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Sammanfattning 

Inkludering och delaktighet är centrala begrepp och en rättighet inom svensk skola. Skolan ska 

inrikta sig på att skapa en miljö där man kan tillmötesgå alla människors behov för att kunna 

skapa en jämlik utbildning för alla. Personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till en 

inkluderande grundutbildning på lika villkor som andra. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår 

från det sociokulturella perspektivet och dilemmaperspektivet. Syftet med studien är att 

undersöka hur lärare säger sig anpassa den fysiska miljön för elever med hörselnedsättning i 

inkluderande klasser i grundskolan. Metoden som har använts i denna studie är kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna gjordes på fyra lärare som undervisar i klasser där elever med 

hörselnedsättning är inkluderande. Av analysen i studien framkommer att det finns stora 

skillnader i lärares förutsättningar och syn på hur klassrummen kan anpassas för att skapa en 

inkluderande miljö. Vidare visar analysen att de fyra lärarna använde sig av olika strategier för 

att skapa delaktighet i klassrummen men också i lärarnas visioner fanns stora skillnader. Det 

finns tydliga kopplingar mellan studiero och lärarnas syn på regler och struktur. I studiens 

diskussion kopplas analysen till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Det 

framkommer att flera lärare bekräftar det som forskningen anser vara av vikt för att anpassa 

klassrummet för elever med hörselnedsättning. I diskussionen framkommer det att arbetet för 

att skapa en god fysisk miljö för elever med hörselnedsättning skiljer sig mellan lärarna.  

 

Nyckelord: inkludering, hörselnedsättning, fysisk miljö, delaktighet, hörteknisk utrustning. 
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1.   Inledning 

Som blivande lågstadielärare är det mycket viktigt att vi kan anpassa vår undervisning utefter 

den elevgrupp vi har. Därför behöver vi kunna behärska många olika metoder, strategier och 

teorier för att optimera undervisningen i en klass. Vår grundlärarutbildning på Uppsala 

universitet har under de första tre åren präglats av det sociokulturella perspektivet och 

teoretikern Lev Vygotskijs idéer. Detta är något vi har anammat och använt oss mycket av under 

vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har upplevt att det sociokulturella perspektivet och Lev 

Vygotskijs idéer varit framgångsrika i många elevgrupper. Men under vår sista 

verksamhetsförlagda utbildning stötte en av oss på en elevgrupp där två elever hade 

hörselnedsättning. Då uppstod plötsligt problemet att kunna anpassa undervisningen utefter ett 

sociokulturellt perspektiv samtidigt som de eleverna med hörselnedsättning inte skulle få några 

negativa konsekvenser av detta. I och med denna problematik har vårt intresse väckts för att 

undersöka hur en lärare kan arbeta för att anpassa den fysiska miljön i skolan för att erbjuda en 

jämlik skola för elever med hörselnedsättning. Av våra tidigare erfarenheter inom området har 

vi sett prov på en god fysisk miljö för eleverna med hörselnedsättning i inkluderande klass. 

Därför vill vi i denna studie undersöka om vår uppfattning kring elever med hörselnedsättning 

i inkluderande klasser stämmer eller om verkligheten ser annorlunda ut.  

1.1   Arbetsfördelning 

I följande avsnitt presenteras arbetsfördelningen av studiens olika delar. Vi har i denna studie 

skrivit på samtliga delar och bearbetat allt material gemensamt. Vi har tillsammans medverkat 

på samtliga intervjuer men delade upp arbetet så att Aksel ledde intervju 1 och 3 och Niklas 

ledde intervju 2 och 4. När vi transkriberade intervjuerna delade vi upp arbetet så att Aksel 

transkriberade intervju 1 och 2 medan Niklas transkriberade intervju 3 och 4.  

 

Bakgrund och tidigare forskning har skrivits och bearbetats gemensamt. Vi har båda läst 

samtliga avhandlingar och tillsammans diskuterat och bestämt hur den relevanta forskningen 

ska framställas. Detta ville vi göra eftersom att båda ville få en fördjupad kunskap inom 

området. I avsnittet om teoretiska utgångspunkter var Niklas ansvarig för delen om det 

sociokulturella perspektivets syn på undervisning medan Aksel var ansvarig för delen om 

dilemmaperspektivet.  
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Studiens syfte och frågeställningar har arbetats fram gemensamt och båda författarna har varit 

lika delaktiga i detta avsnitt. I metodavsnittet delades arbetet upp så att Aksel var huvudsakligt 

ansvarig för delarna om urval, genomförande och dataanalys samtidigt som Niklas var ansvarig 

för delarna om reliabilitet och validitet, etiska överväganden samt metoddiskussionen.  

 

Vidare har avsnitten analys, diskussion och konklusion skrivits med lika ansvar från båda 

författarna. Vi har under arbetets gång arbetat gemensamt då vi anser det vara en fördel att 

kunna diskutera frågeställningar som uppkommer under skrivandet. Detta har även medfört en 

likvärdig arbetsfördelning och gjort att vi gemensamt kunnat arbeta fram studiens olika delar.  
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2.   Bakgrund 

I detta kapitel ger vi en historisk tillbakablick om hur utbildningsförutsättningarna sett ut för 

personer med hörselnedsättning. Vi kommer också beskriva vad en hörselnedsättning är samt 

ta upp relevanta styrdokument för elever med hörselnedsättning.   

2.1 En skola för alla 

Enligt HRF är 84% av de hörselskadade eleverna integrerade i vanlig grundskola. Detta medför 

att eleverna utsätts för miljöer som inte är anpassade utefter deras behov. Dessa miljöer kan 

vara till exempel stora klasser, klassrum utan hörselteknisk utrustning och personal utan 

kompetens i området (HRF, 2007). I FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning tas rätten till utbildning upp i artikel 24. I konventionen erkänns rätten till 

utbildning för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ske utan diskriminering 

och på lika villkor. Med hänsyn till detta ska lärande inrikta sig på att göra det möjligt för 

personer med funktionsnedsättning att på ett effektivt sätt delta i ett fritt samhälle. För att en 

konventionsstat ska kunna förverkliga detta måste det säkerställas att personer med 

funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet eller 

grundutbildning på grund av sin funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska 

få tillgång till en inkluderande grundutbildning på lika villkor som andra. De ska också erbjudas 

skälig anpassning utifrån personliga behov. Individanpassade stödåtgärder ska även erbjudas i 

de miljöer som har störst möjlighet att erbjuda social utveckling och kunskapsutveckling med 

målet fullständig inkludering. En konventionsstat ska vidta åtgärder i syfte att säkerställa 

utbildning av personer, särskilt barn, med hörselnedsättning och att det ges på det mest lämpliga 

sättet för den enskilde individen (Socialdepartementen, 2014, ss. 20-21). Enligt skollagens 5 

kap. 3 § ska utbildningen utformas så att alla elever garanteras en skolmiljö som kännetecknas 

av trygghet och studiero (Utbildningsdepartementet, 2010).  I läroplanen för grundskolan står 

det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, 

s. 8). Nilholm skriver att inkluderingsbegreppet tolkas på flera olika sätt och att tolkningen 

anpassas efter situation. Ett inkluderande klassrum bör enligt Nilholm innebära att elevernas 

olikheter ses som en tillgång till arbetet som ska genomföras. Alla elever ska ha inflytande och 

möjlighet att påverka det aktiva arbetet genom sociala relationer (Nilholm, 2006, s. 34). Enligt 

Nilholm är det viktigt att som lärare känna till om alla elever känner sig delaktiga i 

undervisningen (Nilholm & Göransson, 2014, s. 84).  
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2.2 Historiskt perspektiv 

1921 grundades hörselskadades riksförbund (HRF) som är en av de organisationer som arbetar 

för att människor med hörselnedsättning ska få en jämlik utbildning. Gerda Meyerson som var 

initiativtagare till HRF beskrev de ”lomhörda” barnens situation i en artikel för Svenska 

dagbladet. I artikeln påpekade Meyerson att eleverna med hörselnedsättning ofta blev 

missförstådda, betraktade som slöa och obegåvade och utsattes även för mobbning 

(Hörselboken, 2010). Enligt Gustafsson har Sverige i ett historiskt perspektiv inte varit ledande 

inom utvecklingen av undervisning för elever med hörselnedsättning. Under 1950 talet 

utvecklades undervisningen för hörselskadade i och med införandet av 

hörselmätningsinstrument, hörapparater och annan förstärkarutrustning. Därefter utvecklades 

tekniken succesivt och hörapparaterna blev bättre anpassade för barn med hörselnedsättning. 

Innan telespolen blev vanlig i apparaterna fick elever i vanlig klass använda sig av 

svårhanterliga bordsförstärkare med hörtelefoner. Teleslingan, som blev vanlig på 1960-talet, 

gav eleverna en större rörelsefrihet. Gustafsson menar att för individualplacerade elever har det 

alltid varit svårt att integrera med klasskamrater och för att undgå detta problem har det på 

senare år blivit vanligt med elevmikrofoner (Gustafsson, 2009, ss. 77-79).  

 

2.3 Hörselnedsättning 
Gustafsson beskriver att hörselnedsättningar kan orsakas av flera faktorer och att 

hörselnedsättning existerar i olika grader. Det kan vara medfödd eller förvärvad 

hörselnedsättning som förekommer på ett eller båda öronen. Vid hörselnedsättning begränsas 

en människas förmåga att ta in, omvandla och tolka vibrationer till betydande ljud. Vilken grad 

av hörselnedsättning en människa har beror enligt Gustafsson på vilket steg i hörprocessen som 

påverkas av nedsättningen (Gustafsson, 2009, s. 23). 

2.4 Fysisk miljö - tillgänglighetsmodellen 

I ett värderingsverktyg framtaget av SPSM och handikappförbundet beskrivs hur skolan kan 

anpassas för att göra den tillgänglig för alla elever. Värderingsverktyget utgår från 

tillgänglighetsmodellen. Modellen består av förutsättningar för lärande, social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö inom pedagogiska verksamheter. Den del som vi kommer att 

fokusera på i vårt arbete är den fysiska miljön (Tufvesson, 2016, s. 14). I den fysiska miljön 
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beskrivs fem indikatorer. De två indikatorer som lämpar sig bäst för vårt arbete är rum för 

lärande och ljudmiljö.  

 

2.4.1 Rum för lärande 

Den fysiska miljön ska stödja lärandet för alla elever. För de elever med hörselnedsättning som 

gör dem extra känsliga för ljud är det viktigt att miljön är funktionell och anpassad utifrån de 

pedagogiska konsekvenser som kan tillkomma. Enligt tillgänglighetsmodellen ska 

rumsutformningen inbjuda till kommunikation och delaktighet för alla som ska vistas i rummet. 

Hur barnen placeras i rummet ska vara anpassat efter elevens behov och förutsättningar. 

Möblering är en viktig faktor som påverkar ljudmiljön och möbleringen behöver också anpassas 

efter den teknik som lokaler utrustas med (Tufvesson, 2016, ss. 73-75).  

2.4.2 Ljudmiljö  

Ljudmiljö är ljud av olika styrka och slag. Ljuden kan vara nödvändiga eller onödiga och 

störande. Vårt arbetsminne belastas av kognitiva processer i samband med att vi integrerar med 

andra personer. När ljudmiljön är bra underlättar det för arbetsminnet att kunna komma ihåg 

och koncentrera oss på uppgiften. I lokaler som är avsedda för social interaktion är ljudmiljön 

grundläggande för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta och är därför en viktig 

faktor för effektivt lärande. En god ljudmiljö präglas av att de ljud som är relevanta för en 

person, går att urskilja utan kognitiv ansträngning. För barn och elever med hörselnedsättning 

är detta svårare och en bra ljudmiljö är därför en förutsättning för att dessa elever ska kunna få 

en jämlik utbildning (Tufvesson, 2016, s. 78). Tufvesson tar upp en lokals akustiska 

förutsättningar som en påverkningsfaktor för ljudmiljön. Detta kan till exempel vara lokalens 

ventilation, efterklang och ljud från angränsande rum och korridorer. Dessa förutsättningar 

påverkar nivån på bakgrundsbuller, som önskas vara låg. Många av de ljud som uppstår är från 

aktiviteter i verksamheten. För att minska de störande ljuden och höja akustikens kvalitet, kan 

åtgärder som anpassade möbler och inredning hjälpa till. Dessa anpassningar kan till exempel 

vara mjuka bordsytor, stolar med kryssfot, tjocka gardiner och ljudabsorbenter på väggar 

(Tufvesson, 2016, s. 79).  
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2.5 Slinganläggning 

Gustafsson (2009) beskriver hur en modern teleslinganläggning fungerar och används i 

klassrummet. En teleslinganläggning använder sig av minst en trådlös mikrofon som har en fast 

mottagare, förstärkare till slingan och en stationärt installerad teleslinga. Gustafsson menar att 

en teleslinga ger eleverna förutsättningar att på ett enkelt sätt kunna lyssna utan andra 

hjälpmedel. En nackdel som Gustafsson nämner är att användningen av flera teleslingor i 

närheten av varandra kan skapa överhörningsproblem. Modernare teknik använder två 

oberoende system för att motverka dessa problem.  

 

Gustafsson tydliggör vad som anses vara en bullrig miljö och kategoriserar begreppet i tre typer:  

-   Utifrån kommande störningar. Hit räknas trafikbuller, ljud från skolgård, korridor och 

angränsande rum. 
-   Buller inom klassrummet kan vara ventilationssystem, värmesystem, belysning och diverse 

apparater så som projektor och dator. 
-   Aktivitetsbuller. Här ingår ljud som kommer från elever och lärare som inte ingår i 

undervisningssituationen, till exempel ljud från stolar, bänklock och prat. 

Enligt Gustafsson finns det ett flertal åtgärder som kan göras för att reducera onödiga störningar 

som kan orsaka bullrig miljö. För att minska ljudet från stolar bör stolar med pelarstativ och 

kryssfot användas, istället för den fyrbenta stolen. Om dessa stolar inte går att tillgå finns 

doppskor att sätta på stolsbenen. Gällande bänkar bör materialet vara av mjukare typ och 

skolbänkar med bänklock är inte att föredra. För att undvika stegljud kan mattor på golvet vara 

ett alternativ. Detta kan dock skapa ett problem då mattor kan bidra till dåligt inomhusklimat 

(Gustafsson, 2009, ss. 62-63).   
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3.   Tidigare forskning  

Följande avsnitt kommer att redogöra för tidigare forskning och relevant litteratur om 

inkludering, hörselnedsättning, hörteknisk utrustning, fysisk -och pedagogisk skolmiljö för 

elever med hörselnedsättning. 

3.1 En skola för alla 

Inger Assarsons syfte i sin doktorsavhandling ”Talet om en skola för alla” är att skapa 

kunskaper om processen där pedagoger skapar mening i det politiska uppdraget en skola för 

alla. Assarson har genom metodteoretisk utveckling skapat ett diskursanalytiskt verktyg för att 

undersöka de språkliga processerna i ett sådant meningsskapande. Det Assarson undersöker är 

pedagogers språkliga processer både individuellt och i grupp, kring politiska texter och 

styrdokument samt pedagogernas egna erfarenheter. Ordet alla i begreppet, en skola för alla, 

används motsägelsefullt. Det centrala begreppet alla, innefattar i verkligheten bara några få. 

Begreppet tenderar att fokusera på de personer som inte kan leva upp till de generella regler 

och normer som finns. I ett specialpedagogiskt synsätt fokuserar en skola för alla, på ett fåtal 

elevers svårigheter och deras förutsättningar för delaktighet. I studien framkommer det att de 

elever som är i behov av särskilt stöd framförallt är de elever som stör. De andra eleverna som 

anses vara i behov av särskilt stöd är de elever som har svårigheter att tolka det sociala spelet. 

Detta leder till svårigheter i gruppindelning men konstrueras inte som ett problem så länge 

eleverna med sociala svårigheter inte stör och så länge det fungerar. Assarson lyfter då 

funderingen att de fungerar i förhållande till vad. En elev kan inte få delaktighet och acceptans 

om inte pedagogen ser elevens olikhet som en resurs (Assarson, 2007, ss. 227 – 228).  

3.2 Inkludering och Integrering 

Isakssons avhandling analyserar intervjuer, åtgärdsprogram och skolpolitiska dokument. 

Avhandlingen syftar till att analysera spänningsförhållanden mellan normalitet och avvikelse 

och hur detta kommer till uttryck i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd (Isaksson, 

2009, s. 11). Isaksson fördjupar sig i begreppet integrering, som växte fram som en ideologisk 

målsättning att alla här rätt till fullständig delaktighet i samhället. Isaksson förknippar begreppet 

med idén om en skola för alla men skriver också att begreppet fått olika tolkningar och ofta 

använts på enskilda individer (Isaksson, 2009, ss. 14–15). Begreppet inkludering innefattar en 
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anpassning av skolans verksamhet. Därför bör anpassningarna leda till att skolverksamheten 

ska kunna möta alla elevers behov och olikheter. Begreppet integrering som användes tidigare 

inom området menar Isaksson främst handlade om enskilda elever och deras rätt att inte 

segregeras. Det nya begreppet skapar en ny vision för skolans verksamhet där den ska ge alla 

elever samma möjligheter att lyckas (Isaksson, 2009, ss. 17–18). Åströms avhandling har 

studerat lärares förutsättningar att arbeta inkluderande. Åström har i sin avhandling använt sig 

av forskningsmetoder som intervjuer med elever och lärare samt gjort enkäter. Åström menar 

att i ett kategoriskt perspektiv så anser lärare att problemet ofta ligger hos eleven på antingen 

individnivå eller kontextuell nivå. Detta leder till att lärare kategoriserar eller sätter etikett på 

elever och detta leder till konsekvenser för undervisningen. Förutfattande antaganden om elever 

kan stärka exkludering men också inkludering. Om elever lär sig hur mycket de klarar av att 

lära sig blir lärarens förväntningar en positiv faktor (Åström, 2013, s. 37).   

3.3 Skolformer för elever med hörselnedsättning 

För elever med hörselnedsättning finns det olika alternativ av skolformer. Wennergrens 

avhandling syftar till att synliggöra och beskriva dialoger mellan olika aktörer i ett nationellt 

skolutvecklingsprojekt (Wennergren, 2007, s. 13). Avhandlingen är en aktionsforskning med 

ett sociokulturellt perspektiv och ger en inblick i olika skolformer och möjligheter som ges för 

elever med hörselnedsättning. Enligt Wennergren har elever i en hörselklass olika grader av 

hörselnedsättning och eleverna använder hörapparat. Wennergren beskriver att denna skolmiljö 

är anpassad med hörselteknisk utrustning, akustiksanerade miljöer och teckenspråk finns 

tillgängligt som andra språk. Klasserna ska dessutom vara mindre och skolan strävar efter att 

personalen på skolan har en hög kompetens inom området (Wennergren, 2007, s. 18).  

3.4 Akustikens betydelse 

I en vetenskaplig artikel beskriver Stig Arlinger hur rumsakustiken påverkar möjligheten för 

talkommunikation. Ett rum som inte absorberar ljud har släta och hårda gränsytor och ett rum 

med lång efterklang innebär att en ljudkällas ljud inte dör direkt utan gradvis och på så sätt 

påverkar taluppfattningen negativt. Lång efterklang i ett rum gör att talljudet från en person 

som talar med normal hastighet inte hinner dö innan nästa kommer. Detta medför att talljuden 

kan störa varandra. Arlinger menar att kombinationen av lång efterklang och bullrig miljö 

orsakar ännu större svårigheter för taluppfattning än om det endast hade varit bullrig miljö. För 
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att ett rum ska ha god möjlighet till taluppfattning bör därför rummet ha kort efterklangstid. Om 

normalhörande personer ska kunna uppfatta tal i lokaler där buller förekommer ska inte 

efterklangstiden överstiga 0,8 sekunder. För personer som har hörselnedsättning bör inte 

efterklangstiden överskrida 0,5 sekunder. Arlinger lyfter också att om efterklangstiden blir för 

kort kan ljudnivåerna bli för låga på avstånd. En åtgärd för att motverka de negativa 

konsekvenserna som kan uppstå med lång efterklangstid är att talaren pratar långsammare 

(Arlinger, 1999, s. 32).  

3.5 Hörteknisk utrustning 

3.5.1 Ljudmiljö och hörteknisk utrustning 

I en vetenskaplig tidskrift av Ryan W. McCreery, Rebecca A. Venediktov, Jaumeiko J. 

Coleman och Hillary M. Leech jämförs effekten av digital brusreducering och riktade 

mikrofoner. Syftet med studien är att mäta effekten för hörbarhet, taligenkänning och tal och 

språk. I tidskriften påpekas att störningar från bakgrundsbrus inte bara påverkar elevernas 

förmåga för taligenkänning utan också gör det svårare att inhämta kunskap (McCreery m.fl., 

2012, s. 295). De flesta klassrummens ljudnivå överstiger ofta den rekommenderade ljudnivån 

för ljud och eko. Bjarnason är i sin litteraturstudie enig med McCreery m.fl. att ljudnivån i de 

flesta klassrummen är för hög. Bjarnasons litteraturstudie syftar till att ge ett helhetsperspektiv 

av hörteknik och dess användning i skolan. I studien har både kvantitativa och kvalitativa 

metoder använts för att samla in material och analysera detta (Bjarnason, 2015, s. 8). Bjarnason 

hävdar att det är självklart att svenska skolor har en för hög bullernivå och konsekvensen blir 

att det önskade ljudet inte kan förstärkas. Det som bidrar till en hög bullernivå är elevernas olika 

aktiviteter under en skoldag som till exempel skrik, prat, stolsskrap och möbler som flyttas. 

Mikrofoner ska därför enligt Bjarnason användas för att stärka det önskade ljudet i klassrummet 

(Bjarnason, 2015, s.10).   

Signal to noise (SNR) eller signal – brusförhållande (på svenska) för utbildningsmiljöer 

rekommenderas att vara mellan +15dB och +30dB men de flesta klassrums SNR är -6dB och 

+6dB. Ett sätt att minska effekterna av bakgrundsbrus är att använda frekvensmodulering (FM) 

tillsammans med hörapparat. Att koppla samman system med frekvensmodulering och 

hörapparat är inte önskvärt i alla situationer. I klassrumsmiljön förekommer ofta diskussioner 

med ett flertal talare. När FM system är opraktiska eller inte tillgängliga kan hörapparaters 

funktioner så som riktade mikrofoner och digital brusreducering minimera de negativa 

konsekvenserna av bakgrundsbrus (McCreery m.fl., 2012, s. 296). I en aktionsforskningsstudie 
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skriven av Ann-Christine Wennergren bekräftas problematiken med hörapparater och beskriver 

en hörapparats olika inställningar. De tre inställningarna kallas M-läge, T-läge och M/T-läge. I 

M-läget tar mikrofonen upp allt ljud, både tal och bakgrundsljud. I T-läget förstärks endast talet 

och bakgrundsljudet sorteras bort. I T-läget hörs ljudet via en fast hörselslinga och den som 

talar har tillgång till en mikrofon. När hörapparaten är inställd på M/T-läge, överförs ljudet både 

via M-läge och T-läge. Wennergren beskriver hörapparatens nackdelar och påpekar att en 

hörapparat ofta förvränger ljudet och ljudkänsligheten ökar. En hörapparat kan inte heller 

urskilja de olika ljuden vilket leder till att bakgrundsljudet ofta förstärks (Wennergren, 2007, s. 

19). Detta är ett problem som Bjarnason bekräftar i sin avhandling ”Jobbet är kommunikation”. 

Avhandlingen syftar till att undersöka hur en framgångsrik strategi ser ut i användningen av 

hörtekniska arbetshjälpmedel (Bjarnason, 2011, s. 23). Metoden som använts för att samla in 

data är en enkätstudie och en intervjustudie (Bjarnason, 2011, s. 71). Bjarnason skriver att 

hörapparaten som ger personer med hörselnedsättning möjlighet att höra också förstärker ljud 

som inte är önskvärda för personen. Hörapparaten skapar därför mening för personen men 

skapar samtidigt en trötthet som kan påverka personen negativt (Bjarnason, 2011, s. 108). 

 

3.5.2 Hörselteknisk utrustning och dess tillgänglighet i klassrum 

I Coniavitis Gellerstedts och Bjarnasons studie kombineras litteraturanalys, elevintervjuer och 

lektionsobservationer. Syftet med studien är att förbättra underlaget för de professionella i 

arbetet med att stödja elevers delaktighet i undervisning och skolarbete (Coniavitis Gellerstedt 

& Bjarnason, 2015, s. 19). Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason som i en av sina studier gjorde 

observationer i 63 klassrum skriver att det i endast sex av tio klassrum som observerades fanns 

kamratmikrofoner som eleverna kunde använda under lektionerna. Kamratmikrofonerna bör 

ligga inom armlängds avstånd från alla elever för att positivt påverka användningen. Detta 

förekom endast i 22,2% av klassrummen som observerades. Studien nämner också att ungefär 

40% av eleverna som är i behov av hörteknik inte har tillgång till kamratmikrofoner i 

klassrummet. Konsekvenserna av detta blir att de elever med hörteknik utesluts från 

lärandemiljön som skapas av relationer mellan elever i klassrummet (Coniavitis Gellerstedt & 

Bjarnason, 2015, ss. 61-62). I ytterligare en studie mäter Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason 

huruvida klassrum i Sverige uppfyller specifika krav på ljudmiljön. Studien definierar en lokals 

akustiska kvalité utifrån bakgrundsbuller och efterklang. Klassrummen får sedan en 

klassificering från A-D, där A och B är bra och mycket bra ljudmiljö. C är minimikravet som 

är uppsatt av boverket och D tillämpas endast om C inte kan uppnås på grund av ekonomiska 



 

 15 

eller tekniska skäl. Resultatet från undersökningen visade att endast vart femte klassrum når 

kraven för ljudklasserna B och C. Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason anser att de enklaste 

åtgärderna för att undvika bullrig miljö är att anpassa skolans klassrumsmöbler. I studien 

framkommer det att endast 60% av de 85 klassrum som undersökts har vidtagit sådana 

anpassningar. Ytterligare observationer visar att 86% av klassrummen har dåligt isolerade eller 

bullriga dörrar och att för 44% av klassrummen gäller samma sak med fönsterna. Studien 

sammanställer sitt resultat där de vägt in klassrummets möbler, dörrar, fönster och närmiljö. 

Resultatet visar att 46% av de 85 klassrummen som ingått i studien är dåligt utrustade och 

placerade i förhållande till en bullerfri miljö (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason, 2015, ss. 47-

48). 

3.6 Ljudmiljö och kognitiv belastning 

Sushmit Mishras studie mäter och tar upp hur dålig ljudmiljö belastar den kognitiva förmågan 

hos elever. Mishra beskriver i sin studie att talförståelse belastar den kognitiva kapaciteten, 

speciellt i icke gynnsamma hörförhållanden där miljön är dåligt anpassad. Icke gynnsamma 

hörförhållanden som belastar den kognitiva kapaciteten är situationer där kraven på minnet är 

högre, där bakgrundsljud förekommer och visuella signaler är frånvarande (Mishra, 2014, s. 

37). Sif Bjarnason bekräftar Mishras resultat och skriver i sin avhandling ”Jobbet är 

kommunikation” att en konsekvens av hörselnedsättning är trötthet. Det som skapar trötthet är 

ljud och den ljudmiljö som personen med hörselnedsättning vistas i. Alla situationer där samtal 

förs är hör- och kommunikationskrävande för personer med hörselnedsättning. Bjarnason 

menar att tröttheten kan komma dels från kravet att lyssna under samtal men också från vanliga 

ljud som vi möter i vardagen (Bjarnason, 2011, s. 108). I en litteraturstudie tar Sif Bjarnason 

upp värdet av att elever med hörselnedsättning måste kunna lyssna och förstå vad lärare och 

klasskamrater säger. Detta är avgörande för elevernas inkludering. Eleverna ska kunna lyssna 

och förstå vad som sägs, utan att behöva anstränga sin kognitiva förmåga ytterligare. Elever 

med hörselnedsättning ska istället använda sin kognitiva förmåga till att inhämta kunskap och 

inte för att försöka förstå vad som sägs. Därför är klassrummets akustik ytterst viktig enligt 

Bjarnason (Bjarnason, 2015, s. 10).  
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3.7 Teckenspråk och meningsskapande 

Ahlströms avhandling har i syfte att beskriva den kommunikativt-språkliga och sociala 

situationen för ett antal hörselskadade barn i samspel med andra hörselskadade och döva barn 

samt med hörande, hörselskadad och döv personal i förskolemiljö. Metoden som används i 

avhandlingen är videoobservationer av de hörselskadade barnen (Ahlström, 2000, s. 39). 

Ahlström skriver i sin avhandling om teckenspråkets betydelse för elevernas allmänna 

utveckling. Resultatet visar att eleverna som utvecklade teckenspråk gavs större möjlighet att 

ingå i samspel med andra hörselskadade elever och personal. Ahlström menar att eleverna 

genom teckenspråket kunde ta del av omgivningen och dela upplevelser och känslor i samspel 

med andra. I och med detta menar Ahlström att teckenspråket gynnar hörselskadade elevers 

utveckling, både på det sociala och kognitiva planet (Ahlström, 2000, s. 180). 

3.8 Samspel mellan lärare och elev 

Ahlströms avhandling lyfter vikten av samspelet mellan läraren och eleven. Ahlström menar att 

det finns flera svårigheter i den orala undervisningen, för alla parter. För att undvika de negativa 

riskerna i kommunikationen är det viktigt att talaren pratar tydligt, inte för snabbt och att det 

finns en tydlig turtagning. Talaren ska även vara riktad mot eleven så att möjligheten att avläsa 

talarens kroppsspråk finns. I Ahlströms avhandling framkommer det att vid spontana 

kommunikationssituationer ökar risken att hörteknisk utrustning och elevens 

hörselbegränsningar förbises. Detta leder till att elever med hörselnedsättning begränsas att 

delta socialt samspel. Konsekvenserna av dessa svårigheter blir att läraren intar en mer styrande 

roll och eleverna sällan uppmanas till att reflektera över sitt lärande (Ahlström, 2000, s. 28).  

3.9 Avslutande kommentarer 

Den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt tar upp hur situationen för elever med 

hörselnedsättning ser ut. Forskningen ger oss ytterligare fördjupning kring vilka hörtekniska 

hjälpmedel som finns och hur de används. Forskningen lyfter också för -och nackdelar kring de 

olika hörtekniska hjälpmedlen. Sif Bjarnasons (2015) litteraturstudie ger oss en viktig inblick i 

hur hörtekniken fungerar och används i skolan. Detta är relevant för vår studie då vi vill 

undersöka vilken hörteknisk utröstning som finns i skolan och hur den används för att främja 

elever med hörselnedsättning. Wennergrens (2007) avhandling som är en aktionsforskning med 

ett sociokulturellt perspektiv, bidrar med vilka för- och nackdelar som kan uppkomma i 
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användningen av hörapparater. Wennergren ger även en djupare inblick i vilka olika skolformer 

och möjligheter som finns för elever med hörselnedsättning samt hur miljön kan anpassas för 

att bidra till en jämlik utbildning för alla. Coniavitis Gellerstedts och Bjarnasons (2015) studie 

kombineras med litteraturanalys, elevintervjuer och lektionsobservationer. Studien bidrar med 

forskning kring huruvida klassrum i Sverige uppnår kraven som finns kring ljudmiljö och hur 

många klassrum som faktiskt har tillgång till hörteknisk utröstning. Mishras (2014) studie 

beskriver hur den kognitiva förmågan belastas av dålig ljudmiljö. Bjarnasons (2011) avhandling 

utgår från sociologisk tradition, symbolisk interaktionism och Goffmans teori om 

stigmatisering. Avhandlingens metoder är enkätstudie samt semistrukturerade intervjuer. I sin 

avhandling bekräftar Bjarnason i likhet med Mishra att den kognitiva förmågan belastas av 

dålig ljudmiljö. Isakssons (2009) avhandling utgår från tre teoretiska utgångspunkter. Det är 

det individuella (medicinska) perspektivet, det strukturella/materiella perspektivet och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Isakssons insamlade data består av intervjuer samt analys 

av åtgärdsprogram och skolpolitiska dokument. Isakssons avhandling ger denna studie en 

fördjupning i begreppet inkludering och dess innebörd. Ahlströms (2000) avhandling som utgår 

från ett humanvetenskapligt, kvalitativt perspektiv med videoobservationer ger oss en inblick i 

hur teckenspråket används för meningsskapande. I Arlingers (1999) vetenskapliga skrift får vi 

vetskap kring ett rums akustik och hur detta påverkar möjligheten till talkommunikation. I den 

vetenskapliga tidskriften, skriven av McCreery m. fl (2012), mäts effekten av hörbarhet, 

taligenkänning samt språk och tal. Assarsons (2007) avhandling bidrar med kunskap kring hur 

pedagoger skapar mening i det politiska uppdraget en skola för alla. Åströms (2013) avhandling 

tillför hur lärares förutsättningar att arbeta inkluderande ser ut.  
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4.   Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie grundar sig i det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskij. Vygotskijs intresse 

för språket och dess utveckling är en central punkt i det sociokulturella perspektivet. Det är 

genom kommunikation mellan individer som ger människan möjlighet att uttrycka sig och via 

språkliga begrepp kan vi organisera vår omvärld. Enligt Vygotskij är språket det viktigaste 

redskapet för vi ska kunna kommunicera om världen och skapa en enhetlig förståelse med våra 

medmänniskor (Säljö, 2014, s. 301). Studien tar även sats i det specialpedagogiska 

dilemmaperspektivet.  

  

4.1 Sociokulturell syn på undervisningen 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och 

språk. Vygotskij menar att språket är redskapens redskap och att det är via kommunikation som 

vi människor förmedlar och förvärvar kunskap. Vygotskijs idé om den närmaste proximala 

utvecklingszonen innebär att när en människa har förvärvat en kunskap så är det mycket nära 

att förvärva ytterligare kunskaper och färdigheter. Vygotskij menar att kunskap förmedlas via 

språket och att en människa i den proximala utvecklingszonen är mottaglig för ny kunskap 

genom kommunikation och vägledning av en lärare eller en mer kompetent kamrat. Det 

sociokulturella perspektivet kräver ingen speciell pedagogik eller skola utan är ämnat för att 

kunna implementeras i alla skolor utifrån dess förutsättningar. Förutsättningarna för att 

applicera ett sociokulturellt perspektiv i undervisningen är att organisera samspelet mellan 

elever och mellan elever och lärare. Det är också viktigt att organisera undervisningen så att 

den ger eleverna möjlighet att tillägna sig och delta i olika slags kunskaper (Säljö, 2014, ss. 

297-307).  

 

4.1.1 Sociokulturella begrepp 

Mediering – Säljö skriver att mediering innebär att människor använder redskap för att förstå 
och vara en del av vår omvärld. Vygotskij menade att det fanns två olika typer av redskap som 
delas upp i kategorierna språkliga och materiella. 
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Språkliga redskap – Är enligt Vygotskij en symbol, ett tecken eller ett teckensystem. Dessa 

används för att kommunicera och utveckla tankar. Exempel på språkliga redskap är bokstäver, 

siffror, begrepp och räknesystem som människor använder för att förstå sin omvärld. 

Materiella redskap – Menar Vygoskij är de föremål som människor använder för att förstå och 

vara en del av omvärlden. Materiella redskap är exempelvis ett tangentbord som används för 

att förmedla text. Materiella föremål kombineras ofta med språkliga föremål då fysiska och 

psykiska handlingar är beroende av varandra (Säljö, 2014, ss. 298-302). 

4.2 Dilemmaperspektivet 

Perspektivet ses som ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik. Det grundläggande dilemmat 

är att undervisningen ska möta alla elevers olikheter samtidigt som alla elever gemensamt ska 

utvinna något. Nilholm menar att dilemmat uttrycker sig på flera olika sätt och exemplifierar 

detta genom tre olika beskrivningar på dilemman. Det första dilemmat är om barn ska 

kategoriseras eller om varje elev ska bemötas som en individ. Det andra dilemmat är om elevers 

olikheter ska värderas eller ses som tillgångar. Problemet vid värdering blir att vissa olikheter 

blir mer önskvärda och andra mindre önskvärda. Det tredje dilemmat är om det som uppfattas 

som elevers brister ska kompenseras eller om delaktighet ska ses som överordnat värde. Utifrån 

ett dilemmaperspektiv ses inkludering och segregering som en social process där begreppen 

fastställer varandra och inte utesluter varandra (Nilholm, 2006, s. 30).  

 

4.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Vi anser att det sociokulturella perspektivet är viktiga för vår studie då det finns tydliga 
kopplingar mellan sociokulturell syn på undervisningen och hur svensk skola arbetar. Genom 
att använda det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt ger det studien en 
fördjupad syn på vilka för- och nackdelar som finns med ett sociokulturellt perspektiv i klasser 
där elever med hörselnedsättning finns.  
 
Dilemmaperspektivet bidrar med ett specialpedagogiskt synsätt på undervisningen. Med hjälp 
av dilemmaperspektivets synsätt på hur olikheter bemöts i skolan ger det oss möjligheten att 
applicera detta på de intervjuade lärarnas syn på elever med hörselnedsättning. 
Dilemmaperspektivet ger därför denna studie en grund för hur vi kan tolka de intervjuade 
lärarnas tankar och sätt att arbete med elever med hörselnedsättning.  
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5.   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare säger sig anpassa den fysiska miljön för 

elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser i grundskolan.  

 

Frågeställningar:  

1.   Hur ser arbetet ut för att skapa en god ljudmiljö för elever med hörselnedsättning i 

inkluderande klasser?  

2.   Hur ser lärares visioner ut för elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser?  

3.   Hur används hörteknisk utrustning för att underlätta social interaktion för elever med 

hörselnedsättning i inkluderande klasser?  
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6.   Metod 

I denna studie är forskningsmetodiken kvalitativ då vi söker en fördjupad förståelse för hur 

situationen för elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser ser ut. Enligt Trost generar 

kvalitativa intervjuer ett mycket rikt material som ger möjlighet att hitta många intressanta 

åsikter, mönster och skeenden (Trost, 1997, s. 7). Trost menar att en studie har hög grad av 

strukturering om den som intervjuar vet vad den vill fråga om och håller sig inom ramarna för 

ämnet. Han menar också att i intervjuer som är standardiserade är frågornas ordningsföljd 

densamma och utan följdfrågor. Vår kvalitativa intervjustudie kommer därför ha en hög grad 

av strukturering men intervjuerna kommer vara av standardiserad karaktär. Detta då vi kommer 

läsa frågorna i samma följd, utan följdfrågor. I enlighet med Trost kommer intervjufrågorna 

vara ostrukturerade då den intervjuade ges öppna svarsmöjligheter (Trost, 1997, ss. 19-22).  

6.1 Urval 

I denna studie har fyra lärare som undervisar i grundskolan medverkat. Lärarna kommer från 

tre olika skolor i Uppsala kommun. Urvalet som gjorts i denna studie är ett bekvämlighetsurval 

där vi kontaktat personer som vi ansåg och visste vara lämpliga att delta i studien. Genom dessa 

personer kunde vi få kontakt med ytterligare två personer som var relevanta för studien 

(Bryman, 2008, s. 194). Vi hade tidigare kännedom om vilka skolor som hade elever med 

hörselnedsättning i inkluderande klasser och kunde med den vetskapen kontakta de lärare som 

var relevanta för studiens syfte. Vi blev också informerade av en lärare på en av skolorna att 

ytterligare en skola hade elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser. Med den 

informationen kunde vi ta kontakt med de två relevanta lärarna via mail. Dessvärre tackade 

båda de kontaktade lärarna nej på grund av tidsbrist. Av de fyra skolor som kontaktades tackade 

tre skolor ja, till att medverka i studien. På en av dessa skolor deltog två lärare på skolan i 

studien. Kontakt gjordes via mail där vi berättade kort om vår intention samt bifogade en 

informationsblankett (se bilaga 1). De lärare som var intresserade av att delta i studien kunde 

därefter kontakta oss via mail för att komma överens om datum och tid. Studien har grundats 

på insamlat material från fyra intervjuer. Samtliga lärare som blivit intervjuade undervisar i 

inkluderande klasser som har en eller flera elever med hörselnedsättning. Tre av lärarna 

undervisar i klasser på lågstadiet och en av lärarna undervisar i en årskurs sex. 
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6.2 Genomförandet 

Under genomförandet av intervjuerna gjordes samtliga intervjuerna på lärarnas skola. Bryman 

lyfter vikten av att intervjuerna bör göras i en miljö som inte utsätts för störande ljud eller andra 

faktorer som kan påverka inspelningens kvalité (Bryman, 2008, s. 421). Med hänsyn till 

Brymans tips gjordes intervjuerna i antingen tomma klassrum eller grupprum för att undvika 

störande miljö. Studiens intervjuguide (se bilaga 3) som vi utformade utgick från studiens syfte, 

frågeställningar samt tidigare forskning kring ämnet. Intervjuguiden innehåller tio stycken 

frågor som berör lärarnas erfarenhet kring att undervisa elever med hörselnedsättning, vilken 

hörteknisk utrustning som finns och används i klassrummet, hur lärarna anpassar sin planering, 

undervisning och den fysiska miljön med hänsyn till elever med hörselnedsättning och hur 

lärarnas vision ser ut för elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser samt deras vision 

om hörteknisk utrustning. Alla intervjuer som gjordes spelades in via telefon för att sedan 

transkriberas och analyseras. I enlighet med Bryman så vill kvalitativa studier analysera både 

vad som sägs och hur det sägs och därför valde vi att spela in intervjuerna. Av de lärarna vi 

intervjuat upplevde vi att några blev nervösa av att vi spelade in intervjuerna. Detta kan påverkat 

hur utförliga svar vi fått på frågorna. Detta är något Bryman bekräftar och menar att 

användningen av utrustning för att spela in intervjuer kan påverka de intervjuade personerna 

och de kan komma ur fattning eller blir oroade. De intervjuerna som gjordes pågick mellan 4 

och 9 minuter. Bryman styrker också att under kvalitativa intervjuer skiljer sig intervjuerna i 

hur långa de blir. Bryman säger att kortare intervjuer generellt sett inte behöver vara sämre utan 

kan ge viktig information (Bryman, 2008, ss. 428-429).  

6.3 Dataanalys 

Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades. Transkriberingen gjordes genom att 

noggrant lyssna på de inspelade intervjuerna och skriva ned ordagrant vad de intervjuade och 

vad den som intervjua sa. Det transkriberade materialet analyserades sedan med analysmetoden 

tematisk analys. Detta är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data. Skillnaden 

med tematisk analys i jämförelse med andra analysmetoder är att den inte har en tydlig bakgrund 

eller tekniker (en specifik form). Detta innebär, till skillnad från andra analysmetoder som till 

exempel grounded theory som har flera olika steg och tillvägagångssätt som måste genomföras. 

I tematisk analys är sökandet efter teman en av aktiviteterna. Ett tillvägagångssätt i tematisk 

analys är att skapa ett index av centrala teman och subteman som sedan kan ställas upp i en 
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matris. Detta är ett tillvägagångssätt att tänka angående hur teman och data hanteras (Bryman, 

2008, ss. 528 – 529). I vår process att analysera det insamlade materialet gjorde vi en matris där 

vi gjorde teman och subteman. Detta gjordes efter noggrann läsning flera gånger där vi letade 

efter till exempel repetitioner, likheter och skillnader, språkliga kopplingar och teorirelaterat 

material. Med hjälp av matriserna vi skapade kunde vi sedan få fram sex olika huvudteman som 

blev rubriker för vår analys.  

6.4 Reliabilitet och validitet  

Enligt Bryman är reliabilitet och validitet två viktiga aspekter när det gäller kvaliteten i en 

studie. Reliabilitet innefattar extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet innebär i vilken 

uträckning en undersökning kan upprepas. Då en social miljö är föränderlig är det i en kvalitativ 

forskning svårt att uppfylla detta krav. Intern reliabilitet betyder att forskarna för studien ska 

vara överens om tolkningarna i det analyserade materialet. Intern validitet innefattar att studiens 

teoretiska idéer stämmer överens med den data som tas fram. Extern validitet är att resultatet 

kan generaliseras. Detta är en svårighet för kvalitativa studier då urvalet ofta kan vara begränsat 

och därför inte kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer (Bryman, 2008, s. 

352).  

 

Då vår studie är av kvalitativt slag är det svårt att uppnå extern reliabilitet. Den interna 

reliabiliteten i denna studie stärks då vi gemensamt tolkat och analyserat det material som 

samlats in. Denna studie har inte i syfte att visa statistisk generaliserbarhet gentemot forskning 

utan att undersöka hur lärare säger sig anpassa den fysiska miljön för elever med 

hörselnedsättning i inkluderande klasser i grundskolan. Med detta syfte är urvalet begränsat 

vilket gör det svårt att uppnå hög extern validitet. Den interna validiteten är inte hög i denna 

studie då det insamlade materialet endast till viss del överensstämmer med den tidigare 

forskningen.  

6.5 Etiska övervägande   

De etiska överväganden som gjorts i studien är gjorda utefter de etiska principer som Bryman 

lyfter. Bryman beskriver de grundläggande etiska frågor som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. De etiska principer som gäller svensk forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om forskningens syfte. 

De berörda personerna ska också få information om att deras deltagande är frivilligt och att de 

när som helst kan dra tillbaka sin medverkan. Samtyckeskravet innefattar att deltagarna i 

forskningen har rätt att själva bestämma om de ska medverka eller inte. Konfidentialitetskravet 

hanterar alla medverkares personuppgifter och att de måste förvaras så att inga obehöriga får 

tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om medverkande 

personer endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2008, ss. 131-132). Med hänsyn till 

dessa etiska principer fick alla de lärare som intervjuats ta del av en informationsblankett som 

beskriver studiens syfte och hur insamlandet av data kommer gå till. Informationsblanketten 

ger också kunskap kring huruvida materialet kommer hanteras och att inga obehöriga kommer 

få tillgång till varken material eller personuppgifter. Informationsblanketten ger deltagarna 

deras förutsättningar att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att inte 

medverka längre. De intervjuade skrev också på en medgivandeblankett (se bilaga 2) där de 

intygade att de tagit del av information kring studien och att intervjuerna kommer analyseras 

samt hur deras personuppgifter kommer hanteras.  

 

6.6 Metoddiskussion 

Det första valet vi gjorde var att välja mellan en kvalitativ eller kvantitativ metod. Då en 

kvantitativ metod oftast inriktar sig på mätning av olika slag tyckte vi att en kvalitativ metod 

var mer relevant för oss (Bryman, 2008, s. 167). Vi valde sedan en kvalitativ intervjumetod då 

det enligt Trost generar i ett rikt material med till exempel en persons åsikter (Trost, 1997, s. 

7). Vår intervjuguide innehåller tio frågor som håller sig inom det ämnet vi vill undersöka. Detta 

ger enligt Trost en hög struktur på intervjun. När vi intervjuade ställde vi frågorna i samma 

följd och vi ställde inga följdfrågor. Detta menar Trost resulterar i ostrukturerade intervjufrågor 

där informanten får möjlighet till öppna svar (Trost, 1997, ss. 19-22).  

 

Under urvalsprocessen använde vi oss av bekvämlighetsurval som enligt Bryman innebär att 

studien använder sig av personer som finns tillgängliga för forskaren. Bryman anser att ett 

bekvämlighetsurval gör resultatet av studien svårt att generalisera (Bryman, 2008, s. 194). 

Syftet med denna studie är dock inte att resultatet ska kunna generaliseras. De personer som var 

relevanta för vår studie var lärare som undervisar i inkluderande klass med elever med 
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hörselnedsättning. Därför blev vårt urval begränsat och detta var den metod som enklast 

genererade i informanter.  
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7.   Analys 

I denna del kommer den bearbetade data från intervjuerna att analyseras och presenteras i olika 

teman. De teman som den bearbetade data kommer redovisar i är:  

-   Rum för lärande   

-   Didaktiska strategier 

-   Svårigheter och begränsningar för lärarna 

-   Hörteknisk utrustning och dess tillgänglighet 

-   Hörselnedsättning och kognitiv ansträngning 

-   Lärares visioner för elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser. 

 

Lärarna benämns efter siffror. De lärare som presenteras benämns som: lärare 1, lärare 2, 

lärare 3 och lärare 4.  

7.1 Presentation av informanter  

Lärare 1 undervisar i en årskurs 2 med 26 elever. I klassen har två av eleverna 

hörselnedsättning. Lärare 1 har inga tidigare erfarenheter av att arbeta med elever med 

hörselnedsättning. Lärare 1 har tidigare skrivit examensarbete om elever med 

hörselnedsättning.  

 

Lärare 2 undervisar i en årskurs 3 med 28 elever. I klassen är det en elev med hörselnedsättning. 

Lärare 2 har inga tidigare erfarenheter av att arbeta med elever med hörselnedsättning men 

nämner sin erfarenhet från sin son som har hörselnedsättning och därför har lärare 2 erfarenhet 

från skolgången från en elev med hörselnedsättning.  

 

Lärare 3 undervisar i en årskurs 6 med 31 elever. I klassen är det en elev med hörselnedsättning. 

Lärare 3 har inga tidigare erfarenheter från att arbeta med elever med hörselnedsättning.  

 

Lärare 4 undervisar i en årskurs 2 med 26 elever. I klassen är det tre elever med 

hörselnedsättning varav en är inskriven i särskolan. Lärare 4 har tidigare erfarenheter från 

arbete i särskola där lärare 4 lärt sig teckenspråk och teckenstöd.  
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7.1.1 Rum för lärande 

Samtliga lärare nämner flera olika tillvägagångssätt som de använder för att skapa en 

funktionell fysisk miljö för elever med hörselnedsättning. Den första faktorn som de intervjuade 

lärarna poängterar som är viktig för att skapa en god ljudmiljö är att ha tydliga regler och 

strukturer. De intervjuade lärarna menar att det är viktigt för att skapa en god arbetsro i 

klassrummet. Lärare 1 uttrycker att det är viktigt att elevgruppen har en medvetenhet om hur 

de bör uppföra sig, vad som förväntas av dem och att de visar varandra hänsyn och respekt. 

Detta är enligt lärare 1 relevanta förutsättningar för att skapa en god arbetsro som är viktig för 

alla elever men extra viktigt för elever med hörselnedsättning. Lärare 3 berättar att ordning och 

reda, så att alla elever vet vad de ska göra är viktiga förutsättningar för att skapa arbetsro. Även 

lärare 3 poängterar att arbetsro är av extra vikt för elever med hörselnedsättning. Att det är 

betydelsefullt med regler och strukturer för att skapa en god arbetsro exemplifieras i följande 

citat:  

 

Lärare 1: ”… just att det är regler, ramar, rutiner. De vet vad som förväntas, hur de ska uppföra 

sig så att säga, att man räcker upp handen om man vill säga något, man pratar inte rakt ut och 

man visar varandra hänsyn och respekt så man får just den här arbetsron så att även barn eller 

alla elever även hörselelever kan arbeta i bra arbetsklimat.” 

 

Den andra faktorn som två av de intervjuade lärarna anser är av relevans för att skapa goda 

förutsättningar för lärande är hur eleverna placeras i klassrummet. Detta är något som endast 

lärare 3 och lärare 4 pratar om. Lärare 3 säger att eleverna bör placeras långt fram i 

klassrummet för att kunna komma i direktkontakt med eleven och för att kunna använda 

lärarens kroppsspråk som förstärkning.  

 

En tredje faktor som lärare 1 och lärare 4 säger sig göra för att skapa god ljudmiljö är att 

anpassa möbler i klassrummet. Lärare 1 använder sig av mattor på bänkarna för att dämpa 

ljudet, korgar på bänkarna för att undgå spring i klassrummet och att elevernas lådor är 

placerade utanför klassrummet i syfte att minska buller. Lärare 4 berättar att anpassningar görs 

på den fysiska miljön i form av tennisbollar på stolsbenen i syfte att dämpa ljudet från stolarna.  
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7.1.2 Didaktiska strategier 

Resultaten från de intervjuade lärarna angående hur de anpassar sin pedagogiska planering samt 

undervisning utifrån elever med hörselnedsättning ger väldigt spridda svar. Samtliga lärare 

svarade att de inte gör några specifika anpassningar i sin pedagogiska planering utifrån 

eleven/eleverna med hörselnedsättning. De intervjuade lärarna förväntar sig att eleven/eleverna 

kan tillgodogöra sig den vanliga planeringen. Lärare 1 lyfter dock att planeringen görs tydlig 

och med struktur så att alla kan hänga med. När de intervjuade lärarna pratar om anpassningar 

i undervisningen är svaren olika. Lärare 1 menar att de fysiska anpassningarna som gjorts i 

klassrummet räcker för att eleverna med hörselnedsättning kan delta på samma villkor i 

undervisningen. Lärare 4 i sin tur menar att eleverna med hörselnedsättning kräver extra 

uppsyn, ytterligare instruktioner och att lärare bör hålla koll på dem och kontrollera att de 

hänger med. Lärare 4 säger att den elev med hörselnedsättning som också är inskriven i 

särskolan får individanpassad undervisning på en nivå som han klarar av. Klassen behöver 

enligt lärare 4 anpassas så att de tar hänsyn till att prata i de elevmikrofoner som finns för att 

eleverna med hörselnedsättning ska få möjlighet att vara delaktiga. Lärare 3 hävdar att det inte 

krävs några anpassningar i vare sig undervisningen eller i den pedagogiska planeringen utan att 

eleven deltar på samma villkor som alla andra. Lärare 2 berättar att det inte görs några specifika 

anpassningar i den pedagogiska planeringen men att hänsyn tas till eleven med 

hörselnedsättning då klassen ska delas in i grupper eller par. Lärare 2 lyfter också kooperativt 

lärare som en didaktisk strategi som kan underlätta undervisningen för elever med 

hörselnedsättning. För att exemplifiera hur lärare 3 ser på eleven med hörselnedsättning och 

dennes förutsättningar till att kunna följa med i den pedagogiska planeringen infogas ett citat: 

 

Lärare 3: ”Just den här eleven, ingenting. Han kan vara med på precis samma villkor som 

andra. Så han behöver inget speciellt.” 

 

Lärare 2 och lärare 4 beskriver båda hur de använder teckenstöd och teckenspråk som språkligt 

redskap för att underlätta undervisningen för eleverna med hörselnedsättning. Lärare 4 berättar 

också att en teknik för att tydliggöra och underlätta undervisningen är att artikulera och prata 

tydligt.  
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7.1.3 Svårigheter och begränsningar för lärarna  

I vår insamlade data framgår det att flera lärare upplever svårigheter med eleverna som har 

hörselnedsättning medan andra lärare menar att det inte finns några svårigheter med elever med 

hörselnedsättning. Lärare 1 berättar i sin intervju att det inte framkommer några svårigheter 

eller begränsningar i rollen som lärare då en klass har elever med hörselnedsättning. Detta 

exemplifieras med ett citat:  

 

Lärare 1: ”Nej. Utan, eftersom man har de anpassningar man har så kan man undervisa som 

vanligt helt enkelt utan de hänger med i den vanliga undervisningen.” 

 

Lärare 4 och andra sidan säger att det finns begränsningar i skolans lokaler och menar att 

klassen är en stor grupp och det förekommer mycket surr. Med hänsyn till detta menar lärare 

4 att elever med hörselnedsättning bör kunna gå undan oftare till mindre rum. Samtidigt 

poängterar lärare 4 att då uppstår begräsningar för eleverna med hörselnedsättning då dessa 

elever i andra rum använder portabel hörselslinga som enligt lärare 4 är sämre än den fasta 

hörselslingan i klassrummet. Lärare 4 lyfter ytterligare svårigheter då flera extra möten 

tillkommer med habilitering och hörselpedagoger. Detta menar lärare 4 tar mycket tid och att 

det blir mycket fokus på eleverna med hörselnedsättning. I enlighet med lärare 4 menar lärare 

2 att en begränsning är tillgången till lokaler. Lärare 2 menar att för att eleven med 

hörselnedsättning ska undvika prat som uppstår i klassrummet bör det finnas fler rum som 

eleverna kan tillhandahålla. Lärare 3 i sin tur lyfter svårigheterna med skötseln av hörapparaten 

och att konsekvensen av misskötsel av batteribyte leder till att eleven med hörselnedsättning 

blir väldigt trött. Lärare 3 berättar om svårigheten att behöva stänga av sin mikrofon när andra 

elever är i behov av hjälp, detta för att inte eleven med hörselnedsättning ska få onödigt prat i 

sin hörapparat.  

 

7.1.4 Hörteknisk utrustning och dess tillgänglighet 

I klasserna varierar graden av tillgänglighet när det gäller hörteknisk utrustning. De intervjuade 

lärarna har också olika åsikter angående skötseln och hur väl den hörtekniska utrustningen 

fungerar. I klasserna där lärare 4 och lärare 1 undervisar finns det fast hörslinga, mikrofoner 

och en portabel hörslinga. Den portabla hörslingan används i syfte när eleverna med 

hörselnedsättning befinner sig i andra rum än klassrummet. I klassrummet som lärare 3 

undervisar i finns endast hörslinga och inte några mikrofoner. Lärare 3 lyfter att den 
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hörtekniska utrustningen som används är lättskött då den är trådlös och att det fungerar väldigt 

bra. Men som tidigare nämnts är lärare 3 kritisk till skötsels av batteribyte i elevens hörapparat 

och konsekvenserna som uppstår när batterierna inte byts i hörapparaten. I lärare 2s klassrum 

används ingen hörteknisk utrustning alls. Lärare 4 visar en större problematik kring den 

hörtekniska utrustningen och berättar att ansvaret ofta ligger på läraren när det gäller kunskap 

i hur tekniken fungerar och bör skötas om. Lärare 4 menar att det vore önskvärt med en person 

som har ansvar för att tekniken fungerar och att denna person har kunskap om detta. Detta 

exemplifieras i ett citat:  

 

Lärare 4:” så att jag skulle ju önska att man kanske fick med sig någon om man har många att 

det finns någon som kan sånt här som får det som ansvarsuppdrag helt enkelt och inte kanske 

läraren då.” 

 

7.1.5 Hörselnedsättning och kognitiv ansträngning 

I intervjuerna som gjorts tar majoriteten av lärarna upp den kognitiva ansträngningen som 

påföljd av bullrig miljö för eleverna med hörselnedsättning. Lärare 2 lyfter att eleven i regel 

blir tröttare och att pauser skulle behövas. Lärare 2 påpekar också att rasterna innebär 

ytterligare kognitiv ansträngning då det förekommer mycket ljud och intryck under rasterna. 

Enligt lärare 2 är klassrummet inte värst för elever med hörselnedsättning utan de andra lokaler 

som inte är akustiskt anpassade så som korridorer och matsal. Lärare 4 går inte in fördjupat på 

den kognitiva ansträngningen men menar att desto mer undervisningen kräver social interaktion 

mellan eleverna desto större är risken att elever med hörselnedsättning påverkas negativt av att 

det blir pratigt i klassrummet. Lärare 4 beskriver detta på följande sätt:  

 

Lärare 4: ”Men man märker ju att ju större dom blir och ju mer skolan går in på att man ska 

vara delaktig, samarbeta mycket och prata med varandra så blir det ju surrigt.” 

 

Vidare nämner även lärare 3 att eleven med hörselnedsättning får anstränga sin kognitiva 

förmåga mer än de andra eleverna i klassrummet. Lärare 3 påpekar att det är extra påtagligt då 

hörapparaten inte fungerar men även att när hörapparaten är på så förstärker den det buller som 

förekommer i klassrummet. Lärare 3 beskriver detta i följande citat:  
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Lärare 3: ”Då märker ju jag att då blir ju han väldigt trött. Han kan ju fortfarande hänga med 

men jag måste stå precis framför och han blir oerhört trött framåt eftermiddagen för han måste 

ju anstränga sig dubbelt så mycket som alla andra.” 

7.1.6 Lärares visioner för elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser  

De intervjuade lärarna har både liknande visioner inom vissa områden men samtidigt mycket 

spridda visioner i andra områden. Hälften av de intervjuade lärarna efterfrågar mer 

anpassningar på den fysiska miljön. De poängterar specifikt de materiella anpassningarna som 

kan göras i klassrummet som tillexempel ljuddämpning på stolar, lådor och bänkar. Lärare 2 

lyfter också att synen på hur ett klassrum bör vara, ska ändras och att normen bör vara att 

klassrummens fysiska miljö är anpassad för att minska ljudnivån. Två av lärarna efterlyser 

större frihet att kunna tillhandahålla fler och mindre rum där eleverna med hörselnedsättning 

kan vara för att undgå ljudnivån i klassrummet. I samma fråga anser en av de intervjuade lärarna 

att visionen för elever med hörselnedsättning är att de ska kunna vara med i undervisningen 

som vilken elev som helst. I övrigt framkommer det att en av lärarnas vision är att få 

fortbildning i teckenspråk och att mer tid avsätts till detta. En annan lärare vill att pedagogerna 

ska få större inflytande i beslutstagandet när frågan om vilken skolform som är mest optimal 

för elevens utveckling diskuteras, detta nämns på detta sätt:  

 

Lärare 4: ”Och visionen är väl att så länge vi som pedagoger känner att den här eleven 

utvecklar sig i den här miljön så ska vi behålla den. Men vi måste också bli lyssnade på när vi 

känner att nu funkar det inte längre och där tycker jag inte riktigt att vi är än. Så att min vision 

är att det ska bli bättre på det.” 
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8.   Diskussion 

I denna del diskuteras analysen från det insamlade materialet och den tidigare forskningen med 

utgångspunkt från studiens teoretiska utgångspunkter.  

8.1 Inkluderande klass eller hörselklass? 

Isaksson beskriver begreppet inkludering och menar att anpassningar som görs ska leda till att 

skolverksamheten ska kunna möta alla elevers behov och olikheter (Isaksson, 2009, ss. 17-18). 

Som vi beskrev i analysdelen visade resultatet från informanterna att de inte görs några 

anpassningar i den pedagogiska planeringen utifrån eleverna med hörselnedsättning. Eleverna 

förväntas kunna ta till sig den planering som görs för alla i klassen. En av lärarna menar att de 

fysiska anpassningarna som gjorts för eleverna med hörselnedsättning ger dem möjlighet att 

delta i undervisningen på samma villkor. De anpassningar som läraren använt sig av är att 

anpassa klassrumsmöblerna samt användning av hörslinga och kamratmikrofoner. Detta är 

anpassningar som bara ytterligare en av lärarna gjort. Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason 

menar att den enklaste åtgärden för att undvika bullrig miljö i klassrummet är att anpassa 

möblerna i rummet (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason, 2015, ss. 47-48). En av de lärare som 

applicerat dessa anpassningar poängterar att en förutsättning för att elever med 

hörselnedsättning ska vara delaktiga är att övriga elever använder kamratmikrofoner när de ska 

kommunicera i klassrummet. Detta innebär att två av fyra lärare förutsätter att eleverna med 

hörselnedsättning tar till sig undervisningen utan anpassning av klassrumsmöblerna eller 

användning av elevmikrofoner. Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason menar att konsekvensen 

av saknaden av elevmikrofoner leder till att eleverna med hörselnedsättning utesluts från 

lärandemiljön som skapas av relationer mellan elever i klassrummet (Coniavitis Gellerstedt & 

Bjarnason, 2015, ss. 61-62). Detta kan kopplas till studiens teoretiska utgångspunkt, det 

sociokulturella perspektivet. Kamratmikrofonerna kan ses som ett materiellt redskap som 

hjälper eleverna med hörselnedsättning att vara delaktiga i sociala interaktioner (Säljö, 2014, 

ss. 298-302).  

 

I analysen av det insamlade materialet framkommer det att två av fyra lärare önskar att kunna 

separera eleverna med hörselnedsättning från klassen. De uttrycker sin önskan om att kunna 

tillgå fler rum där eleverna kan separeras från det ordinära klassrummet. Dessa åsikter bekräftar 

Isakssons beskrivning av begreppet integrering där han menar att integrering oftast tolkas och 
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appliceras på enskilda elever. Isaksson hävdar vidare att inkludering ska innefatta anpassningar 

i skolverksamheten som gör att den kan möta alla enskilda elevers behov och olikheter 

(Isaksson, 2009, ss. 14-18). En av de intervjuade lärarna diskuterar just skolans möjligheter att 

kunna göra anpassningar för att möta eleverna med hörselnedsättning och deras behov. Denne 

lärare menar att pedagogerna bör ha större inflytande i beslutstagande huruvida eleverna med 

hörselnedsättning bör fortsätta sin skolgång i inkluderande klass eller förflyttas till en annan 

mer anpassad skolform. Forskning belyser att det finns fördelar för elever med 

hörselnedsättning att gå i hörselklass. Wennergren menar att skolmiljön i en hörselklass är mer 

anpassad med hörteknisk utrustning, teckenspråk samt att den fysiska miljön är akustiskt 

anpassad. I en hörselklass är även klassens storlek mindre sett till antalet och personalen har en 

högre kompetens inom området (Wennergren, 2007, s. 18).  

 

8.2 Klassrumsklimat  

Enligt Ahlström är samspelet mellan läraren och eleven mycket viktig. För att en elev med 

hörselnedsättning inte ska få negativa konsekvenser av kommunikationen i klassrummet är det 

viktigt att talaren pratar tydligt, inte för snabbt och att det finns en tydlig turtagning. Talaren 

bör även vara riktad mot eleverna så att möjligheten att avläsa kroppsspråk finns (Ahlström, 

2000, s. 28). En av fyra lärare säger sig anpassa sitt tal och artikulera mycket för att underlätta 

taligenkänningen för eleverna med hörselnedsättning. I analysen av det insamlade materialet 

menade samtliga lärare att struktur och regler är av vikt för att skapa en god klassrumsmiljö. 

Endast två av fyra lärare säger sig göra anpassningar i placeringen av eleverna med 

hörselnedsättning. De två lärarna gör denna anpassning för att eleverna ska ges möjligheten att 

kunna läsa av kroppsspråk.  

 

I det sociokulturella perspektivet används begreppet mediering som innebär att människor 

använder sig av redskap för att förstå vår omvärld. I begreppet mediering ingår begreppen 

språkliga redskap som innebär att någon använder tecken eller teckensystem för att 

kommunicera (Säljö, 2014, ss. 298-302). Med utgångspunkt i begreppet språkliga redskap visar 

analysen av det insamlade materialet att två av fyra lärare använder sig av teckenspråk eller 

teckenstöd i undervisningen. Enligt Ahlström kan elever med hörselnedsättning genom 

teckenspråk ta del av omgivningen och dela upplevelser med andra. Teckenspråket gynnar 

elever med hörselnedsättning både på det sociala och det kognitiva planet (Ahlström, 2000, s. 
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180). Det framkommer även att en av de intervjuade lärarna som inte använder sig av 

teckenspråk i undervisningen skulle vilja lära sig detta. Läraren menar att tillgången till 

utbildning är för dålig och att det inte finns avsatt tid för detta.  

 

Enligt McCreery m.fl överstiger de flesta klassrum den rekommenderade ljud- och bullernivån. 

Detta leder till svårigheter i taligenkänning och kunskapsinhämtning (McCreery m. fl, 2012, s. 

295). Det som orsakar den höga ljud- och bullernivån enligt Bjarnason är till exempel stolsskrap 

och möbler som flyttas. Mikrofoner används därför för att förstärka det önskade ljudet 

(Bjarnason, 2015, s. 10). Talförståelse belastar den kognitiva kapaciteten, speciellt i dåligt 

anpassade ljudmiljöer. Dåligt anpassade ljudmiljöer är sådana miljöer där kravet på minnet är 

högre och där bakgrundsljud förekommer (Mishra, 2014, s. 37). Detta kan kopplas till analysen 

i denna studie där två av fyra lärare gjort fysiska anpassningar för att minska bullernivån samt 

använder elevmikrofoner för att öka delaktigheten för de elever som har hörselnedsättning. De 

två lärare som inte gjort fysiska anpassningar eller använder sig av elevmikrofoner är också de 

lärare som pratar om att eleverna med hörselnedsättning upplever kognitiv ansträngning. 

Bjarnason poängterar vikten av att elever med hörselnedsättning måste kunna lyssna på vad 

lärare och klasskamrater säger, utan att anstränga sin kognitiva förmåga. Den kognitiva 

förmågan ska istället användas till att inhämta kunskap. Detta är avgörande för elevernas 

inkludering (Bjarnason, 2015, s. 10). I det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste 

redskapet. Det är via kommunikation med andra människor som kunskap förmedlas (Säljö, 

2014, s. 301). Två av fyra lärare diskuterade problematiken som uppstår när det sociokulturella 

perspektivet appliceras i ett klassrum med elever med hörselnedsättning. De två lärarna menar 

att när det sociokulturella perspektivet används genererar det i prat som lärarna anser vara 

störande och påverkar eleverna med hörselnedsättning negativt. Den ena läraren lyfter trots 

detta fördelarna med ett kooperativt lärande och det stöd som eleverna kan få av varandra. Den 

sociokulturella synen på undervisningen bekräftar lärarens tankar och menar att en person som 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen kan förvärva nya kunskaper med hjälp av 

kommunikation och vägledning av en mer kompetent kamrat (Säljö, 2014, ss. 305-307).  

 

8.3 Dilemmaperspektivet 

Analysen av studiens insamlade material kan kopplas till dilemmaperspektivet och dilemmat 

om elever ska kompenseras för det som uppfattas som brister eller om delaktighet ska ses som 



 

 35 

överordnat (Nilholm, 2006, s. 30). Med utgångspunkt i detta dilemma kan detta kopplas till 

eleverna med hörselnedsättning och deras skolplacering. Då eleverna med hörselnedsättning 

går i inkluderande klass och inte i hörselklass kan det ses som att delaktigheten prioriteras. Två 

av lärarna som intervjuats uttrycker sin vilja att kunna placera eleverna med hörselnedsättning 

i mindre rum under ordinarie lektionstid. Detta kan ses som att lärarna inte ser delaktighet som 

överordnat utan vill kompensera för det som anses vara elevernas brister, i detta fall att eleverna 

har hörselnedsättning. Det andra dilemmat rör en elevs olikhet och om den ska ses som en 

tillgång eller värderas (Nilholm, 2006, s. 30). I analysen uttrycker två lärare att arbetsron är 

ytterst viktig i klassrummet och särskilt för eleverna med hörselnedsättning. Utifrån 

dilemmaperspektivet kan det tolkas som att lärarna ser eleverna med hörselnedsättning som en 

tillgång i processen att skapa arbetsro. Då lärarna menar att arbetsro är extra viktigt för eleverna 

med hörselnedsättning kan det tolkas som att lärarna lägger stort fokus vid att skapa god 

arbetsro vilket genererar i en bra lärmiljö för samtliga elever. Det tredje dilemmat berör om 

eleverna ska kategoriseras eller om alla elever ska ses som enskilda individer (Nilholm, 2006, 

s. 30). Lärarna i denna studie har olika syn på elever med hörselnedsättning. En lärare som har 

två elever med hörselnedsättning i sin klass skiljer inte på dessa två eleverna. De två eleverna 

kan utifrån dilemmaperspektivet kategoriseras som elever med hörselnedsättning. En annan 

lärare skiljer på eleverna med hörselnedsättning och säger sig individanpassa undervisningen 

för en av eleverna. Detta kan enligt dilemmaperspektivet ses som att läraren inte kategoriserar 

eleverna utan ser dem som enskilda individer.  
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9.   Konklusion 

I denna del förs en avslutande diskussion och vi ger också förslag på vidare forskning. Denna 

del tar även upp normativa aspekter.  

 

Skolan ska anpassas till varje elevs individuella förutsättningar och det ska även erbjudas skälig 

anpassning för att uppnå fullständig inkludering. Denna studie har kommit fram till att detta 

inte stämmer med verkligheten. Det är stor skillnad på hur arbetet ser ut för att skapa en god 

fysisk miljö i klassrummet för elever med hörselnedsättning. Slutsatserna som dras av detta är 

att endast två av fyra klassrum i denna studie uppfyller kraven för delaktighet. De två klassrum 

som uppfyller kraven för delaktighet är de som har både hörslinga, kamratmikrofoner och har 

anpassat sin fysiska miljö utifrån eleverna med hörselnedsättning. Att de två lärarna som inte 

gjort fysiska anpassningar eller använder kamratmikrofoner, pratar om kognitiv ansträngning 

kan vara ett tydligt tecken på att förutsättningarna är för dåliga. Detta behöver inte vara 

avgörande för att eleverna med hörselnedsättning blir kognitivt ansträngda men slutsatsen är att 

det påverkar elevernas kognitiva förmåga. Utöver hörteknisk utrustning och anpassningar på 

den fysiska miljön, spelar lärarnas attityd stor roll för graden av delaktighet. Slutsatsen är att de 

lärarna som intervjuats har stor spridning i sin attityd kring hur elever med hörselnedsättning 

bör inkluderas eller inte.  

 

Lärarnas generella uppfattning är att förutsättningarna för delaktighet är goda. Lärarna pratar 

om att det inte behövs göras några anpassningar i planeringen för eleverna med 

hörselnedsättning. Med hänsyn till detta får eleverna med hörselnedsättning anpassa sig efter 

den planering som görs för alla elever. Konsekvensen för detta kan bli att deras känsla av 

inkludering minskar.  

 

Samtliga lärare pratar om sina visioner och varje lärare nämner något som kan förbättras. Det 

är till exempel utbildning kring hörselnedsättning, ljudanpassade möbler, tillgång till fler rum 

och större inflytande i beslut kring elevernas skolplacering. Konklusionen av detta är att varje 

lärare tycker att situationen och arbetet för elever med hörselnedsättning kan förbättras på ett 

eller annat sätt.  

 

Vi anser att med hänsyn till diskussion och analys finns många brister i arbetet kring att skapa 

en skola för alla. Detta visar sig genom att i några klasser görs det för lite anpassningar. Om en 
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elev ska vara delaktig i en inkluderande klass krävs att eleven får samma förutsättningar i 

lärandet som övriga elever. Vi anser att detta inte är möjligt utan fysiska anpassningar och 

hörteknisk utrustning. Att flera lärare nämner att de vill placera eleverna med hörselnedsättning 

i enskilda rum ser vi som motsägande mot inkludering och det går att ifrågasätta om eleverna 

bör gå i inkluderande klass eller i till exempel hörselklass. Att samtliga lärare belyser att det är 

viktigt med studiero och att de har tydliga visioner om vad som krävs för att uppnå detta är 

positivt. Slutsatsen av våra normativa aspekter är att det görs mycket bra arbete kring eleverna 

med hörselnedsättning men att det kan göras betydligt mer. Orsakerna till att det inte görs 

tillräckligt kan vara brist på kunskap och precis som en av lärarna nämner behövs det mer 

utbildning i ämnet.  

 

Förslag till vidare forskning är att utföra undersökningen på ett större antal skolor. Det är också 

av intresse att veta hur elever med hörselnedsättning upplever sin skolsituation och hur det går 

till under lektioner. Då möjlighet inte fanns att göra lektionsobservationer eller elevintervjuer 

skulle detta därför vara förslag till vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Information om en studie om elever med hörselnedsättning 
Vi är lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Denna studie är en intervjustudie som undersöker hur skolmiljön anpassas för elever med 

hörselnedsättning i inkluderande klasser.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att vi intervjuar dig som lärare. Vi kommer att 

samla in data genom att analysera och sammanställa intervjusvar.  

 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver ni under 

blanketten och skickar in i svarskuvertet. Om du har ytterligare frågor angående studien går det 

bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian. Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier.  

Tel. 018 – 471 2966 

E-post: Farzaneh.moinian@edu.uu.se 

Uppsala 6 april 2018 

Aksel Pettersson Naumann, Aksel.petterssonnaumann.7819@uppsala.uu.se 

Niklas Winroth, Niklas.winroth.8307@student.uu.se  
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Bilaga 2 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om elever med hörselnedsättning, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Aksel Pettersson Naumann och Niklas Winroth 

som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas 

och att intervjun kommer att analyseras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

1. Den intervjuades namn: ……………………………………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 

Den intervjuades underskrift  

 

....................................................................... 

Ort och datum    
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 

 
1.   Kan du kort berätta om dig och klassen? 

- Vilken årskurs undervisar du i?  

- Hur många elever är det i klassen?  

- Hur många elever har hörselnedsättning i klassen?  

 

2.   Hur ser din erfarenhet ut kring att undervisa elever med hörselnedsättning?  

 

3.   Vilken hörteknisk utrustning finns och används i klassrummet? 

 

4.   Hur anpassar du din pedagogiska planering utifrån elever med hörselnedsättning?  

 

5.   Hur kan du som lärare anpassa undervisningen utifrån eleven/eleverna med 

hörselnedsättning?  

 

6.   Upplever du några begränsningar eller svårigheter med att ha elever med 

hörselnedsättning i din klass? 

 
7.   Vilka insatser gör du som lärare i den fysiska miljön med hänsyn till elever med 

hörselnedsättning?  

 

8.   Vilka insatser gör du för att anpassa ljudmiljön i klassrummet för att hålla en god 

studiero och undvika bullrig miljö? 

 

9.   Hur ser dina visioner ut gällande elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser?  

 

10.  Hur ser dina visioner ut gällande användningen av hörtekniska hjälpmedel för elever 

med hörselnedsättning i inkluderande klasser?  

 


