en förändring vad gäller behov av teckenspråk, att man vill 
ha ett komplement till hörseln. Men det är svårt att veta om det är skolan som vill ha det som 
ett komplement, eller om det är föräldrarna, eller om man kanske tycker det tillsammans och 
ser behovet.  

Alla har inte samma behov av teckenspråk och vi kan inte säga att alla som har 
CI eller grav hörselnedsättning ska ha teckenspråk om man inte vill ha det. Vi 
ska inte tro att det är lösningen för alla, man behöver vara lyhörd. Kommun G 

Då det gäller tillgången till teckenspråk ses en utveckling till det sämre då föräldrar får en 
falsk trygghet att man med tekniken kan lösa allt. Barnen kan inte själva välja och som 
förälder väljs oftast hemskolan.  

Om de redan från början kom in i förskolan och där fick kontakt med 
teckenspråk kan det bli naturligt att fortsätta på ett Hörselspår och där läsa 
språket. Kommun A  

Funderingar uttrycks kring vilket stöd barnen har hemma, hur levande är språket i hemmet? 
Är det enbart en problematik för eleven eller barnet självt eller är det så att föräldrarna lever 
med i detta, att även de lär sig teckenspråk? Teckenspråkslärare och rektor i en kommun har 
samtalat mycket om det är TAKK eller teckenspråk som man egentligen vill ha. 

Vad är det föräldrarna vill att barnen ska kunna? Vi tror det är TAKK.  
Kommun G 

I den kommunen finns ett målinriktat arbete med TAKK för olika behovsgrupper och man 
pratar även om teckenspråkets överlevnad, eller blir det tecken till svenskan, eftersom barnen 
med CI har talad svenska som sitt modersmål. En annan informant ser ingen direkt förändring 



 

20 
 

vad gäller behov av teckenspråk. Det som kan uppmärksammas är att slippa resvägen till 
Specialskolan om de väljer hemkommunen. 

 Den största förändringen är att operationen har lyckats, att de har fått tillbaka 
en godtagbar hörsel. Vilket har gjort att föräldrar har sett att svenska är det 
första språket, inte det taffliga teckenspråk som föräldrarna hade. Då ser 
föräldrarna att de passar bättre i en hörande skola. Kommun D 

Den förändring som skett är på både gott och ont ur elevernas perspektiv. Det 
vore säkert en resurs om de hade med sig teckenspråk. Samtidigt är det positivt 
att få inkluderas där de bor, en trygghet att få stanna kvar hos sina föräldrar. 
Kommun A  

Då det finns flera barn med CI i förskolan tror man att behovet av teckenspråk kommer att 
förändras. De flesta väljer att avvakta med teckenspråk även om man tar till sig tecken. 
Många startar med tecken som stöd som sedan utvecklas till ett behov av teckenspråk, att man 
glider in i det längre upp i åldrarna.  

Jag kan tycka att en del av de elever som finns skulle må bra av att läsa 
teckenspråk, men de är ännu inte där i processen. Kommun A  

Det är en stor variation då det gäller tillgång till teckenspråk i övrigt, oftast mera tecken.  

Tecken lever - värdelöst om inte barnen som finns runtomkring kan tecken, 
kommunikationen är viktigt. Kommun F 

De allra flesta barn som föds döva har hörande föräldrar. Det innebär att de själva ska lära sig 
ett nytt språk. Med dagens CI teknik kan många döva barn som tidigt får hörsel via CI 
utveckla en god talspråksförmåga. Medicinskt är de döva utan sitt CI men fungerar som en 
person med varierad grad av hörselnedsättning med sitt CI. Alla föräldrar erbjuds att lära sig 
teckenspråk eller tecken som stöd. Många föräldrar lär sig tecken som de kan använda sig av 
som stöd till talet, ett stöd i kommunikationen för det audio-visuella barnet. Flera av föräldrar 
vill lära sig teckenspråk, men hur ser då möjligheten ut för dem? Hur tillgängliga är TUFF 
utbildningar?  Det är kurser som ges inom landsting och stat och där SPSM noterar att flera av 
föräldrarna avslutar sin utbildning efter 50 timmar. Flera av kommunerna utrycker att 
teckenspråksämnet inte är efterfrågat, eller att det är föräldrar som måste fråga och uttrycka 
sin önskan om teckenspråk för sitt barn. Ansvaret läggs på föräldrar som då själva måste vara 
aktiva i språkfrågan.  

6.4 Tillgång till teckenspråksutbildning för lärare                                                                   
Flera av kommunerna påtalar svårigheten i att rekrytera utbildade lärare med komplett 
behörighet när legitimationskrav gäller för att kunna erbjuda teckenspråksundervisning. Med 
nya skollagen blir det lite problematiskt.  

Men vi får hoppas att med den här stora utredningen som nu pågår att man på 
något sätt ska säkerställa det här med kompetensförsörjningen, att det anordnas 
kurser. Det finns de som har grundutbildning som lärare och 
teckenspråksutbildning men som ändå måste gå hela vägen med 
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universitetsstudier för att få räkna med kompetensen i sin legitimation. Det 
känns ju inte helt ok. Beslutsfattare behöver få upp ögonen för den här 
komplexiteten. Kommun B 

Det är idag brist på utbildning i teckenspråk och den utbildning som erbjuds är ej anpassad till 
att bli språklärare. Teckenspråksutbildningar finns på ett antal folkhögskolor men de får inte 
tillgodoräknas som akademiska poäng. I svårigheten att få utbildad lärare med komplett 
behörighet valde en kommun att göra det till en modersmålslärartjänst. I en kommun där 
klassundervisning skett på teckenspråk har det varit svårt att rekrytera lärare som både har 
ämnesbehörighet och teckenspråkskompetens. Där har man fått tänka om och istället satsat på 
den personal som finns och utbilda dem i TSS. Att klassläraren ska kunna använda sig av TSS 
i sin ordinarie undervisning. Undervisning i teckenspråksämnet ansvaras av behörig lärare.  

För oss är det viktigt utifrån de styrdokument vi försöker förhålla oss till, 
språklagen texten, att vi rustar oss med kompetensen. En lärare med 
teckenspråkskompetens som kan ge undervisning i ämnet och även finnas där 
om undervisning ska ges på teckenspråk och som elevens val. Kommun F 

 
7. Slutsatser och diskussion 
Den SOU utredningen med titeln ” Med rätt att välja, flexibel utbildning för elever som tillhör 
specialskolans målgrupp” som presenterades 2011 visar på den situation kommuner står inför 
då det gäller behovet av att erbjuda teckenspråksundervisning för elever med CI eller 
hörselnedsättning. Utredningen presenterar ett antal förslag på åtgärder som till viss del har 
initierats men ej slutförts. Syftet med mitt arbete har varit att belysa hur ett antal kommuner 
har hanterat undervisning i svenskt teckenspråk för elever med hörselnedsättning och döva 
med CI.  
Med min studie ges röster från personal som står mitt i verksamheten. De beskriver om och 
hur teckenspråksundervisning finns tillgänglig, vilka svårigheter de står inför och deras tankar 
om möjligheter och hinder de möter. Vi kan se att det är väsentligt att det kommer nationella 
riktlinjer om tillgången till teckenspråksundervisning och hur den ska erbjudas. Samtidigt blir 
det tydligt att det är en komplexitet i flera frågor som berör varandra och behöver klargöras 
och åtgärdas för att sedan komma fram till lösningar i själva huvudfrågan. 

I detta avsnitt kommer jag utifrån de tre frågeställningarna diskutera resultatet med koppling 
till bakgrunden i studien. Under rubriken slutsatser presenterar jag ett antal punkter som 
utifrån studien och litteraturen kan lyftas fram och uppmärksammas. Avslutningsvis kommer 
mina egna reflektioner   

7.1 Hur erbjuds teckenspråksundervisning? 
Vi kan se en variation i hur undervisning i ämnet teckenspråk erbjuds och att det oftast enbart 
erbjuds på en skola med hörselinriktning, ej för elever som finns integrerade på andra skolor.  

● Som nybörjarspråk inom modersmålsundervisning efter skoltid, utifrån kursplanen 
teckenspråk för hörande, elevens val. Om så önskas ges betyg.   
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● Som nybörjarspråk utanför timplanebunden tid. Målgruppen är enligt definition i 
Språklagen; den som är döv eller hörselskadad eller den som av andra skäl har behov 
av teckenspråk, dvs. även hörande syskon och nära anhöriga. Undervisningen utgår 
från kursplan, teckenspråk för hörande elevens val, och betyg ges.  

● Inom modersmålsundervisning, dvs. utanför timplanebunden tid, utifrån Kursplanen i 
modersmål och betyg ges.  

● Erbjuds enbart på Hörselspårsskola för elever med egen hörselnedsättning, hörande 
syskon och barn till döva föräldrar. Här följs kursplanen teckenspråk för hörande, inga 
betyg ges.  

● På Hörselklass skola finns teckenspråk på schemat 60 minuter per vecka upp till åk 6. 
Därefter finns språket att välja inom språkvalet med 160 minuter per vecka. 
Kursplanen teckenspråk för hörande inom språkvalet används och betyg ges.  

● Enbart på Resursenhetens skola, på schemat som skolans val, ej i ambulering. 
Enligt teckenspråk för hörande, elevens val. 

● På majoritetsskola där elever med hörselnedsättning även finns i särskild 
undervisningsgrupp finns teckenspråk på schemat, kursplan teckenspråk för hörande 
och betyg ges.  

● Två av kommunerna uttryckte att teckenspråksundervisning ej varit efterfrågat varpå 
det ej erbjuds.  

I grundskolan finns ämnet endast som, teckenspråk för hörande, som kan läsas inom ramen 
för språkvalet eller elevens val. Inom språkvalet är timantalet för ämnet 320 timmar fördelat 
på nio årskurser. De kursplaner som finns till förfogande är Teckenspråk för hörande som 
elevens val eller som språkval, dvs. att språket läses som nybörjarspråk. Väljs Specialskolan 
finns teckenspråksämnet i läroplanen med 725tim/10 årig grundskola. De kursplaner som 
används är Teckenspråk för döva som finns i två nivåer, en för nybörjare och en för de som 
har teckenspråk som sitt första språk. Det innebär att elever i kommunal skola som är 
döva/hörselskadade inte alltid har samma möjlighet att lära sig teckenspråk som elever i 
specialskolan (SOU 2011:30). Utredningen föreslår att specialskolans kursplan ska kunna 
användas i olika skolformer. Då ges möjlighet att läsa ämnet på en mera avancerad nivå. Det 
är också viktigt att belysa ifall ämnet är tillgängligt på ordinarie schema eller utanför 
timplanebunden tid. Ett par skolor med hörselinriktning har valt att schemalägga språket, 
andra inte.  Erbjuds språket efter skoldagens slut vill elever gärna vara som andra 
klasskompisar och delta i olika fritidsaktiviteter istället för att gå till ytterligare lektion. Elever 
med egen hörselnedsättning kan också ofta vara trötta efter en skoldag som krävt stor 
koncentration. Frågan är också hur eleverna upplever det själva, hur språket värderas när det 
ska läsas efter skoldagens slut.  

 Enligt Språkrådet får elever med CI eller hörselnedsättning stödundervisning i svenskt 
teckenspråk. Eftersom inte eleverna har rätt till modersmålsundervisning erbjuds de detta i 
form av särskilt stöd som en del av ett åtgärdsprogram (skollagen 3 kap 9 §, Språkrådet 2013) 
I intervjuerna nämns både TSS och TAKK och därför är det viktigt att uppmärksamma att 
detta är ett komplement till läppavläsningen. Det kan vara ett viktigt stöd för vissa barn/elever 
i den vardagliga kommunikationen. Ska undervisning erbjudas i ämnet svenskt teckenspråk 
handlar det om språkundervisning enligt vald kursplan. Och för att höja språkets status blir det 
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viktigt att betygsättning ingår.  Hur är möjligheten till en utökad timplan för dessa elever?  
Kommuner, där exempelvis hörselspår finns, kan även erbjuda teckenspråk som elevens val 
för alla elever på skolan. På så sätt görs språket mera synligt och tillgängligt som språk för 
flera. Det kan vara viktigt att blicka tillbaka och se hur det svenska teckenspråkets ställning 
inom undervisning för döva varierat över tid. Sveriges riksdag erkände språket 1981 och som 
ämne kom det in i 1994 års läroplan. Ett par år tidigare påbörjades CI operationer på döva 
barn och drygt tio år därefter har fler och fler av de barn som opereras talspråk som sitt första 
språk. Detta har inneburit att flera föräldrar väljer skola nära hemmet. Språkrådet skriver i sin 
rapport om barns tillgång till svenskt teckenspråk att även om språkets status i specialskolan 
varierat över tid så är det, och har alltid varit en viktigt arena för det svenska teckenspråkets 
utveckling. Då dessa arenor succesivt minskar och byts till de kommunala arenorna blir de 
nationella riktlinjerna betydelsefulla för språket.  

7.2 Vilka styrdokument har väglett kommunerna? 
Den individuella rätten att lära sig och utveckla teckenspråk inom skolväsendet kan inte 
hävdas med stöd av språklagen. För att den individuella rätten ska kunna hävdas krävs att en 
sådan rättighet formuleras i skollagen och skolförordningen. Ändå kan vi se utifrån 
informanternas svar att språklagen har haft en stark inverkan på interna beslut om att erbjuda 
teckenspråk.  De kommuner som har skolor med Hörselprofil, eller särskild grupp för elever 
med hörselnedsättning, har oftast ämnet på schemat och det läses utifrån kursplanen 
teckenspråk för hörande. Två kommuner har valt att ta upp frågan i politisk nämnd, de gjorde 
två olika val. Den ena valde att jämställa teckenspråk med minoritetsspråken vilket innebär att 
språket kan läsas inom modersmålsundervisning som nybörjarspråk av de som omfattas av 
språklagen; ”den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av 
teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.” 
Det innebar också att läraren anställdes som modersmålslärare och legitimationskraven kunde 
frångås. Den andra kommunen valde att inte jämställa teckenspråk med minoritetsspråken, 
med motiveringen att det då finns risk för att kunskapsmålen inte kommer att nås när elever 
ska läsa teckenspråk enligt kursplanen i modersmål. Hörselverksamheten fick där i uppdrag 
att erbjuda nybörjarundervisning till målgruppen som nämns i språklagen och att 
undervisningen ska ta sin utgångspunkt i kursplanen teckenspråk för hörande. Det finns 
frågetecken kring de kursplaner som står till buds och även om meritpoäng ska få räknas för 
teckenspråk som språkval i högstadiet.  

Informanterna uttrycker att språklagen och utredningen med rätt att välja, har satt fokus på 
tillgången till teckenspråk.  

Den specialkompetens som finns på Specialskola behövs nu även på många av de kommunala 
skolorna.  De som ska leda verksamheten kan sakna spetskompetens och ett stort ansvar läggs 
på de pedagoger som utför verksamheten att fatta beslut. Utredningen nämns av de flesta 
kommuner, att den är viktig och gett styrhjälp till dem när frågor lyfts upp till en mera central 
nivå i kommunen.   
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7.3 Vilka möjligheter och problem kan ses? 
Med dagens CI teknik kan många döva barn som tidigt får hörsel via CI utveckla en god 
talspråksförmåga. Medicinskt är de döva utan sitt CI men fungerar som en person med 
varierad grad av hörselnedsättning med sitt CI och har goda förutsättningar att utveckla 
majoritetsspråket och sina föräldrars modersmål. Föräldrar väljer skola nära hemmet och det 
är positivt för barnen att få stanna kvar hos sina föräldrar, att inte behöva flytta. De allra flesta 
barn som föds döva har hörande föräldrar. Det innebär att de själva ska lära sig ett nytt språk 
Alla föräldrar erbjuds att lära sig teckenspråk eller tecken som stöd. Många föräldrar lär sig 
tecken som de kan använda sig av som stöd till talet, ett stöd i kommunikationen för det 
audio-visuella barnet. Flera av informanterna utrycker att teckenspråksämnet inte är 
efterfrågat, att det är föräldrar som måste fråga och uttrycka sin önskan om teckenspråk för 
sitt barn. Ansvaret läggs på föräldrar som då själva behöver vara aktiva i språkfrågan, ett 
språk som de själva ska lära sig. En av informanterna frågar sig vilket stöd barnen har hemma, 
hur levande språket är i hemmet? Att eleverna ska mötas med lyhördhet då inte alla har 
samma behov av teckenspråk. En annan av informanterna uttrycker att då det gäller tillgången 
till teckenspråk ses en utveckling till det sämre då föräldrar får en falsk trygghet att man med 
tekniken kan lösa allt. Barnen kan inte själva välja och som förälder väljs oftast hemskolan.  

Tas CI av eller att ljudmiljö eller teknik inte fungerar blir teckenspråk ett tillgängligt språk att 
växla över till. Att kunna växla mellan tal och teckenspråk. Teckenspråket har en stark 
historia där språkets status varierat. Den tekniska utvecklingen har gjort att den 
teckenspråkiga gruppen förändrats och döva med CI kommer till stor del inte att ha den starka 
dövkulturidentitet som äldre barndomsdöva har idag. De har sin identitet, en del lär sig 
teckenspråk men flera med CI kommer enbart att använda sig av det talade språket. Det är här 
viktigt att lyfta upp det svenska teckenspråket som språk i mötet med den nya gruppen döva 
med CI. Med formuleringen ”behov av teckenspråk” blir det lätt att tänka att en särskild grupp 
ska lära sig språket på grund av de egna begränsningarna. Om skrivningen utgår från en 
grundsyn att förespråka flerspråkighet där det ska finnas möjlighet att lära sig teckenspråk, 
blir utgångspunkten en annan. 

De problem som kan ses är tillgången till lärare i ämnet teckenspråk med lärarlegitimation. 
Det finns de som har lärarutbildning och en lång teckenspråksutbildning från folkhögskola, 
men ej akademiska poäng i språket.  Hur ska deras utbildningar valideras så de kan bli 
behöriga? Jag försökte få klarhet i frågan om behörighet och kontaktade skolverket som 
hänvisade mig vidare till Stockholms universitet, kansliet för lärarlegitimation.  Där fick jag 
svaret att det idag inte finns något lärosäte som har examensrätt för teckenspråkslärare. Det 
gör det mycket komplicerat för alla de som redan har både pedagogisk- och 
teckenspråksutbildning. 

Den praktiska undervisningssituationen är annorlunda med få elever som läser språket. Den 
bedrivs både i mindre grupper och även individuellt. Det ges inte samma övning i att använda 
språket med flera olika personer, att få den språkliga stimulansen i en aktiv interaktion i 
språkundervisningen eller i den vardagliga miljön. I kommuner där undervisning erbjuds efter 
skoldagens slut blir det för läraren i teckenspråk svårt att lägga ett schema så detta fungerar 
för elever som finns utspridda på flera skolor. Möjligheten att läsa språket utifrån en kursplan 



 

25 
 

på avancerad nivå är begränsad då det endast är kursplanen teckenspråk för hörande som 
erbjuds.  

Vad som också framkommer i resultatet som ett dilemma är ensamheten i ledningsfunktion på 
chefsnivå med hörselkompetens. Tidigare fanns kompetensen samlad på specialskolorna, nu 
behövs denna kunskap i många kommuner. Utredningen och stödet genom den nationella 
samordnaren har för flera varit betydelsefull. Här nämns även de eventuella framtida 
regionala naven. En samlad instans med hörsel/döv kompetens tillgänglig för alla kommunala 
skolor i en region. Informanterna har varit berörda av utredningen och uttrycker att den varit 
positiv där de fått hjälp att lyfta frågor vidare till beslutande organ inom en kommun.  

I en kommun där Hörselklassverksamhet bedrivs finns funderingar kring hur elever i andra 
kommuner i länet, där inte kompetens finns, ska få tillgång till teckenspråksundervisning. 
Hörselklassverksamheten har kompetens för att exempelvis bedriva besöksverksamhet och 
distansundervisning. Eftersom en statlig utredning pekar på detta med teckenspråk blir det 
viktigt att kommunen har tagit ställning till vad som ska erbjudas. 

Där svenskt teckenspråk erbjuds som ett språkval diskuteras huruvida det blir negativt för de 
elever som väljer teckenspråk istället för exempelvis tyska. Går de miste om meritpoäng? 
Läser du teckenspråk på gymnasiet så får du från läsåret 2014/2015 tillgodoräkna dig dessa 
poäng precis som övriga moderna språk, för fortsatta studier på högskola.  

7.4 Slutsatser 
Den nationella samordnarens uppdrag avslutas först i samband med att utredningen lämnar ett 
slutbetänkande i april 2016. Därefter väntas en process och eventuella förslag om förändringar 
i skolförfattningar ska läggas fram. Allt detta ska bearbetas och processas innan vi slutligen 
får ta del av de beslut som kommuner ska förhålla sig till. Utifrån litteraturen och min studie 
kan följande punkter lyftas fram och uppmärksammas: 

● Nationellt klargörande hur teckenspråksundervisning ska erbjudas oavsett vilken 
skolform som väljs.   

● Tydlighet i vilken omfattning som ämnet ska erbjudas, med utökad timplan, som 
språkval, skolans val eller annat. 

● En tydlighet i vilka kursplaner som ska/kan användas. Här behövs även en översyn av 
kursplaner i ämnet svenskt teckenspråk då språket ska kunna läsas på olika nivåer med 
olika omfattning i de olika skolformerna.  

● Då legitimationskrav för lärare gäller är det angeläget att besluta vilka lärosäten som 
ska ha examensrätt för lärare i ämnet svenskt teckenspråk.                                                 

● Tillgänglig vidareutbildning för verksamma lärare med inriktning mot ämnet 
teckenspråk och didaktik. 

● I utredningen föreslås att modersmålsundervisning i teckenspråk ges samma villkor 
som de nationella minoritetsspråken. I språklagen jämställs teckenspråk med de 
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nationella minoritetspråken. Detta förslag ger förstärkt rätt att läsa teckenspråk för 
hörande som exempelvis har döva föräldrar. Stärker detta möjligheten till teckenspråk 
för elever som tillhör eller har tillhört specialskolans målgrupp? 

● För mindre kommuner som inte har teckenspråkskompetens finns behov av 
distansundervisning i ämnet. Nationella riktlinjer i hur detta ska organiseras genom de 
skolor som finns i regionen eller via den statliga myndigheten.  

● Bildande av regionala kompentenscentra med samlad kunskap inom döv, hörsel och 
teckenspråksområdet. Tillgängliga kunskaper och resurser för att kunna möta behov i 
mindre kommuner.  

● Att belysa föräldrars möjlighet till att välja att lära sig teckenspråk. Hur ser tillgången 
ut inom stat och landsting samt den egna hemkommunen.    

7.5 Avslutande reflektioner 
Möjlighet att välja språk  
Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina egna tankar. Av de som föds döva är det 95 % som 
har hörande föräldrar. Det innebär att de ska lära sig ett helt nytt språk. Om ett barn har 
möjlighet att lära sig sina föräldrars modersmål är det en stor fördel för hela familjens 
kommunikation, och naturligtvis underlättar det att kunna använda sig av det språk som 
majoriteten använder. Flertalet av dem med CI identifierar sig ofta som en person med 
hörselnedsättning med talad svenska som första språk. Om CI tas av, om teknik inte är 
tillgänglig eller att ljudmiljön inte är tillfredsställande blir det visuella och gestuella språket 
tillgängligt.  Om föräldrar ges möjlighet att lära sig tecken som de kan använda sig av som 
stöd till talet blir detta ett stöd i språkutveckling och kommunikation. Tecknen är hämtade 
från svenskt teckenspråk vilket betyder att de tillägnar sig ett teckenförråd, tecken ur språkets 
lexikon vilket är en god början. För att lära sig ett språk behövs även kunskap i grammatik 
och språkets syntax. Då flera föräldrar vill lära sig teckenspråk är min undran hur denna 
möjlighet ser ut. Hur tillgänglig är statens teckenspråksutbildning för föräldrar? Det är viktigt 
att SPSM tittar på varför många föräldrar avslutar teckenspråkskurser efter 50 timmar och att 
stat, landsting och kommun funderar vidare på hur man på bästa sätt ger vårdnadshavare 
möjligheten att välja att lära sig teckenspråk. Ett alltför stort ansvar läggs på vårdnadshavare 
då det visar sig att de själva ska efterfråga undervisning i ämnet teckenspråk för sina barn i 
skolan. I de intervjuade kommunerna var det flera som påtalade att föräldrarna inte hade 
efterfrågat språket. Om föräldrar inte kan teckenspråk själva och det främst ses som ett språk 
som ska användas vid behov här och nu, blir det inte efterfrågat som en tillgång att kunna 
ytterligare ett språk sett ur ett livsperspektiv.  Om det istället erbjuds som ett språk att välja att 
lära sig utifrån en syn på att kunna flera språk är en tillgång, att det finns en möjlighet att välja 
i ett erbjudande.  Ett av flera språk som kan läsas efter bestämd kursplan med betygsättning 
och tillgodoräknande av meritpoäng.  
Tillgång till lärarutbildning   
För att kunna erbjuda undervisning i ämnet svenskt teckenspråk i landets kommuner kommer 
det att behövas flera utbildade lärare i teckenspråk. Från och med juli 2015 gäller 
legitimationskrav vilket innebär att det är bråda tider att hitta olika lösningar. Utbildade lärare 
med flera års studier i teckenspråk måste få möjlighet att ta ut en examen. Ett utvecklat och 
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entydigt valideringssystem måste utfärdas där ett eller flera lärosäten får examensrätt. Enligt 
uppgift från Stockholms universitet finns inte något lärosäte som har examensrätt vilket gör 
det mycket komplicerat för alla de som redan har både pedagogisk- och 
teckenspråksutbildning. Det finns också välutbildade pedagoger som endast behöver en 
kortare komplettering för att bli behörig. Här tycker jag Norge presenterat en bra lösning med 
en fristående kurs (ca 15-30 hp) i teckenspråk för verksamma lärare. Det är av största vikt att 
denna typ av kurs knyter an språket med den didaktiska delen i ämnet. Min undran är om 
innehållet i de kurser som idag erbjuds här i Sverige är relevanta för blivande språklärare i 
ämnet svenskt teckenspråk för grundskola och gymnasium.  
Tillgång till läromedel  
Att undervisa i svenskt teckenspråk är inte som att undervisa i ett talat språk där det finns ett 
stort utbud av läromedel. Den statliga specialpedagogiska skolmyndighetens 
läromedelsavdelning är den som har det största ansvaret vad gäller produktion av 
teckenspråksläromedel.  Här behövs en genomlysning av det som produceras då vi idag 
behöver ett välutvecklat läromedel anpassat till kursplan och dagens målgrupp med förankring 
i aktuell forskning vad gäller språkundervisning. Då den språkliga situationen har förändrats 
anser jag att detta även behöver återspeglas i dagens läromedel. Flera av döva med CI är både 
tal- och teckenspråkiga, de går i hörande klasser, bor hemma och är aktiva i idrottsföreningen 
hemmavid. Dessa barn och ungdomar behöver andra i liknande situation att identifiera sig 
med och det ska även synas i ett läromedel. De kan växla mellan att delta i talspråkiga och 
teckenspråkiga sammanhang.  
Språkskolor med teckenspråksprofil      
Den förändring som skett med färre teckenspråkiga förskolor och att antalet elever i 
specialskolan nästan halverats innebär att de förut så självklara teckenspråksmiljöerna 
minskat drastiskt. Språklagen från 2009 säger att samhället ska skydda och främja det svenska 
teckenspråket. Döva och hörselskadade barn ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och 
använda det svenska teckenspråket.  För att detta ska kunna ske måste samhället värna om de 
miljöer där det svenska teckenspråket används (Språkrådet 2013). Vi är redan i en förändrings 
process där det gäller att hitta nya vägar. De större kommunerna i landet har förutsättningar 
att skapa skolor med teckenspråksprofil. En skola som redan har en samlad kunskap kring 
hörsel och teckenspråk kan vara aktuell. På en språkskola med teckenspråksprofil finns 
teckenspråk på schemat, inte på undantag efter skoldagens slut. Här erbjuds också 
teckenspråk som elevens val för alla elever på mellan- och högstadiet. I de lägre årskurserna 
från förskoleklass till årskurs 3 finns teckenspråk på schemat för alla klasser vid ett tillfälle 
per vecka. Skapas språkskolor finns möjlighet för flera att välja denna skola. Det kan vara ett 
allmänt intresse för språk och att lära sig just svenskt teckenspråk, eller att det i familj, släkt 
och vänskapskrets finns de som är teckenspråkiga. I en flerspråkig skola ser vi kunskaper i 
flera språk som en tillgång och då även kunskaper i svenskt teckenspråk.  
 
8. Framtida forskning                                                             
Forskning om döva barn spänner över många discipliner såsom medicin, teknik, 
språkvetenskap, psykologi, sociologi och pedagogik. Forskare signalerar att denna grupp barn 
med CI är en understuderad grupp med avseende på deras kognitiva och språkliga utveckling. 
Det framhålls att forskning om CI och barn i huvudsak handlar om barnens talutveckling och 
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visar stora brister vad gäller forskning kring kommunikativ förmåga likväl som psykosocial 
kompetens. Barns perspektiv på inkludering och den roll teckenspråk har för elevens fulla 
delaktighet vore av stor vikt att studera mera ingående.  Hur kommunikation mellan den döva 
eleven och den hörande omgivningen ofta med hjälp av en vuxen tolk eller assistent ser ut. I 
den kommun jag arbetar kommer vi att genomföra en fortbildningssatsning för pedagoger och 
ledare som är verksamma i och omkring klasser där flera elever med grav hörselnedsättning 
och döva med CI är placerade tillsammans med hörande. Därefter hoppas vi att med den 
docent som blir knuten till den planerade fortbildningen, fortsätta med en aktionsforskning 
inom nämnd målgrupp. Det vore intressant att få titta på den pedagogiska situationen för 
dessa elever som är placerade i klasser med hörande. Vid valet av examensarbete utgick jag 
från mitt eget område, teckenspråksundervisning.  Det vore intressant att följa upp 
slutbetänkandets förslag om åtgärder. Vad kommer det att resultera i, hur ska tillgången till 
undervisning i teckenspråk och en tvåspråkig miljö i landets kommuner öka?  
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Bilaga 1 

                               
Hej!                                                        

Jag heter Barbro Nilsson Lundgren och läser sista terminen inom Val, vidareutbildning av 
lärare, vid Umeå universitet. Den avslutande delen inom utbildningen består av ett 
examensarbete där jag valt att belysa frågan vad gäller tillgången till undervisning i svenskt 
teckenspråk för elever med hörselnedsättning i den kommunala skolan. Det är i detta ärende 
jag vänder mig till dig.  
Parallellt med mina studier arbetar jag som teckenspråkslärare inom xxxx kommuns 
hörselverksamhet och modersmålsundervisning.  

De senaste åren har det skett stora förändringar då det gäller skolval för elever som är döva 
eller har grav hörselnedsättning. En avgörande faktor i detta är den tekniska utvecklingen då 
nästan alla barn som föds döva idag genomgår en operation och får ett eller två 
cochleaimplantat, CI. Elever som tidigare har valt den tvåspråkiga miljön vid de statliga 
specialskolorna väljer nu skola på hemorten. Där är de antingen individualintegrerade eller 
går i speciella hörselklasser eller hörselspår där så finns. Vad gäller ämnet svenskt 
teckenspråk ingår detta i specialskolans läroplan. Väljs skola på hemorten så varierar 
möjligheten till att läsa teckenspråksämnet.  

Syftet med mitt arbete är att genom intervjuer med skolledare eller rektorer i ett antal 
kommuner få en överblick hur tillgången till undervisning i svenskt teckenspråk ser ut och 
vad som har påverkat detta. 

Jag är därför angelägen att få komma i kontakt med dig för att göra en intervju. Alla 
personuppgifter behandlas konfidentiellt och vårt samtal beräknas ta max 30 minuter. Innan 
intervjun får du tillgång till de frågor som studien berör.  Min studie kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Umeå universitet, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och 
du kommer att ha möjlighet att ta del av den.  

Jag är tacksam om du kan kontakta mig så snart som möjligt så jag får veta om du har 
möjlighet att delta och när vi iså fall kan hitta en lämplig tidpunkt för intervjun. Ring eller 
maila mig senast den 31 oktober.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
Barbro Nilsson Lundgren                                                 Handledare Umeå universitet: 
                                                                                          Elza Dunkel  
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Bilaga 2 
 

 

Hej!  

Jag är tacksam att du kan ställa upp på denna intervju som beräknas ta 30 minuter. Alla 
personuppgifter behandlas konfidentiellt. För att kunna bearbeta svaren i efterhand kommer 
jag att spela in vårt samtal med en diktafon. Då examensarbetet är färdigt kommer 
inspelningen att raderas. Här är de frågor som studien berör: 

Intervjuguide         
Erbjuds elever med hörselnedsättning med hörapparat eller CI teckenspråksundervisning? 
Och iså fall, gäller det alla elever, oavsett grad av hörselnedsättning? 
Hur många elever skulle kunna vara aktuella och hur många läser teckenspråk? 
Vilka styrdokument har väglett er i beslutet om teckenspråksundervisning? 
Vilken kursplan används för ämnet teckenspråk? Betyg? 
Hur har kommunen tolkat Språklagen då det gäller erbjudandet av 
teckenspråksundervisning för nämnd målgrupp? 
Har man i kommunen tagit upp frågan i någon nämnd? 
Kan ni se någon förändring de senaste åren då fler av barnen med CI och grav 
hörselnedsättning väljer skola på hemorten? Har behoven av teckenspråk förändrats?  
Finns teckenspråk tillgängligt i övrigt? Klassrummet? Fritids? Elevens val mm? 
Har det funnits några hinder/problem för att kunna erbjuda teckenspråk för denna 
målgrupp?  
En utredning har gjorts, Med rätt att välja, flexibel undervisning för elever som tillhör 
specialskolans målgrupp, SOU 2011. Kommer de förslag som presenteras här att förändra 
något i er kommun vad gäller tillgången till teckenspråk?  
 

          

 

Jag ringer upp dig på fredag kl. 11. 

Vänliga hälsningar 

Barbro Nilsson Lundgren  

                     

 


