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Titel  
Elever med hörselnedsättning  

En kvalitativ studie kring hur elever med hörselnedsättning kan uppleva 

och påverkas av lärmiljön. 

 

 

English title 
Pupils with hearing impairment 

A qualitative study on how pupils with hearing impairment can experience 

and be affected by the learning environment. 
 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur några elever 

med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöer kan påverka inlärning. Vårt 

intresse inriktar sig mot delaktighet, framgångsfaktorer, arbetsro, trygghet, socialisation och 

ett salutogent förhållningssätt men också vilken roll det fysiska rummet med den tekniska 

utrustningen utgör. För att undersöka detta har tre intervjuer genomförts ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. Två intervjuer sett ur elevperspektiv och en intervju med en 

hörselpedagog. Utifrån ett relationellt perspektiv har intervjuerna analyserats med stöd av 

Vygotskijs och Antonovskijs tankar med inriktning mot goda lärmiljöer generellt och hur 

elever med hörselnedsättning kan känna delaktighet ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Analysen visar att tre temaområden, fysiska rummet, teknisk utrustning och delaktighet är 

återkommande som framgångsfaktorer för elever med hörselnedsättning. Vi ser också att 

respondenternas upplevelser bekräftas av hörselpedagogen som har mångårig erfarenhet av 

att främja anpassade lärmiljöer för elever med hörselnedsättning. I diskussionen lyfter vi 

tankar om hur vår studie kan gynna fler elever ur ett salutogent perspektiv. Vi vill framförallt 

framhålla ljudmiljön som den mest betydelsefulla framgångsfaktorn för att skapa en god 

lärmiljö för alla elever, men i synnerhet för elever med hörselnedsättning. Studien pekar 

också på att pedagogens kunskap om en hörselnedsättnings konsekvenser och förhållningssätt 

är avgörande för elevens möjligheter för lärande och socialt mående. Med stöd av intervjuer, 

forskning och litteratur vill vi hävda att den fysiska miljön behöver anpassas för att 

kompensera för elevens behov, vilket även hörselpedagogen och respondenterna menar. 

Eleverna i studien uttrycker att det är viktigt att värna om individens integritet. De vill känna 

sig delaktiga i vad som informeras kring deras hörselnedsättning, vilket hörselpedagogen 

betonar blir allt viktigare ju äldre eleven blir. Eleven är själv expert på sin situation och en 

betydande framgångsfaktor är att ha en dialog med eleven. 

  

Nyckelord 
Absorbenter, delaktighet, framgångsfaktorer, hörapparat, hörselnedsättning, KASAM, 

ljudutjämningssystem, lärmiljöer, relationellt perspektiv, salutogent förhållningssätt, teknisk 

utrustning. 
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1. Inledning 
Vi är två blivande specialpedagoger som båda har arbetat många år inom olika stadier i 

grundskolan. Båda har haft elever med hörselnedsättning och har upplevt att det kan vara 

svårt att få eleven delaktig i det sociala samspelet i elevens skolmiljö. Så som det står 

beskrivet i läroplanen för grundskolan kap 2.2 (Skolverket 2018) och i Skollagen kap. 3 § 2 

(SFS 2010:800) ska det relationella perspektivet genomsyra undervisningen och genom 

ledning och stimulans ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

för att leda till goda kunskaper. Vårt intresse inriktar sig mot hur lärmiljöer i skolan kan 

skapa delaktighet för elever med hörselnedsättning ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt 

redogöra för några respondenters upplevelser och erfarenheter. Det finns studier som gjorts 

på hörselnedsättning och flera av dem behandlar pedagogers syn, men när vi söker svaren på 

vår frågeställning blir vi överraskade över att så få studier finns som lyfter fram vad 

ungdomar själva anser om sin skolsituation som elev med hörselnedsättning. Det gör att vår 

studie förhoppningsvis kan bidra till ökad förståelse och insikt för pedagoger och gynna fler 

elever i samma situation. Studien fokuserar på elever som har en sensorineural 

hörselnedsättning och går i den vanliga grundskolan. Vi förklarar begreppet sensorineural 

hörselnedsättning i bakgrunden där vi förklarar skillnaden på olika typer av 

hörselnedsättningar och konsekvenser av dessa. Studien är en kvalitativ studie där intervjuer 

genomförs ur ett fenomenologiskt perspektiv samt vad forskning och litteraturen framhåller 

för att se om syfte och frågeställningar kan belysas. Intervjuerna har analyserats ur ett 

relationellt perspektiv med stöd av Vygotskijs och Antonovskijs tankar med inriktning mot 

goda lärmiljöer generellt och hur elever med hörselnedsättning kan känna delaktighet ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. 

  

1.2 Studiens disposition 
Studien inleds med syfte och frågeställningar som är intressanta att undersöka. Därefter 

redogörs för den forskningsbakgrund där det relationella perspektivet presenteras vilket 

innefattar teorier om det salutogena förhållningssätt och framgångsfaktorer liksom tidigare 

forskning om delaktighet. Vidare behandlas studiens metod, intervjumetodik, urval och etiska 

överväganden. Därefter presenteras studiens resultat och analys tillsammans under de tre 

rubriker som studien är uppbyggd av. I diskussionen lyfts specialpedagogiska implikationer, i 

metoddiskussionen framhålls studiens förtjänster men också kritiska punkter beaktas samt de 

framgångsfaktorer som framkommer. Studien avslutas med en slutdiskussion och förslag på 

fortsatt forskning.  

   

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur några elever 

med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöerna kan påverka inlärning och 

delaktighet. Vårt intresse riktar sig dels mot det fysiska rummet med den tekniska 

utrustningen, dels i hur arbetsro, trygghet, socialisation och ett salutogent förhållningssätt kan 

vara framgångsfaktorer i elevens lärande samt några elevers upplevelser av detta. Genom att 

genomföra intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv samt lyfta fram forskning kan 

följande områden belysas: 

• fysiska rummet 

• teknisk utrustning 

• delaktighet 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en bild av vad olika styrdokument beskriver om rätten till likvärdig 

utbildning för alla människor. Därefter finns en kortfattad förklaring av olika typer av 

hörselnedsättningar och de konsekvenser det medför. Avslutningsvis presenteras de tre 

områden som framkom i vår resultatanalys, utifrån utvald litteratur. 

  

3.1 En skola för alla  
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till utbildning och grundskolan ska vara 

obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. I FN:s konvention artikel 24, vilken Sverige 

skrev under 2007, erkänns rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Där 

står bland annat beskrivet att konventionsstaterna ska “[…] säkerställa ett sammanhållet 

utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på […] ändamålsenliga 

individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga akademiska och 

sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering” (Ds 2008:23, s.73-74). 

Salamancadeklarationen från 1994 uttrycker också inkluderingstanken. Däremot menar 

Nilholm (2018) att inkludering ges olika betydelser i Salamancadeklarationen och att ordet i 

sig behöver fortsätta analyseras. 

  

I Skollagen (SFS 2010:800) står att “Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800, 3 kap. 

§ 2). Vidare beskrivs att “Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (SFS 2010:800, 10 kap. § 2), 

samt att “Rektorn […] ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter […] elevernas 

olika förutsättningar och behov (SFS 2010:800, 2 kap. § 10). Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov samt att lärarna ska “stimulera, handleda och ge 

extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket 2019, s.12). 

I skollagen (SFS 2010:800) kap 3 § 9 står att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd. Vidare står det att åtgärdsprogrammet ska innehålla vilka 

behov som finns och hur skolan kan tillgodose behoven och följa upp och utvärdera 

åtgärderna (SFS 2010:800). Det krävs mycket information för att få en öppen och naturlig 

situation i skolan för de elever vars funktionsnedsättning inte syns och som ofta döljs, menar 

Larsson och Rikardsson (2008). Det finns inte någon statistik över hur många 

funktionsnedsatta elever det finns i Sverige, menar Skolverket (2016). Barnombudsmannen 

(2016) skriver att det då blir svårt att följa upp, analysera och utvärdera skolresultaten för 

elever med funktionsnedsättning och efterlyser åtgärder. Vidare beskrivs att varje elev ska ses 

och förstås utifrån sina individuella behov (Skolverket, 2016).  

  

3.2 Olika typer av hörselnedsättning 
Jacobsson och Nilsson (2011) skriver att det finns 25 000 barn i åldrarna 0-15 år med någon 

grad av hörselnedsättning. Det finns ca 4000 elever med dubbla hörapparater eller 

cochleaimplantat, som är ett tekniskt hjälpmedel inopererat. Eleverna kan drabbas av 

ljudöverkänslighet, tinnitus, diskantljud eller att konsonanter försvinner. En hörselnedsättning 

uppstår när det finns problem med att fånga upp ljud, att omvandla dem och i själva 

tolkningen av ljuden. En normal hörsel beskrivs som att talspråk hörs i en bullerfri miljö på 8 

meters avstånd. Uppfattas talspråk på 2-8 meters håll i en bullerfri miljö beskrivs detta som 

en lätt hörselnedsättning, en medelsvår hörselnedsättning innebär att kunna höra talspråk på 

0,1 – 2 meters håll. En grav hörselnedsättning innebär att talspråk inte alltid kan uppfattas på 

en meters håll med hjälpmedel. 
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Jacobsson och Nilsson (2011) skriver att det finns två olika typer av hörselnedsättningar; 

ledningshinder eller konduktiv hörselnedsättning samt sensorineurala hörselnedsättningar. 

Ledningshinder är den vanligaste orsaken vid lätt eller måttlig hörselnedsättning. Dessa 

hinder kan bland annat bero på öroninflammationer eller öronkatarr vilket leder till 

ledningshinder i mellanörat och gör ljudet svagare. I dessa fall kan olika typer av behandling 

återställa hörseln eller så kan personen få god kompensation med hörapparat. Ledningshinder 

kan också bero på att personen till exempel saknar hörselgång eller trumhinna. En 

sensorineural hörselnedsättning innebär att ljudvågor inte omvandlas till elektriska 

impulser/nervimpulser eller att de inte kan nå hjärnan. Innerörats hörselsnäcka eller 

nervtrådar från snäckan kan ha skador som uppkommit på olika sätt, exempelvis medfödda 

skador, olyckor eller sjukdomar. Även hörselmembranets sinnesceller kan vara skadade eller 

saknas. Det kan hjälpa att öka ljudnivån genom hörapparater men det är svårt att kompensera 

dessa skador med hjälp av hörapparater. Hörselnedsättningen kan också orsakas av brister i 

hörselnervens funktion och det blir svårt att uppfatta språkljuden. Ljudvågor kan inte 

omvandlas till elektriska impulser och då kan inte heller impulserna nå hjärnan. Detta kan 

orsakas av skador i innerörats hörselsnäcka eller på nervtrådarna från snäckan, även 

hörselmembranets sinnesceller kan vara skadade eller saknas. Den vanligaste orsaken till grav 

hörselnedsättning och nedsättning hos små barn är sensorineurala faktorer (Jacobsson & 

Nilsson, 2011).   

 

3.3 Fysiska rummet 
För elever med hörselnedsättning lyfter Larsson och Rikardsson (2008) följande aspekter som 

framgångsfaktorer i elevens lärande; akustikbehandlat klassrum, klasstorleken, medvetenhet 

om placering och möblering i klassrummet, att undervisande lärare kan hålla ‘pratbullret’ på 

en rimlig nivå och samarbete med hörsellärare för att öka förståelsen och optimera lärmiljön 

(Larsson & Rikardsson, 2008). Elevens kommun och skola har ansvar för att lokalerna är 

lämpliga och anpassade när en elev med hörselnedsättning börjar på skolan, där teknik i 

samverkan med pedagogens förhållningssätt blir betydelsefullt. Ljudmiljön är av stor 

betydelse för alla elever men för elev med hörselnedsättning i synnerhet. Landstinget har 

ansvaret för att elever med till exempel hörselnedsättning förses med de hjälpmedel som 

optimerar undervisningssituationen (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason, 2015). Gustafsson 

(2009) skriver att det finns normer för akustiken när det gäller normalhörande men det finns 

endast eventuella kommentarer för de behov personer med hörselnedsättning har. En 

olämplig akustik ska åtgärdas. Det gäller att ha kunskap om akustiska begrepp och hur 

akustiken kan påverkas av olika material. Porösa material ger god absorption, exempelvis 

akustikskivor av mineralull men även gardiner. Det är en stor utmaning att få pedagogik, 

akustik och teknik att samspela för att ge optimala förhållanden för inlärning. Det viktigaste 

åtgärder som kan göras för lyssnandet är, menar Gustafsson (2009) att akustikbehandla och 

sanera miljön. Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason (2015) menar att endast ett av fem 

klassrum uppfyller de minimikrav som samhället ställer när det gäller akustiska egenskaper. 

Svårigheter att höra och förstå i en dålig miljö för lyssnande orsakar också trötthet och 

problem att minnas (Gustafsson 2009). Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason (2015) betonar 

att det fysiska rummet är betydelsefullt för att elever med hörselnedsättning ska känna 

delaktighet då en god ljud- och ljusmiljö blir särskilt viktig för att kunna vara delaktig i 

undervisningen. Ljud- och ljusmiljön blir därav en del av skolans tillgänglighet för elever 

med hörselnedsättning (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason, 2015).  
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3.4 Teknisk utrustning 
Avstånd och ljudmiljö påverkar starkt vad barnet hör beroende på situationen, menar 

Jacobsson och Nilsson (2011). Ett ljudutjämningssystem gör att talaren hörs bättre i 

klassrummet och underlättar lyssnandet för alla elever. Systemet förutsätter en acceptabel 

akustisk standard och vid lätt hörselnedsättning eller perceptionsstörningar kan detta system 

ersätta andra hörtekniska hjälpmedel. Studier har visat att då ljudet är förstärkt ökar fokus för 

samtliga elever och en automatisk sänkning sker av prat eller stolskrap (Gustafsson, 2009).  

Hörapparaten är ett personligt anpassat hjälpmedel för att kompensera nedsatt hörselfunktion 

och det finns en mängd olika typer och modeller beroende på hörapparatens funktion, 

förklarar Gustafsson (2009). Den vanligaste hörapparaten för barn och skolungdom placeras 

bakom örat och levererar ljudet via en slang från en hörtelefon. Det finns också i-örat-

apparater men de yngre barnen har för små hörselgångar och kan därför oftast inte använda 

dem. Dessa apparater kan inte användas tillsammans med hörtekniska hjälpmedel. Det finns 

benledningsapparater som via vibrationer genom skallen når innerörat och vid svår 

hörselnedsättning kan cochleaimplantat användas. Det är en elektriskt stimulerande 

hörapparat där en liten trådliknande konstruktion opereras in i innerörats snäcka och sänder 

signaler direkt till hörselnerven. Implantatet ger inte eleverna normal hörsel utan de har 

fortsatt nedsatt hörselfunktion och effekten av implantatet är individuell. Hörapparatens 

huvudsakliga och viktigaste uppgift, betonar Gustafsson (2009), är att kompensera för nedsatt 

hörbarhet av intressanta ljud, begränsa starka ljud men också ge taluppfattning och komfort 

oavsett modell. Det är hörapparaten som utgör basenheten i hjälpmedelssystemet och behövs 

när talavstånd och/eller bakgrundsstörningar ökar, menar Gustafsson (2009). Hörtekniska 

hjälpmedel har till uppgift är att underlätta delaktigheten i undervisningen och i elevens 

sociala samvaro. På senare år har ljudutjämningssystem börjat användas som förbättrar ljudet 

genom att flera högtalare används oavsett var i klassrummet man sitter. Ljudutjämnings-

system ska inte användas istället för en akustiksanering utan är ett komplement och medför 

att undervisningssituationen blir behagligare när rösten sparas och antalet upprepningar 

minskas för pedagogen. Enligt Gustafsson (2009) hör eleverna bättre och blir mer motiverade 

att lyssna då samtalstonen är lugn och behaglig (Gustafsson, 2009).  

 

3.5 Delaktighet  
Jacobsson och Nilsson (2011) menar att det inte räcker att pedagoger har kunskap om 

funktionsnedsättningen utan måste förstå konsekvenserna av hörselnedsättningens påverkan 

och Larsson och Rikardsson (2008) betonar att skolan ska arbeta så att varje elev blir delaktig 

och har inflytande över sin skolgång (Larsson & Rikardsson, 2008). Elevens svårigheter är 

mångfacetterade och bör ses ur ett grupp- och organisationsperspektiv och inte endast ur ett 

individperspektiv (Jacobsson & Nilsson, 2011). Jakobsson och Nilsson (2011) menar vidare 

att alla funktionsnedsättningar som påverkar barnets möjlighet att ta in, tolka och integrera 

sinnesintryck medför att informationsbearbetningen kompliceras. Ett dialogiskt klassrum, 

menar Wennergren och Brändström (2003), kännetecknas av ömsesidigt förtroende, lärande 

byggt på engagemang och deltagande i ett öppet klimat. Konsekvenserna av brist på 

tillgängliga lärmiljöer blir att funktionshindrade elever inte i lika hög utsträckning som andra 

får pröva och utveckla sina förmågor, framhåller Lindqvist (2017).  

  

För att eleven inte ska bli passiv och missa stor del av den sociala gemenskapen menar 

Thornberg (2013) att i skolans värdepedagogiska uppdrag är det motiverat att lärare är 

medvetna om sociala processer som kan uppstå mellan elevgrupper, elevers grupptillhörighet, 

sociala identitet och behov av positiv självkänsla (Thornberg, 2013). Fischbein (2011) hävdar 

i linje med Thornberg (2013) att skolframgång har ett starkt samband med psykisk hälsa och 
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omvänt att misslyckanden i skolan får negativa konsekvenser för den psykiska hälsan. “Barn 

med funktionsnedsättningar av olika slag är en grupp som är särskilt sårbara i skolan och det 

kan ibland vara värre att ha en icke synlig svårighet än en synlig eftersom skolan då är 

skyldiga att anpassa verksamheten” (Fischbein 2011, s. 10). Brunnberg (2010) skriver att för 

att inte funktionsnedsättningen ska bli stigmatiserande för individen är det betydelsefullt att 

individen ser en tillhörighet i referensgruppen. Thornberg (2013) beskriver referensgruppen 

som en ingrupp där individen känner tillhörighet och vill tillhöra, vilket även Lindqvist 

(2017) och Fischbein (2011) hävdar. Lindqvist (2017) menar att brister i tillgänglighet kan 

innebära svårigheter att kunna ta del av olika sociala sammanhang, även Fischbein (2011) 

uttrycker att elever med svårigheter betonar kamratkontakter som ett stöd och behöver känna 

sig delaktig i en social gemenskap och inte bli utpekad för gruppen. I linje med Thornbergs 

(2013) resonemang kring pedagogens kunskaper om sociala processer, lyfter även Fischbein 

(2011) pedagogens betydelsefulla roll i arbetet att underlätta för en elev med 

hörselnedsättning att känna delaktighet.  

 

Gustafsson (2009) skriver att det finns tre principer som påverkar möjligheterna för 

delaktighet och lärande för elever med hörselnedsättning. Det första är att reducera störande 

ljud, det andra är att etablera rutiner för att ge stöd genom tillgång på bilder och stödord, och 

det tredje är att kontrollera att budskapet har gått fram och gärna upprepa det någon sagt. 

Elever med hörselnedsättning är oftast inte medveten om att de missat information eller 

uppfattat informationen felaktigt (Gustafsson, 2009). “Relationerna mellan lärare och elever 

och elever sinsemellan är en viktig del av den sociala miljön i skolan” (Coniavitis Gellerstedt 

& Bjarnasson 2015, s. 52.). Kamratrelationerna beskrivs som en faktor som har stor betydelse 

för hur elever generellt lyckas med skolarbetet och för elever med hörselnedsättning blir 

därmed bemötande frågorna viktiga i den konkreta skolsituationen, menar Larsson och 

Rikardsson (2008). 

  

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, menar att när skolan är tillgänglig för alla barn 

och de känner trygghet och har en känsla av delaktighet kan skolan uppnå en god lärmiljö. 

För att beskriva ordet lärmiljö, vilket används frekvent idag, kan SPSM:s definition 

användas: “Lärmiljö är med enkla ord hela den miljö och de sammanhang som en person 

befinner sig i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel 

med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö. Vilken värdegrund och 

vilka attityder vi möter i vår omgivning är avgörande” (Hugo 2018, s. 3). Enligt SPSM är 

även vuxna och klasskamraters attityder och förhållningssätt avgörande för en god lärmiljö. I 

Larssons och Rikardssons studie (2008) lyfts elevernas tankar kring delaktighet fram genom 

att konstatera vikten av “Att vara inkluderad i aktiviteterna” (Larsson & Rickardson 2008, s. 

65), vilket är det eleverna själva uttrycker är den viktigaste faktorn för en god lärmiljö och 

känsla av delaktighet (Larsson & Rikardsson, 2008), vilket även betonas av Barnombuds-

mannen (2016).  

 

SPSM:s tillgänglighetsmodell (se s. 10) omfattar kunskap om konsekvenser av 

funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. Den 

visar även hur den fysiska lärmiljön påverkar elevens lärmiljö. Den fysiska miljön i skolan 

behöver utformas så att den stöttar elevens förutsättningar och möjlighet till lärande. Genom 

att använda sig av tillgänglighetsmodellen i planeringen av sin undervisning kan detta ge 

elever bättre förutsättningar för att lyckas i sitt lärande samt stimulera till ökad delaktighet.    
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(SPSM:s tillgänglighetsmodell, 2019) 

  

I studien om hörteknik och hur denna används i skolan, menar Coniavitis Gellerstedt och 

Bjarnasson (2015) att den sociala miljön i skolan skapar förutsättningar för att hörtekniken 

ska fungera bra. För att skapa dessa goda förutsättningar behöver kunskap finnas hos 

pedagogen, klasskamraterna och eleven med hörselnedsättning samt utarbeta tydliga rutiner 

för användandet av hörtekniken (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson 2015). I studien (2008) 

beskrivs även ljudmiljön som en betydelsefull framgångsfaktor för att skapa möjligheter för 

lärande. Ljudabsorbenter, akustikmätningar, ljudisolerad dörr mellan klassrum och korridor 

är några exempel på anpassningar som är betydelsefulla att genomföra (Larsson & Rikardson 

2008). SPSM (2019) betonar vikten av en god ljus- och ljudmiljö samt användandet av 

hörselteknisk utrustning för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med hörselnedsättning. 

En tillgänglig lärmiljö samt kunskap, samverkan och förståelse om de pedagogiska 

konsekvenserna av en hörselnedsättning är de allra mest avgörande framgångsfaktorerna i det 

pedagogiska arbetet med elever som har en hörselnedsättning, menar (SPSM, 2019). Larsson 

och Rikardsson (2008) menar vidare att ett akustikbehandlat klassrum, en mindre grupp, rätt 

placering i rummet, en lärare som kan hålla “pratbullret” på en rimlig nivå och kontinuerlig 

kontakt med en hörselpedagog är viktiga framgångsfaktorer för inlärning (Larsson & 

Rikardsson, 2008).  

  

En annan viktig aspekt av attityder i skolans lärandemiljö som påverkar alla elevers 

motivation för skolarbete är lärares förväntningar på vad elever kan klara, menar Jenner 

(2004). Om lärare har låga förväntningar på elevers prestationsförmåga presterar eleverna 

sämre. Motivationsarbete i skolan handlar ofta om att lärarna är öppna, intresserade, 

engagerade och har höga förväntningar i mötet med eleverna. Att ha höga, men rimliga, 

förväntningar på elever hos lärare är en välkänd framgångsfaktor (Jenner, 2004). En 

framgångsfaktor i arbetet med barn med hörselnedsättning, menar Larsson och Rikardson 

(2008), är att med stöd av hörselpedagogen skapa samförstånd mellan elev, hem och skola 

och att respektera eleven och dennes familj. Föräldrar till barn med hörselnedsättning anser 

att det är viktigt att få rätt information vid rätt tillfälle och att deras frågor tas på allvar. Flera 

av föräldrarna upplevde att hörselpedagogen både var en lyhörd samtalspartner och ett bra 

stöd i kontakten med pedagogerna (Larsson & Rikardsson, 2008). 

 

4. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen redovisas utifrån vårt syfte och frågeställningar genom tre 

temaområden. I våra sökningar har vi funnit att mycket av den forskning som är gjord inriktar 

sig på observationer i förskoleklass, dövhet och enkätundersökningar utifrån pedagogernas 

perspektiv, men få undersökningar speglar ungdomarnas tankar och åsikter om sin situation i 

skolan. Forskning kring hur cochleaimplantat påverkar eleven i skolan har ännu inte gjorts i 

någon större utsträckning. Enligt våra sökningar ser vi att forskning kring cochleaimplantat 
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finns på vuxna och att talet på små barn har förbättrats särskilt när de började operera in 

implantat på båda öronen, men den typen av forskning fokuserar inte på det vi undersöker i 

vår studie. Vi är medvetna om att det finns mer forskning kring olika typer av 

hörselnedsättningar, däremot har vi valt att fokusera kring elever med sensorineural 

hörselnedsättning som går i den vanliga skolan. Syftet är att utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv belysa hur några elever med hörselnedsättning upplever sin situation och hur 

lärmiljöerna kan påverka inlärning och delaktighet utifrån de olika områden som 

presenterades under syfte och frågeställningar: 

• fysiska rummet 

• teknisk utrustning 

• delaktighet 

  

4.1 Fysiska rummet 
Forskning visar att platser med mycket folk är den största utmaningen och att elever själva 

gör mest ljud i klassrummet även om trafikljud och lärares röster i angränsande klassrum är 

vanliga (Brännström, Johansson, Vigertsson, Morris, Sahlén & Lyberg-Åhlander, 2017). 

Wennergren (2007) skriver att det inte finns en miljö som är optimal för alla elever med 

hörselnedsättning men när förutsättningar finns kan eleverna på olika sätt ingå i en dialog. 

  

I Capewells studie (2014) har elever med hörselnedsättning uttryckt svårighet med 

grupparbete i klassrummet då det är mycket prat samtidigt. Genom att avdela rummet med 

hjälp av en bokhylla eller andra möbler för att skapa rum i rummet blir det lättare att fokusera 

på den som pratar. Elever uttrycker vidare att vid storsamling i klassrummet är det viktigt att 

pedagogen står nära eleven med hörselnedsättning för att denne även ska ha möjlighet att 

avläsa läpparna. Placeringen av skolbänkarna är också viktig att beakta, där Capewell (2014) 

menar att genom att placera stolarna i en hästskoformad form möjliggör detta att alla elever 

ser varandra och pedagogen (Capewell, 2014). “Beeing able to see the teacher´s face is 

important to all students, but particulary so for those with any hearing loss” (Capewell 2014, 

s.113). Både att kunna avläsa på läpparna blir betydelsefullt för att förstå, men också att se 

pedagogens kroppspråk och gester kan bidra till ökad förståelse och ökad inlärning (Capewell 

2014). Sandgren (2013) betonar också vikten av att eleven med hörselnedsättning kan se den 

som pratar för att öka möjligheten att förstå. Sandgren (2013) uppmärksammar även hur 

andra kommunikativa uttryck än de talade kan underlätta för elever med hörselnedsättning. 

Rudners m.fl. (2018) studie visar vikten av visuellt stöd där pedagogen kan ge stöttning under 

arbetets gång: “[...]the use of the virtual talker as a way of providing supportive visual cues 

during a speech understanding test” (Rudner m.fl., 2018, s. 3). Capewell (2014) betonar 

vikten av att använda de ljuddämpade möjligheter som finns att tillgå för att optimera skolans 

ljudmiljö, såsom absorbenter, gummifötter på stolar, korkmattor samt bör placeringen av det 

klassrum eleven framförallt befinner sig i, uppmärksammas (Capewell, 2014). 

  

 

4.2 Teknisk utrustning 
Capewell (2014) betonar att möjligheten att höra vad som sägs i klassrummet samt elevens 

koncentrationsförmåga är betydelsefulla faktorer för skolframgång. Pedagogen blir ofta 

uppmuntrad att tänka över sin undervisning, däremot inte över den auditiva lärmiljön och hur 

denna kan optimeras för elever med hörselnedsättning. Capewell (2014) menar att det bör 

finnas möjligheter att utföra förändringar som inte behöver kosta mycket, däremot kan dessa 

förändringar i lärmiljön vara positiv för alla elever. 
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Rudner, m.fl. (2018) beskriver röstens betydelse för hur elever kan uppfatta talad 

information. “Children are at risk of underachivement when trying to understand a dysphonic 

voice, espacially when the task it self is less challenging or the child´s cognitive capacity is 

stretched” (Rudner m.fl., 2018; Lyberg-Åhlander, Brännström, Sahlén 2015, s. 2). Rudners 

m.fl. (2018) studie visar på vikten av att förstå att den moderna tekniken i dagens klassrum 

inte till fullo kompenserar de interaktiva klassrum där ofta bakgrundsljud av något slag 

förekommer. Då en högljudd nästan lite hes röst används kan detta minska elevens 

motivation för att lyssna vidare på pedagogens budskap. Pedagogen bör beakta vikten av att 

visa sitt ansikte för eleven med hörselnedsättning då information delges till klassen, men ändå 

vara medveten om att det inte till fullo kompenserar för det ljud som förekommer i ett 

modernt interaktivt klassrum (Rudner m.fl., 2018). Även då modern teknik används för att 

kompensera för elevens hörselnedsättning skall elevens kognitiva förmåga beaktas för att 

förstå elevens behov av stöttning för att kunna nå sin potentiella förmåga, enligt Rudner m.fl. 

(2018). 

  

4.3 Delaktighet 
En god lärandemiljö påverkas av skolans yttre ramar, exempelvis ekonomi och organisation, 

menar Wennergren (2007) men det är pedagogerna som skapar en god lärandemiljö 

tillsammans med eleverna. I begreppet lärandemiljö ingår den sociala och pedagogiska miljö, 

inte bara den fysiska, vilket innebär att läroprocesser, arbetssätt, bemötande, värderingar, 

attityder och förhållningssätt är väsentliga för elevens delaktighet i verksamheten 

(Wennergren, 2007). Antia, Jones, Luckner, Kreimeyer och Reed (2011) menar att flera 

forskningsstudier har visat att elever med hörselnedsättning generellt haft problem med 

relationer och utveckling av social kompetens i integrerade skolmiljöer. I den egna studien 

kom forskarna däremot till en annan slutsats. Den mest betydelsefulla slutsatsen var att elever 

med hörselnedsättning jämfört med hörande elever visade på liknande resultat vad gäller 

social kompetens och självkänsla. I motsats till Antias m.fl (2011) forskning visar senare 

studie av Olsson, Dag och Kullberg (2018) att både flickor och pojkar med hörselnedsättning 

värderar sitt välbefinnande lägre och är mindre nöjd med sina liv än elever utan svårigheter. 

  

Sandgren (2013) slår fast att elever med hörselnedsättning som grupp har lägre slutbetyg från 

grundskolan samt att fler elever jämfört med normalt hörande elever inte klarar att nå 

godkända betyg i de ämnen som krävs för att kunna fortsätta studera på gymnasienivå. Roos 

och Allard (2016) skriver att barn med nedsatt hörselfunktion kan få svårigheter med 

skolarbetet genom brister i läs- och skrivkunskaper och det får konsekvenser inom alla 

ämnen. I studien resoneras kring om det kan bero på att utgångspunkten för läs- och 

skrivinlärning utgår från hörande barn och att barn med hörselnedsättning är i behov av 

visuellt orienterad didaktik (Roos & Allard, 2016). Insatserna som ges för att elever med 

hörselnedsättning ska kunna nå skolans mål är inte tillräckliga, slår Sandgren (2013) fast i sin 

avhandling. Det är endast ett fåtal, av de cirka femtusen elever med hörselnedsättning i den 

svenska skolan, som inte uppvisar några betydande svårigheter i skolan på grund av sin 

hörselnedsättning (Sandgren, 2013). Avhandlingen (2013) kunde påvisa att tal och blick 

kompletterar varandra vid kommunikation i klassrummet. Resultaten påvisar således 

“[...]kommunikationens mångfacetterade natur” (Sandgren 2013, s. 10). Den ökande 

blickanvändningen hos barn med hörselnedsättning uttrycker främst de språkliga svårigheter 

som bidrar till att denna grupp av elever har svårt att nå skolans mål. Sandgren (2013) 

betonar att “[...]för att optimera hörselvillkoren, måste språkliga och kommunikativa 

förmågor utvärderas” (Sandgren 2013, s.10). Sandgren (2013) lyfter tankesättet att andra 

kommunikativa uttryck än de talade också kan användas i undervisningen för att underlätta 

för elever med hörselnedsättning. Wennergren (2007) skriver att samlärande innebär dialog, 
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samspel och lärande mellan människor där vuxnas förhållningssätt, sociala och pedagogiska 

uppgifter men också gruppens sammansättning har betydelse för elevers samarbete. 

  

Barnombudsmannen (2016) skriver att eleverna är experter på sin egen situation och det är 

därför viktigt att fråga dem för att få en så heltäckande bild som möjligt. Detta styrks av  

Wennergren (2007) som menar att elever ska bemötas som huvudaktörer gällande sin 

hörselnedsättning, vilket innebär ett stort ansvar för alla vuxna. Alla vuxna behöver vara 

lyhörda för elevers uttalade behov och erbjuda lösningar i ett kunskapsutvecklande syfte 

(Wennergren, 2007). Även Capewell (2014) betonar vikten av att lyssna till eleverna för att 

optimera lärmiljön för alla elever, men specifikt för elever med hörselnedsättning.  

 

5. Teori 
I den teoretiska förankringen utgår vi ifrån Vygotskij tankar om ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande, det salutogena perspektivet utifrån Antonovskys begrepp KASAM samt det 

relationella perspektivet, där tyngdpunkten ligger på sociala omständigheter och 

organisatoriska faktorer. KASAM - Känsla Av SAManhang, är enligt Antonovsky (1987) en 

salutogen modell där fokus ligger på friskfaktorer, då det salutogena synsättet fokuserar på 

hälsans ursprung. Svensson (2015) skriver att det finns en stor mängd teoretiska perspektiv 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen vilket innebär att samma problem kan 

beskrivas, förklaras och förstås på olika sätt beroende av den utgångspunkt forskaren har 

(Svensson, 2015). Som utgångspunkt i vår teoretiska förankring lyfts det relationella 

perspektivet och ett salutogent förhållningssätt som ska prägla skolan idag. Aspelin och 

Persson (2011) skriver att skolan ska förmedla kunskaper, utveckla färdigheter, förmågor och 

förhållningssätt men också vara en levande social gemenskap för trygghet och personlig 

utveckling där eleven möter respekt för sin person och sitt arbete (Aspelin & Persson, 2011). 

Jakobsson och Nilsson (2011) betonar att miljön ska vara sådan att kommunikation blir 

möjlig vilket visar på ett relationellt förhållningssätt samt ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

Detta synsätt “[...] innebär att människor utformar sin egen kunskap i samspel med andra.” 

(Källström Carter, s. 72.) Interaktionen med andra ses som en lärande process (Källström 

Carter, 2011). Syftet är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur några elever 

med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöerna kan påverka inlärning och 

delaktighet.  

  

5.1 Fysiska rummet 
Med tanke på den språkliga aktivitet som kan pågå i det fysiska rummet kan, enligt Phillips 

och Soltis (2014) Vygotskijs tankar kring språkförmågan lyftas. Enligt Vygotskij hjälper 

människan att överbrygga de begränsningar som perceptionen utgör. Med hjälp av språket 

kan människan skapa mening av världen. Det är genom språk och kulturyttringar som 

människan erfar, kommunicerar och förstår verkligheten (Phillips & Soltis, 2014). Lindqvist 

(2017) skriver att skolans arbetssätt och elevens sociala situation utanför skolan sällan 

granskas, utan problem i skolan fortfarande knyts till brister hos eleven. Här ställs två teorier 

mot varandra; den kategoriska där problemen ses hos eleven medan den relationella teorin ser 

problemet i relation med omgivningen där lärmiljön i det fysiska rummet spelar en 

betydelsefull roll (Lindqvist, 2017). Ett relationellt perspektiv innebär, enligt Rosenqvist 

(2013), att förändringar i miljön där anpassningar av det fysiska rummet kan påverka 

individens möjligheter att nå sina mål eller att klara av att engagera sig inför olika krav. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv ses det relationella perspektivet som en central utgångspunkt 

för att främja relationellt goda och utvecklande lärmiljöer på olika nivåer - individ, grupp och 
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organisationsnivå i ‘en skola för alla’, beskriver Rubin (2013). För att förstå en elev till fullo 

betonar Aspelin (2013) vikten av att börja i elevens relationella existens. I detta avseende blir 

relationell specialpedagogik en diskurs där svårigheter analyseras med utgångspunkt från den 

kontext, i detta fall den fysiska miljön, eleven är involverad i (Aspelin, 2013). 

  

5.2 Teknisk utrustning 
Rosenqvist (2013) menar att forskning inom det specialpedagogiska fältet mer och mer kan 

knytas till ett relationellt perspektiv, där omgivande faktorer ses som delar av problemet. I 

olika texter kommer detta till uttryck genom att benämningar som ‘elever med svårigheter’ 

ändrats till ‘elever i svårigheter’. Detta, menar Rosenqvist (2013), är ett skifte av synsätt där 

den enskilde eleven inte är bärare av problemet, utan lärmiljön där den tekniska utrustningen 

runt omkring eleven kan anpassas efter olika behov. Detta blir betydelsefullt för elever med 

hörselnedsättning då dessa elever, precis som alla elever, har unika behov (Rosenqvist, 2013). 

Phillips och Soltis (2014) skriver att enligt Vygotskij hjälper språkförmågan människan att 

överbrygga de begränsningar som perceptionen utgör. Med hjälp av språket kan människan 

skapa mening av världen. Det är genom språk och kulturyttringar som människan erfar, 

kommunicerar och förstår verkligheten (Phillips & Soltis, 2014). 

  

5.3 Delaktighet 
Rosenqvist (2013) betonar att enligt relationellt förhållningssätt beskrivs lärmiljön som det 

som kan vara både främjande och hindrande för elevers förmåga att tillgodogöra sig 

undervisningen. Det konkreta mellanmänskliga mötet, betonas av Aspelin (2013), i det som 

kallas relationell pedagogik, där kunskap och relationsbyggande förutsätter varandra. Phillips 

och Soltis (2014) menar enligt Vygotskij tankar att det är betydelsefullt för alla elever att få 

delta i ett socialt sammanhang för att ha möjlighet att imitera och iaktta för att utveckla högre 

psykiska funktioner. Lärandet sker i samspelet mellan lärare och elev. Kognitiv utveckling 

beror på samspel med andra människor och på de verktyg som kulturen ger individerna att 

forma en egen bild av verkligheten. Vygotskij förklarar att kunskap är konstruerad i samspel 

med andra i ett socialt sammanhang (Phillips & Soltis, 2014). Skolans styrdokument utgår 

från det relationella perspektivet och uttrycker vikten av det lärande samspelet där både 

normer, värden och kunskapsprocessen blir synlig. “Elever som till följd av en 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav [...] som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 

2010:800, 3 kap. § 2).  Förebyggande åtgärder för att kompensera för elevens 

hörselnedsättning kan diskuteras i lärande samtal där vi kan reflektera, utvärdera och pröva 

meningsfullheten för eleven i vardagen (Partanen, 2012). Partanen menar att alla som arbetar 

på skolan ska: “visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från 

ett demokratiskt förhållningssätt” (Partanen 2012, s. 33). Partanen (2012) betonar vikten av 

delaktighet för eleven när det kommer till organisatoriska förändringar. 

 

 Det relationella förhållningssätt som Rosenqvist (2013) beskriver kring elever i svårigheter 

kan knytas till Vygotskijs teori om ‘den närmaste utvecklingszonen’, där alla människor kan 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolans stora utmaning, menar Rosenqvist (2013), är 

att undervisningen ska organiseras och anpassas för att möta alla elever. Utifrån ett 

relationellt perspektiv behöver pedagogerna på ett medvetet sätt arbeta med varierande 

grupper och gruppstorlekar, där den pedagogiska relationen mellan lärare och elev ses som 

central för att ha möjlighet att anpassa efter individuella förutsättningar (Rosenqvist 2013; 

Aspelin 2013).  
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Genom att inta ett salutogent förhållningssätt menar Antonovsky (1987) att vi tvingas ägna 

vår energi åt problemhantering och inte endast skapa en teori om hur problemet ska hanteras. 

Genom att ha anammat detta salutogena synsätt formulerades begreppet KASAM som kärnan 

i svaret på den salutogena frågan. Larsson och Rikardsson (2008) betonar att skolan ska vara 

en stödjande miljö för hälsa och de menar att “Lusten att lära är kopplat till hälsa och 

välbefinnande” (Larsson & Rikardsson 2008, s. 13) och i enlighet med Antonovsky (1987) 

betonar Larsson och Rikardsson (2008) vikten av att söka efter friskfaktorer istället 

riskfaktorer. Som framgångsfaktorer i en hälsofrämjande utveckling lyfts tre komponenter i 

KASAM modellen:  

• begriplighet 

• hanterbarhet 

• meningsfullhet 

Med begriplighet menar Antonovsky (1987) att förutsägbarhet leder till känslan av 

begriplighet och är den kognitiva komponenten i KASAM modellen. Hanterbarhet är den 

subjektiva upplevelsen av att ha tillräckliga resurser för att kunna möta och hantera 

utmaningar vid olika situationer i livet, och meningsfullhet är den emotionella och 

motivationsskapande delen i KASAM, enligt Antonovsky (1987). Denna komponent visar på 

betydelsen av att få känna delaktighet och medbestämmande i sociala situationer. “[...] syftar 

KASAM - komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att åtminstone en del av problemen och krav som livet ställer en inför 

är värda att investera energi i [...]” (Antonovsky 1987, s. 46). Komponenten meningsfullhet 

är den mest betydelsefulla för att hantera situationen med engagemang, däremot är 

framgångsrik problemhantering beroende av KASAM i dess helhet (Antonovsky, 1987).  

 

6. Metod 
Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur elever med 

hörselnedsättning kan uppleva sin situation och hur lärmiljöerna påverkar inlärning och 

delaktighet, därav blir respondenternas åsikter värdefulla kring följande områden: 

• fysiska rummet 

• teknisk utrustning 

• delaktighet 

  

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att det är forskningsfrågan som avgör vilken 

metod som ska användas, och både kvantitativa eller kvalitativa undersökningar har olika 

förutsättningar. För att undersöka våra frågeställningar har vi valt att använda en kvalitativ 

forskningsintervju. Intervjuerna med respondenter och hörselpedagog har genomförts med 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och utgått från intervjuguider vars frågor vi skapat 

utifrån tidigare forskning, bakgrund, vårt syfte och frågeställningar. Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) menar att halvstrukturerad intervju genomförs med en friare struktur och 

anger de ämnesområden som ska omfattas. Under intervjun bestäms ordning och på vilket 

sätt frågorna ställs (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För att få veta mer om de 

ovanstående områden som återkom under intervjuerna motiveras valet av att genomföra tre 

kvalitativa intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv. Den fenomenologiska intervjun ger 

svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande, 

menar Stensmo (2002). För en annan intervjuad kan samma händelse upplevas på ett helt 

annat sätt eftersom upplevelser och erfarenheter är subjektiva och personliga. Man kan därför 

inte säga att en viss upplevelse kan vara ‘rätt’ och en annan ‘fel’. Detta är något man måste 
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ha i minnet då man genomför en fenomenologisk intervjustudie. Utifrån svaren från våra 

intervjuer kan arbetet ändra inriktning (Stensmo, 2002). 

 

Fördelar med intervju, menar Dahmström (2011), är att många frågor kan ställas och att 

oklarheter i frågorna kan redas ut direkt. Det är lättare att ställa öppna frågor. Eftersom vi var 

intresserade av respondenternas och hörselpedagogens uppfattning och syn på hur lärmiljöer 

påverkar delaktighet och framgångsfaktorer kan intervjuer vara att föredra. Genom intervjuer 

undersöks färre deltagare men förhoppningsvis undersöks de djupare (Dahmström, 2011). 

Nackdelar med intervju är att det tar mycket tid då intervjuerna ska bestämmas, genomföras 

och därefter transkriberas och analyseras. En nackdel med intervjuer kan vara att det finns 

risk för intervjueffekter då intervjuare omedvetet kan påverka respondenten (Dahmström, 

2011). Ahrne och Svensson (2015) menar att utfallet påverkas av intervjun genom 

formuleringen av frågor, följdfrågor och responser, vilket ses som något negativt som ska 

minimeras och helst elimineras. En annan nackdel är att om en deltagare i studien får 

förhinder eller väljer att hoppa av så blir det ett stort bortfall av resultat i studien då vi väljer 

att intervjua få deltagare (Ahrne & Svensson, 2015). Dahmström (2011) skriver att urval i en 

studie med mindre antal personer inte bör ske slumpmässigt utan att ett medvetet subjektivt 

val ska göras, där man försöker välja personer med olika bakgrund och erfarenhet av det 

valda problemområdet. Fördelen med en besöksintervju, enligt Dahmström (2011) är att man 

kan ställa fler krångliga frågor, men också använda visuella hjälpmedel vid eventuellt behov. 

Oklarheter kan vanligtvis redas ut på ett enkelt sätt, däremot måste intervjuaren tänka på att 

inte styra det givna svaret (Dahmström, 2011). Frågorna kan varieras i fasta respektive öppna 

frågeställningar och vi kan, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) organisera intervjun 

utefter valda frågeställningar.  

  

Så kallade besöksintervjuer (Dahmström, 2011) genomfördes på plats hos hörselpedagog 

men på neutral plats för respondenterna, där de kände sig trygga. Vi gjorde en intervjuguide 

för hörselpedagogen och anpassade frågorna för intervjun med respondenterna, då vi ville 

koppla information som kom från hörselpedagogen till intervjuerna med respondenterna. Vi 

spelade in intervjuerna via Ipad genom ljudupptagning, ej bild, för att kunna gå tillbaka i 

materialet och transkribera valda delar. Under tiden antecknades stödord för att underlätta 

analysen och i nära anslutning till intervjuerna transkriberades ljudfilerna, därefter diskuteras 

och analyserades intervjudata och teorin bakom studien. Endast relevanta delar av intervjun 

skrevs ner då den ibland kom in på andra saker än det vi vill studera i vår studie. Materialet vi 

fick fram var stort och därför valde vi att utgå från vår intervjuguide för att sammanfatta och 

strukturera upp materialet, vilket sedan gjorde det lättare att analysera och få inblick i vårt 

insamlade material. Genom våra intervjuer framkom en stor mängd information som vi inte 

visste förut. Vi fick en djupare inblick i hur det kan vara att vara elev i grundskolan med en 

hörselnedsättning. 

  

6.1 Urvalet 
Syftet för studien är att lyfta fram några elevers och en erfaren hörselpedagogs synpunkter 

och skapa förståelse för hur undervisningsmiljön påverkar elevernas skolsituation. Resultatet 

från intervjuerna kan förmedla värdefulla synpunkter och goda råd till pedagoger. Eftersom 

forskning visar på vikten av att involvera eleverna i sin lärmiljö genom att lyssna på tankar 

från eleven, valde vi att genomföra fördjupade intervjuer. Vi valde tre längre 

intervjutillfällen, med en tjej på 16 år och en kille 18 år gammal med olika bakgrund och 

olika erfarenheter av sin hörselnedsättning, samt en erfaren hörselpedagog. Respondenterna 

och hörselpedagogen är kända för oss vilket kan ge fördelar och nackdelar. Fördelarna är att 

vi följt respondenterna under flera år och har deltagit i undervisning och undervisningsmiljö. 
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Genom en god kontakt, med både respondenterna och hörselpedagogen, finns förtroende att 

delge sina upplevelser och tankar om sin situation. Nackdelen med kända respondenter är att 

respondenterna kan känna sig bundna av relationen och inte svara ärligt på frågorna. 

Respondenterna kan ta för stor hänsyn till relationen även om de har avslutat sina studier på 

skolan vid tidpunkten för intervjuerna. Eftersom respondenterna är så få går därför inte att dra 

generella slutsatser av svaren, däremot lyfta fram de värdefulla synpunkter som framkommer 

för att fortsätta utveckla undervisningen och lärmiljöerna för elever med hörselnedsättning.  

  

6.2 Validitet och reliabilitet 
Fangen & Sellerberg (2011) menar att validitet är i vilken grad man mäter det man vill mäta 

och reliabilitet är om undersökningen genomförts så att oavsiktliga felregistreringar undviks 

dvs tillförlitligheten. Reliabiliteten kan kontrolleras genom att göra undersökningen flera 

gånger och möjlighet till god reliabilitet uppnås genom att noga planera och genomföra 

datainsamlingen (Fangen & Sellerberg, 2011).  

 

Validiteten i vår undersökning är att våra intervjuer utgår ifrån en intervjuguide där vi 

formulerat frågor som är relaterade till det vi avser att undersöka i vår studie. Genom intervju 

som insamlingsmetod kan vi ställa följdfrågor och anpassa frågorna efter vad respondenten 

berättar, vilket ger möjlighet att få mer information i frågan. Grunden i intervjuguiden kan vi 

använda i alla tre intervjuerna. När vi har sammanställt materialet kan vi se hur väl vi har 

besvarat problemformuleringen och syftet. Visar studien att intervjun inte får fram något 

resultat kan frågorna formuleras om för att validiteten på studien ska öka. Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013) menar att extern validitet anger graden av generaliserbarhet, det vill 

säga, hur resultatet går att generalisera från urval till population. I vår studie har vi intervjuat 

tre personer som är kända för oss och därför är urvalsförförandet begränsat, vilket påverkar 

graden av validitet. 

  

6.3 Forskningsetiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning viktigt för både samhällets och individernas 

utveckling. Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och 

metoder förbättras, därav anser vi att denna studie är berättigad att genomföra då vi beaktar 

forskningskravet ur etiskt perspektiv. Vi vill att vår studie ska bidra till ett framgångsrikt 

arbete kring elevens sociala och pedagogiska villkor. Forskningskravet och 

individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra. Vid genomförandet av undersökningar 

ska ansvarig forskare göra en bedömning om det förväntade kunskapstillskottet mot 

eventuella negativa konsekvenser för berörda deltagare i undersökningen och eventuellt 

tredje person, både på lång och kort sikt. Forskningskravet väger ofta tungt.  

  

För att undvika risken för integritetskränkningar avidentifieras intervjuer och andra uppgifter, 

vilket konfidentialitetskravet uttrycker, därav beslutas att inte namnge respondenterna eller 

skolenheterna. Vetenskapsrådet (2002) menar att anonymisering av uppgifter kan ske genom 

att personuppgifter och namn tas bort på uppgifter som kommer att användas i arbetet. De 

berörda informeras om syftet med undersökningen och hur den i stora drag kommer att 

genomföras. Enligt informationskravet ska det även framgå att deltagandet är frivilligt. Innan 

intervjuer ska genomföras skall samtycke inhämtas. Vid de tillfällen elever under 18 år 

intervjuas ska även samtycke inhämtas från vårdnadshavare (se bilaga 3). Deltagarna har 

också rätt, enligt samtyckeskravet, att avbryta sin medverkan om de så önskar. Enligt 

nyttjandekravet får insamlade uppgifter om enskilda personer endast användas för 

forskningsändamål. Vi säkerställer att våra insamlade uppgifter endast används i vår studie 
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och avidentifieras då andra än de som varit delaktiga i studien tar del av vårt resultat. Som 

rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) kan berörda ta del av eventuella etiskt känsliga 

uppgifter innan studien delges andra.   

  

7. Resultat och analys 
Våra resultat har vi fått genom att genomföra djupintervjuer ur ett fenomenologiskt 

perspektiv eftersom vi är intresserade av individens upplevelser och erfarenheter. Vi utgick i 

intervjuerna från ett antal frågor ur intervjuguiden (se bilaga 1 och 2) som stöd i samtalet för 

att belysa arbetsro, lärmiljö, trygghet, socialisation och delaktighet ur respondenternas och 

hörselpedagogens perspektiv. I vår analys ser vi att respondenternas synpunkter bekräftas av 

hörselpedagogen, vilken har mångårig erfarenhet av att träffa elever med hörselnedsättning 

på olika skolor och arbetar främjande för goda undervisningsmiljöer för elever med 

hörselnedsättning. Vårt intresse inriktar sig mot lärmiljöer och vår förhoppning är att lyfta 

framgångsfaktorer för elever med hörselnedsättning utifrån intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in via Ipad, därefter transkriberades valda delar. Vid bearbetningen av intervjuerna 

framkommer tre temaområden som respondenterna och hörselpedagogen återkommer till vid 

flera tillfällen vilka är det fysiska rummet, den tekniska utrustningen och delaktighet. Dessa 

områden analyseras ur ett relationellt perspektiv samt utifrån Vygotskijs sociokulturella teori 

och Antonovskys salutogena modell KASAM. Vi benämner eleven för respondent och 

hörselpedagogen behåller sin titel när vi redovisar våra resultat och analys av dessa.  

  

7.1 Fysiska rummet 
Ur ett relationellt perspektiv kan förändringar i miljön påverka individens möjligheter att nå 

sina mål och klara av att engagera sig inför olika krav, vilket också respondenterna och 

hörselpedagogen beskriver. Hörselpedagogen betonar vikten av anpassning av det fysiska 

rummet. Förutom tekniska hjälpmedel, är det viktigt att använda olika absorbenter såsom 

textilier, fönsterlister vid bänkar eller stolar, dämpande matta i pennfack, tennisbollar eller 

“socs” som används på stolsben för att undvika skrapljud. En av respondenterna uttrycker att 

bord är att föredra istället för att sitta vid en bänk med bänklock då det blir mer ljud trots att 

ljuddämpande åtgärder utförts. Respondenterna menar att det är viktigt att sitta långt fram i 

klassrummet och gärna ha en plats i närheten av ett fönster. I de rum som inte är särskilt 

anpassade för elever med hörselnedsättning flyttar en av respondenterna närmare pedagogen 

för att höra bättre med sina hörapparater. Eftersom avståndet till läraren ofta är större än till 

närmaste klasskompis frågar respondenten bänkkamraten om informationen har uppfattats 

korrekt. För en av respondenterna är det är viktigt att det finns något lugnare rum dit 

respondenten kan gå och studera, gärna med en kamrat, eller få ljudvila. Det har också varit 

viktigt att få genomföra tester i ett lugnt rum när pedagogen har läst högt vid 

hörförståelseövning. Ur det relationella perspektivet visar respondenterna att miljön spelar 

stor roll för möjlighet till delaktighet och inlärning. 

  

Hörselpedagogen föreslår en hästskoform av bänkar i klassrummet för att underlätta för alla 

elever att se varandra, i synnerhet underlättar det för elever med hörselnedsättning att se och 

höra vad klasskamrater uttrycker. Detta förstärks av vad en av respondenterna uttrycker. “Jag 

vänder mig mot den som pratar. Det är inte ögonkontakt utan jag tittar på munnen på den som 

pratar. Jag vill se vad de säger. Jag tittar och då vet jag vad de säger. Läser på läpparna. Jag 

har lärt mig det själv. Vissa säger att man ska ha ögonkontakt det är därför du sitter på den 

här platsen men jag tänker: Vad då ögonkontakt? Ögonen pratar inte!” Det relationella 

perspektivet framträder återigen då problemet ses ur ett helhetsperspektiv där omgivande 
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faktorer i det fysiska rummet står i centrum. Genom att respondenterna och hörselpedagogen 

uttrycker vikten av pedagogens förhållningssätt och kunskap för att kunna anpassa 

undervisningen och lärmiljön för att optimera förutsättningarna för inlärning och delaktighet 

framträder ett samband mellan Vygotskijs teori om att lärande är ett socialt fenomen.  

 

Ett relationellt perspektiv innebär att individens möjligheter att nå sina mål kan underlättas 

med förändringar i elevens kontext. Hörselpedagogen menar att det blir betydelsefullt för 

elever med en hörselnedsättning om skolan kan organisera små grupper vid idrott och hälsa-, 

slöjd- och musiklektioner. För att underlätta för elever med hörselnedsättning betonar 

hörselpedagogen en medvetenhet om att placera hemklassrummet i slutet av en korridor, om 

möjligt organisera raster på olika tider, erbjuda pedagoger närmast eleven utbildning och 

genom information medvetandegöra ljudmiljöns betydelse.  

  

7.2 Teknisk utrustning 
“Det är svårare att hänga med i undervisningen när man inte har systemet med mikrofoner i 

alla klassrum. Vissa elever pratar tyst och då hör man inte”, menar en av respondenterna.  

Ett ljudutjämningssystem ger en bättre ljudmiljö för alla i klassrummet, betonar 

hörselpedagogen. Detta har börjat användas i flera skolor och har upplevts positivt av både 

pedagoger och elever. Ljudmiljön, vilken hörselpedagogen, menar är den mest betydelsefulla 

faktorn för möjlighet till inlärning för en elev med hörselnedsättning, uppfattas olika av varje 

elev. Ljudmiljön innebär flera aspekter, varav en är den tekniska utrustningen, förklarar 

hörselpedagogen. Enligt Vygotskijs teori hjälper språkförmågan människan att överbrygga de 

begränsningar perceptionen utgör. Därav kan vikten av en anpassad ljudmiljö kopplas till det 

sociokulturella perspektivet, där pedagogens förhållningssätt blir viktigare ur ett 

delaktighetsperspektiv än att enbart framhålla teknikens betydelse.  

 

Respondenterna betonar vikten av att pedagogen upprepar och vid behov omformulerar svar 

från annan elev än att enbart använda mikrofonen, vilket kan tyda på att respondenterna 

upplever att tekniken utgör hinder i undervisningen vid exempelvis grupparbeten och 

diskussioner. Ur ett relationellt perspektiv behöver pedagogen vara medveten om att eleven 

är i svårigheter och miljön spelar stor roll för inlärning. Den tekniska utrustningen är en 

viktig kompensatorisk del för möjligheten att kommunicera på liknande villkor som hörande 

elever. I likhet med Vygotskijs tankar om att människan genom språket förstår verkligheten 

menar både hörselpedagog och respondenter att den tekniska utrustningens tillgänglighet är 

betydelsefull för kommunikation. För att underlätta användningen av den tekniska 

utrustningen och därmed öka tillgängligheten anser respondenterna att elevmikrofonerna bör 

vara mindre och lättare för att de ska bli enklare att förflytta dessa mellan laddstation och 

bord samt mellan borden i klassrummet. Respondenten förklarar vidare att när hörapparaten 

används och respondenten sitter nära högtalaren blir detta en bättre ljudmiljö än att använda 

den halsslinga som förstärker ljuden från mikrofonerna.   

 

I början upplevde en av våra respondenter stress över att behöva använda sin hörapparat. 

”Det var jobbigt att vara annorlunda och först på gymnasiet började jag verkligen tycka att 

mina hörapparater hjälpte mig”. Elever med hörselnedsättning behöver lära sig att använda 

bluetooth teknik för att styra sina hörapparater för att på ett smidigt sätt få ljudvila. De 

behöver också få kunskap om olika användningsmöjligheter på Ipaden som kan underlätta för 

inlärning, framhåller hörselpedagogen. Ett samband framträder mellan den salutogena 

modellen KASAM och hörselpedagogen som betonar att: “[…] ljudmiljön är det mest 

betydelsefulla för en elev med hörselnedsättning.” För att förstå elevens olika sätt att 

optimera ljudmiljön, menar hörselpedagogen att pedagogen behöver kunskaper om 
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hörselnedsättningens konsekvenser och ett relationellt förhållningssätt behöver genomsyra 

undervisningen.    

 

Hörselpedagogen förklarar att det är betydelsefullt i bemötandet av elever med en 

hörselnedsättning att pedagoger närmast eleven blir erbjudna utbildning. Här framträder ett 

samband mellan den sociokulturella teorin som lyfter lärande. Det är betydelsefullt, menar 

Vygotskij, för alla elever att få delta i ett socialt sammanhang genom att imitera och iaktta för 

att utveckla högre psykiska funktioner. I samspelet mellan lärare och elev sker lärandet. 

Respondenterna framhåller vikten av pedagogernas förhållningssätt och kunskap för att vilja 

och kunna anpassa undervisningen och lärmiljön för att optimera förutsättningar för inlärning 

och delaktighet. Begreppet ljudmiljö behöver medvetandegöras genom att till exempel 

anordna en “ljudvecka” per termin då alla på skolan får kunskap kring hur ljudmiljön 

påverkar alla, menar hörselpedagogen. Hörselpedagogen betonar att det blir betydelsefullt att 

pedagogen uppmärksammar om eleven döljer sina hörapparater, pratar helst själv och äger 

ämnet, frågar inte om, nickar och ler utan att ha uppfattat vad som sägs, eller låtsas vara 

ointresserade. Något eller några av dessa beteenden kan vara tecken på att 

hörselnedsättningen påverkar eleven negativt. Då är det viktigt att pedagogen reflekterar över 

sin undervisning. Elever med hörselnedsättning kan drabbas av fysiska symptom som 

huvudvärk, stress, magont, spänningar i bland annat nacke, axlar och ansikte samt trötthet 

och utmattning, menar hörselpedagogen. 

  

Både hörselpedagog och respondenter betonar att informationen till klassen kring hur den 

tekniska utrustningen ska användas är betydelsefull, samt att det finns rutiner kring 

densamma. Genom att knyta respondenternas åsikter till det relationella perspektivet, där 

lärmiljön runt omkring eleven anpassas med stöd av teknisk utrustning efter olika behov, 

framträder ett samband mellan pedagogens och miljöns påverkan på eleven.  

 

  

7.3 Delaktighet 
Hörselpedagogen hävdar att Diskrimineringslagen, Salamancadeklarationen och FN:s 

barnkonvention är viktiga dokument för att hävda elevers rättigheter av anpassningar för att 

skapa delaktighet. Trots hjälpmedel är det svårt för elever med hörselnedsättning att delta i 

undervisningen och i den sociala samvaron på sina villkor, menar hörselpedagogen. Ord som 

sol och kjol är exempel på ord där s-ljudet och sj-ljudet kan förväxlas trots att eleven 

använder hörapparat. Gustafsson (2009) menar att en elev med hörselnedsättning inte 

uppfattar eller ibland uppfattar informationen felaktigt. Ett belysande exempel är när någon 

sa: ”Välkommen hit!” (Gustafsson 2009, s. 8) men uppfattades ”Kom hit din skit!” 

(Gustafsson 2009, s. 8). Hörselpedagogen betonar: ”Eleven med hörselnedsättning missar 

mycket av det som sägs under lektionen, därför blir det viktigt att all betydande information 

skrivs ner.”  

 

Hörselpedagogen menar vidare att rasten kan vara så krävande ljudmässigt att eleven behöver 

ta av sin hörapparat för att få möjlighet till hörselvila, men ändå känna gemenskap i sin 

närmaste grupp. ”Allt ljud går in i örat”. Man blir väldigt trött av alla ljud”, beskriver en av 

respondenterna. Hörselpedagogen betonar att: “Det blir viktigt för eleven att skapa rutiner 

och hitta strategier för hur eleven ska göra aktiva val och förstå konsekvenserna av sina val”. 

Vygotskijs tankar om att kognitiv utveckling sker i samspel med andra människor knyter an 

till hörselpedagogens påstående om att vid vissa tillfällen får den sociala gemenskapen vara 

viktigare än att få ljudvila. Däremot betonar hörselpedagogen vikten av att ljudvilan behöver 

ske under skoldagen och vid vissa tillfällen behöver pedagogen hjälpa eleven att schemalägga 
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ljudvilan. En av respondenterna säger att: “Jag sitter hellre och äter skollunch med mina 

klasskamrater i matsalen och stänger då av mina hörapparater, än att jag väljer en lugnare 

plats där jag kan få sitta själv”. Vid till exempel idrott och hälsa har respondenterna funnit 

andra strategier för att förstå vad läraren säger genom att dels titta och kopiera vad de andra 

gör och dels ha en tyst överenskommelse med en klasskompis att alltid repetera det läraren 

har sagt. Respondenterna framhåller vikten av att se ansiktet på pedagogen som pratar, att 

denne använder en behaglig ljudnivå och pratar i ett lugnt tempo. För en respondent var det 

viktigt under tidigare år att läraren gjorde lika till alla, genom att läraren ställde sig nära och 

förklarade för alla, inte bara särskilt för respondenten. För att öka känslan av delaktighet 

använder hörselpedagogen en forskningsbaserad arbetsmetod, Hörselskadade Utvecklar en 

Säker Kommunikation (HUSK), i arbetet med hörselskadade elever för att stärka självkänslan 

och utveckla strategier som kan underlätta i vardagen.  

  

“Att bli centrum i klassen genom att behöva använda mikrofonen upplevdes obekvämt”, 

menar en av respondenterna. “En lösning passar inte alla”, säger en av respondenterna. Enligt 

det relationella perspektivet ser pedagogen att eleven är i svårigheter där omgivande faktorer 

ses som delar av problemet. Stöttande resurser i miljön är en förutsättning för att hjälpa elever 

med hörselnedsättning att möta de utmaningar de ställs inför i vardagen här och nu, samt i 

framtiden, vilket kan ge en känsla av hanterbarhet. Enligt Antonovsky (1987) är hanterbarhet 

den subjektiva upplevelsen av att ha tillräckliga resurser för att kunna möta och hantera 

utmaningar vid olika situationer i livet. Sett ur modellen KASAM ses samband mellan 

respondenternas upplevelse av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet som 

betydelsefull i en framgångsrik problemhantering. Det salutogena synsättet framträder och 

därmed vikten av att söka friskfaktorer vid kartläggning av elever, vilket Antonovsky (1987) 

betonar, istället för riskfaktorer. För att känna delaktighet i sin hörselnedsättning menar 

respondenterna och hörselpedagogen att det är betydelsefullt att få vara delaktig i vad som 

informeras kring hörselnedsättningen. “Är man hörselskadad får alla veta det, men ibland kan 

det vara jobbigt”. “Jag skäms inte över det men jag vill bestämma själv när man säger det”, 

säger en av respondenterna bestämt. Hörselpedagogen betonar att all information som delges 

pedagoger eller elever ska vara förankrade hos eleven och elevens vårdnadshavare för att 

säkerställa elevens integritet och känsla av delaktighet. 

  

Det salutogena förhållningssättet framträder i tanken om att se framgångsfaktorer istället för 

att observera hinder för inlärning. Elevens motivation för att anstränga sig har samband med 

känslan av KASAM menar Antonovsky (1987). Respondenterna med hörselnedsättning visar 

motivation och känner att det är meningsfullt att anstränga sig för att studera vidare mot 

högre utbildningar. Jenner (2004) skriver att motivation och motivationsarbete är en fråga om 

bemötande. “Motivation är inte egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man 

gjort och det bemötande man får.” (Jenner 2004, s.15). Några av de framgångsfaktorer som 

respondenterna och hörselpedagogen uttrycker är att pedagogen behöver ge eleverna 

förförståelse och ha en tydlig planering som följs för att ge goda förutsättningar för lärande. 

För att främja inlärning betonar hörselpedagogen ett språkutvecklande arbetssätt där tecken 

som stöd även kan ingå, som betydelsefullt för alla elever, men för elever med 

hörselnedsättning i synnerhet. Respondenterna menar att det är viktigt att pedagogen pratar 

tydligt och använder normal samtalston samt pratar i ett lugnt tempo. Respondenterna 

fortsätter att förklara att pedagogens kroppsspråk och förtydligande gester blir betydelsefullt 

vid genomgångar.  

 

Hörselpedagogen och respondenterna betonar vikten av att pedagogen skriver informationen 

på tavlan. ”En lärare skrev inte på tavlan utan bara sa en massa information och jag sa till 
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honom att jag inte kan ha det så. Skriver man på tavlan, då förstår jag”, förklarar en av 

respondenterna. Respondenterna menar att en PowerPoint med begränsad mängd text och 

bilder som stöd är ett bra sätt att lära sig på. En av respondenterna säger att genom både läsa 

texten, lyssna på pedagogens genomgång och se bilder så lär sig respondenten bäst. 

Respondenterna framhåller att det är bra att få informationen innan lektion men också 

sammanfattad efter lektionen.  

 

8. Diskussion 
Skolverket (2016) skriver att det inte finns någon statistik över hur många funktionsnedsatta 

elever det finns i Sverige. Barnombudsmannen (2016) menar då att det blir svårt att följa upp, 

analysera och utvärdera skolresultaten för elever med funktionsnedsättning och efterlyser 

åtgärder. Därför menar vi att respondenternas åsikter blir betydelsefulla i sammanhanget. 

Vår diskussion utgår från våra tre teman och resonerar utifrån respondenternas svar, 

teoriförankring, forskning och teoribakgrund som ligger till grund för denna studie. I 

kvalitativ forskning ska man sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller 

beter sig. Ska man kunna tala om hög reliabilitet bör situationen vara standardiserad, vilket 

man inte kan säga om den kvalitativa studien. Vid kvalitativa studier är reliabiliteten ofta 

osäker och resultatet ofta svår att generalisera, framför allt på grund av det låga antalet 

deltagande respondenter som det ofta är i kvalitativa studier. Undersökningar av detta slag 

kan användas för att visa vad som skulle kunna ske i en liknande situation någon annanstans. 

Eftersom vi kopplar vår diskussion utifrån respondenternas och hörselpedagogens 

upplevelser och erfarenheter kan vi inte dra några generella slutsatser i vår studie. Målet är 

inte heller alltid med denna typ av undersökningar att kunna generalisera, utan enbart att 

analysera just den situation där forskningen bedrivs.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Vi hade kunnat göra en enkät först och därefter fördjupat frågorna med intervju men vi har 

valt enbart intervju för att få fördjupad information. Att formulera frågor till en enkät blir 

problematiskt eftersom enkäten ger en mer generell bild av frågan och vårt syfte är att lyfta 

fram några elevers upplevelse. Barnombudsmannen (2016) menar att barn med 

funktionsnedsättningar behöver få lyfta fram sina åsikter och tydligt uppmärksammas 

eftersom barnen själva är experter på sin funktionsnedsättning. Barnen uppger att de vill 

bemötas med respekt som individer och att det ger delaktighet och förväntningar. 

Omgivningens attityder och bemötande påverkar vardagen för dessa elever 

(Barnombudsmannen, 2016).  

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter, menar Fangen & 

Sellerberg (2011). Vi tänker att det kan vara svårt att mäta tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie då den genomförs på få personer och då vi som “forskare” både utför intervjuerna och 

sammanställer resultatet. Här tänker vi att det är viktigt att vi granskar oss själva och 

påminner oss om att vara neutrala i granskningen och i analysen. I vår studie för vi fram 

respondenternas tankar och erfarenheter av hörselnedsättning.  

 

Eftersom vår studie består av få antal respondenter blir, enligt Dahmström (2011), det 

medvetna valet av respondenter med olika bakgrund och olika erfarenheter betydelsefullt. 

Med mer tid och vid en större studie hade det varit intressant att utöka studiens urval genom 

att intervjua elever och eventuella hörselpedagoger i andra kommuner. Då hade vi också haft 
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möjlighet att dra mer generella slutsatser, än vad vi kan göra i vår studie. Däremot kan vi ur 

ett fenomenologiskt perspektiv beskriva hur några elever med hörselnedsättning upplever 

lärmiljön ur sitt perspektiv. Genom att vi valde en kvalitativ intervjumetod där samtalet var i 

fokus delgavs information som vid annan metod kunde varit svårt att få ta del av. Vi är 

medvetna om att vår metod där ett fåtal respondenter intervjuades inte kan ge en generell bild 

av hur elever med hörselnedsättning upplever lärmiljön, däremot kan studien bidra med ny 

kunskap och viktiga framgångsfaktorer kan lyftas som gynnar flera elever. 

 

  

8.2 Fysiska rummet 
Resultatet i studien visar att respondenterna, trots insatser från hörselpedagogen, upplever att 

de inte kan delta på samma sätt som övriga elever på grund av ljudvolym i klassrum, 

korridorer och i exempelvis idrottshallen. På grund av ekonomiska förutsättningar sätts 

ljudsystemen endast in i ett hemklassrum vilket medför svårigheter för eleverna att delta i 

NO-undervisning och de praktisk-estetiska ämnena. “Hur ser skolan på tillgänglighet och 

tillhörighet?” (Partanen 2012, s.112), blir frågan vi som blivande specialpedagoger ställer 

oss. Elevhälsoteamet, där flera tvärprofessioner ingår, behöver reflektera över rutiner och vad 

vi tillsammans på skolan gör och kan göra för att utveckla tillgängligheten för alla elever. 

Kan och ska verkligen ekonomin få styra i vilken omfattning skolan kan anpassa för elevens 

behov? Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att “Alla barn och elever i samtliga 

skolformer[...]ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande […]. Elever 

som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 

kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800, 3 kap, 2 §). Därför anser vi att 

konsekvenserna i en bristande ljudmiljö i det fysiska rummet kan ge svårigheter, såsom 

trötthet och problem att minnas. Därav tänker vi att det relationella perspektivet där miljön 

kan påverka individens möjligheter att nå sina mål för att klara av att engagera sig inför olika 

krav behöver gälla för att kunna kompensera för elever med en hörselnedsättning. Ett 

hjälpmedel för pedagoger i arbetet med elevers möjligheter för att lyckas i sitt lärande samt 

stimulera till ökad delaktighet vill vi hävda att SPSM:s tillgänglighetsmodell (2019) kan vara. 

  

En annan viktig synpunkt som hörselpedagogen lyfter, i likhet med Capewell (2014), är 

vikten av att eleverna ser varandra och läraren under lektionen. Genom att placera bänkarna i 

form av en hästsko underlättar det för eleverna att kunna se varandra, däremot ser vi att det 

inte görs i praktiken. Så som vi tänker är en detta en enkel lösning som kräver kunskap och 

vilja. Det är endast ett exempel på att hörselpedagogens roll som förmedlare av kunskap 

kring framgångsfaktorer för elever med hörselnedsättning blir viktig i det förebyggande 

arbetet, menar vi. 

  

8.3 Teknisk utrustning 
 För att överbrygga de begränsningar hörselnedsättningen utgör, tänker vi utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv att anpassad ljudmiljö underlättar för kommunikation och 

språkinlärning. Vi anser, i linje med Wennergren och Brändström (2003), att pedagogens 

inställning till att lära sig ny teknik är avgörande för elevens kommunikationsmöjligheter, 

vilket även respondenterna och hörselpedagogen betonar. Ljudmiljön innebär flera aspekter, 

varav den tekniska utrustningen är en viktig faktor, förklarar hörselpedagogen. I vår studie 

uppmärksammar vi utmaningen med samspelet mellan pedagogik, akustik och teknik för att 

ge optimala förutsättningar för inlärning och resultatet visar att hörselpedagogens kunskaper 

bättre behöver tas till vara för att tillsammans med specialpedagog och lärare kunna skapa en 
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god lärmiljö. Vi menar att specialpedagogen kan vara länken mellan hörselpedagogen och 

undervisande lärare och elev i att kunna uppfatta hinder och möjligheter för lärande, vilket 

vid vissa tillfällen kan gälla teknisk utrustning. Eftersom respondenterna föreslår 

förbättringar vad gäller elevmikrofonerna vill vi lyfta vikten av att lyssna till eleven som är i 

behov av stöd för att göra förändringar och åtgärder i klassrummet. Pedagogiska 

förändringar, förändrade synsätt och förändrade attityder kan behövas för att hörteknik i 

klassrummet ska fungera i sitt sammanhang visar vår studie. Detta kan vara, som både 

hörselpedagogen och respondenterna har uttryckt, skapande och användande av tydliga 

rutiner och att ett lämpligt stöd kring den tekniska utrustningen ges till berörda pedagoger.  

Vår tolkning blir att den tekniska utrustningens nyttjande är en del av de organisatoriska 

förändringar, vilket Partanen (2012) betonar, som eleven kan vara med och påverka. Vi 

hävdar därför återigen att elevens åsikter blir viktiga för att optimera teknikens 

kompensatoriska möjligheter för elever med en hörselnedsättning. 

 

I linje med Lindqvist (2017), respondenterna och hörselpedagogen, tänker vi att pedagogens 

förhållningssätt blir viktigare ur ett delaktighetsperspektiv än att enbart framhålla teknikens 

betydelse. En av respondenterna menar att det bästa sättet att förstå en uppgift är när 

pedagogen upprepar och omformulerar det som sagts. Förvånande för oss var att 

respondenterna uttrycker att detta är viktigare än att använda mikrofonen och vi ser återigen 

hur värdefulla respondenternas åsikter blir. Genom att knyta respondenternas och 

hörselpedagogens åsikter till det relationella perspektivet, där lärmiljön ses som del av 

problemet, framträder ett samband mellan pedagogens och miljöns påverkan på eleven. Våra 

resultat visar att miljöns anpassning är betydelsefull. I praktiken ser vi emellertid att även det 

kategoriska perspektivet råder, vilket innebär att pedagogen ser att problemet ligger hos 

eleven, istället för att reflektera över vad som kan förändras i miljön för att underlätta för 

eleven. Därför vill vi uppmärksamma att information och rutiner kring den tekniska 

utrustningen är faktorer i miljön som kan underlätta elevens inlärning, vilket även både 

hörselpedagog och respondenter betonar. Pedagogen behöver underlätta för eleven på olika 

sätt i klassrummet för att eleven med hörselnedsättning får pröva och utveckla sina förmågor 

på lika villkor som hörande elever, hävdar vi. Våra resultat pekar alltså på att för att 

pedagogen ska kunna nyttja den tekniska utrustningen för att optimera lärmiljön för en elev 

med hörselnedsättning behöver pedagogen samverka med eleven med hörselnedsättning samt 

med hörselpedagogen. 

  

8.4 Delaktighet 
För att eleven ska bli delaktig i undervisningen hävdar vi i linje med Wennergren (2007) att 

läroprocesser, arbetssätt, bemötande, värderingar, attityder och förhållningssätt är väsentliga 

för elevens delaktighet i verksamheten. Detta förstärks av respondentens egna erfarenheter av 

att det auditiva minnet är sämre än det visuella. I praktiken innebär detta att undervisningen 

behöver visualiseras till stor del, genom till exempel bilder eller tecken som stöd. Utifrån 

egna erfarenheter vill vi hävda att visuellt stöd är bra för alla elever och behöver därför bli 

normen i undervisningen. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att pedagogerna behöver 

förstå konsekvenserna av hörselnedsättningens påverkan, och att en och samma lösning inte 

passar alla. Vi vill även uppmärksamma både hörselpedagogens och respondenternas tankar 

om att hitta egna strategier och rutiner för att lösa svårigheter. Vi kan därav förstå att 

lärprocessen är ett delat ansvar mellan pedagog och elev, där begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet blir tre betydelsefulla komponenter. Ett starkt KASAM, där de tre 

komponenterna samspelar, är betydelsefullt för en hälsofrämjande utveckling och en 

framgångsrik problemhantering. För att hjälpa eleverna att utveckla ett starkt KASAM vill vi 

uppmärksamma att pedagogen behöver förstå att elevens svårigheter är mångfacetterade och 
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bör ses ur ett grupp- och organisationsperspektiv och inte endast ur ett individperspektiv, 

såsom Jacobsson och Nilsson (2011) menar. Vid kartläggning av elever hävdar vi att det är 

viktigt att söka efter friskfaktorer istället för riskfaktorer, utifrån ett salutogent 

förhållningssätt. 

  

Våra resultat pekar på, i linje med Thornberg (2010) att pedagogen behöver vara medveten 

om sociala processer och gruppdynamik för att förhindra att hörselnedsättning blir 

stigmatiserande. Eleverna behöver därför känna sig delaktiga i sin grupp för att stärka sin 

sociala identitet och självkänsla. Skolans värdepedagogiska uppdrag blir därmed viktigt att 

lyfta. Så som vi tolkar respondenterna stärks självkänslan genom att få vara delaktig i den 

information som ska delges andra. De lyfter vikten av att få vara med och bestämma vad som 

ska informeras när det handlar om dem själva, vilket även hörselpedagogen betonar. Lika 

viktigt som att få vara medbestämmande inför olika informationstillfällen blir det att vara 

inkluderad i aktiviteterna, vilket bekräftas i Larssons och Rikardssons (2008) studie samt av 

Barnombudsmannen (2016). Skolans förebyggande hälsofrämjande arbete vilket möjliggör 

skolframgång hävdar vi, i linje med Fischbein (2011), har ett starkt samband med psykisk 

hälsa. Med tanke på elevens psykiska hälsa blir elevens ljudvila betydelsefull att planera in i 

vardagen. Respondenterna uttrycker att de å ena sidan väljer den sociala samvaron å andra 

sidan uttrycker de att situationen är påfrestande på grund av ljudnivån. Pedagogen kan därför 

behöva hjälpa eleven att planera in tillfällen för ljudvila under skoldagen, vilka inte 

inskränker på den sociala samvaron. Därmed hävdar vi att det blir betydelsefullt att 

pedagogen verkligen förstår konsekvenserna av hörselnedsättningens påverkan utifrån ett 

salutogent elevperspektiv där fokus är riktat mot friskfaktorer utifrån elevens förutsättningar.    

  

Så som vi tolkar respondenterna är samspelet med pedagogen under lektionen betydelsefullt 

för att känna delaktighet och ser då samband mellan respondenternas tankar och Vygotskijs 

teori om att kunskap konstrueras i samspel med andra. Därför menar vi att pedagogen 

behöver vara medveten om att eleven med hörselnedsättning behöver se ansiktet på den 

undervisande läraren samt att denne pratar i ett behagligt tempo, för att samspelet mellan 

pedagog och elev ska kunna ske. Wennergren (2007) menar att en god lärandemiljö som 

inspirerar till delaktighet skapar pedagogerna tillsammans med eleverna, medan skolans yttre 

ramar påverkas av exempelvis ekonomi och organisation. Det blir viktigt att lyfta de 

möjligheter som finns till delaktighet och inte rikta fokus på de eventuella hinder som 

ekonomin kan utgöra. Respondenterna uttrycker att de utmaningar de kommer att möta i 

framtiden går att ordna och förklara, om det finns stöttande resurser som hjälper dem att möta 

de utmaningar de ställs inför, vilket ger en känsla av hanterbarhet. Vi menar därför att det är 

viktigt att ta hänsyn till, anpassa och underlätta för elever med hörselnedsättning för att skapa 

en god lärmiljö där delaktighet är i fokus. 

  

8.5 Specialpedagogiska implikationer 
I rollen som specialpedagog behöver vi vara medvetna om vilka konsekvenser en 

hörselnedsättning innebär för den specifika eleven. Som specialpedagoger kan vi vara med 

och skapa och stärka ett medvetet relationellt förhållningssätt på skolan genom att arbeta med 

pedagogernas medvetenhet om lärmiljöns påverkan på eleven. Vi vill, tillsammans med 

ledning och övriga pedagoger på skolan arbeta aktivt med att förändra och förstå hur miljön 

kan påverka elevens sociala delaktighet och därmed optimera elevens möjlighet för inlärning. 

Aspelin (2013) menar att relationell specialpedagogik är en diskurs där svårigheter analyseras 

med utgångspunkt från den kontext eleven är involverad i, därav blir specialpedagogens roll 

att förstå eleven ur ett holistiskt perspektiv där miljön är en betydande faktor för 

skolframgång. För en elev med hörselnedsättning innebär en anpassad lärmiljö stor skillnad 
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för elevens möjligheter att vara delaktig i undervisningen. Enligt SPSM är inkludering en 

pågående demokratisk process, vilken visar på alla människors rättigheter och lika värde. 

“Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar” (Nilholm & Göransson 2019, 

s. 33). I Skollagen (SFS 2010:800) slås fast att “[...] Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800 1 kap. 4 §). En 

specialpedagogisk utmaning, enligt Karlsudd (2011), blir att arbeta för ett gemensamt 

förhållningssätt där positiva attityder är utmärkande och skolan genomsyras av en acceptans 

mot barn i behov av stöd. Nilholm och Göransson (2019), menar också att förhållningssättet 

är avgörande i skapandet av inkluderande miljöer.  

 

Eftersom både respondenterna, hörselpedagogen och Thornberg (2013) beskriver 

kamratrelationer som en viktig faktor för skolframgång behöver kunskaper om sociala 

processer och gruppdynamik lyftas inom elevhälsan för att sedan implementeras hos 

pedagoger på skolan. Det blir en viktig del i pedagogens värdegrundsarbete i klassen, där 

eventuellt fler olika professioner behöver samarbeta för att på bästa sätt arbeta med 

gruppdynamiken i klassen.  

 

Forskarna beskriver att eftersom normen utgår från hörande behöver skolan se till att extra 

anpassningar görs för att stötta eleven med hörselnedsättning. Skolor som ser olikheter som 

en tillgång och arbetar för en demokratisk gemenskap verkar i en inkluderande riktning 

(Nilholm & Göransson, 2019). Skolverket har i Larssons och Rikardssons (2008) studie 

redovisat sin syn på delaktighet och gemenskap på uppdrag av regeringen (Dnr 2002:1884): 

“Skolans specialpedagogiska insatser bör utgå från principerna att handikapp kan och skall 

minimeras genom förändringar och anpassningar av miljö samt att insatserna skall vara icke 

segregerande.” (Larsson & Rikardsson 2008, s. 26). I rapporten, skriver Larsson och 

Rikardsson (2008) att Skolverket hävdar att ett förebyggande och inkluderande synsätt ska 

genomsyra skolans verksamhet. Jakobsson och Nilsson (2011) betonar att alla 

funktionsnedsättningar som påverkar elevens möjlighet att ta in, tolka och integrera 

sinnesintryck medför att bearbetningen av information kompliceras. Vi behöver vara 

medvetna om att barn med nedsatt hörsel behöver använda sitt arbetsminne och koncentrera 

sig mer jämfört med normalhörande elever för att hänga med i skolan. Goda exekutiva 

funktioner verkar vara betydelsefulla för att möjligheten till förståelse och 

uppmärksamhetsgrad oberoende av visuellt stöd för en elev med hörselnedsättning (Rudner 

m.fl. 2018). Dessutom behöver elevens kognitiva förmåga beaktas (Rudner m.fl. 2018) för att 

till fullo förstå eleven behov av stöd. Så som vi ser det kan specialpedagogen behöva göra en 

kartläggning av elevens styrkor och svagheter för att sätta in funktionella stödinsatser för att 

eleven ska kunna nå sin potentiella förmåga. 

  

Eftersom en hörselskada är ett kommunikationshinder, behöver eleven hörseltekniska 

hjälpmedel för att klara av skolsituationen, menar Ullmark och Rivera (2002). Däremot 

behöver skolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv uppmärksamma att trots att en elev fått 

en hörapparat ger inte denna en fullgod hörsel och eleven behöver träna i användningen av 

hörapparaten. Samtidigt som eleven tränar i hemmet, kan träningen i skolan starta och då med 

stöd av hörselpedagog. I samband med den första träningen av att använda hörapparat är det 

betydelsefullt att även träning av den kompletterande metoden i att läsa på läpparna sker 

(Ullmark & Rivera 2002). Enligt Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason (2015) är betydelsen 

av hörsel- och specialpedagoger stor för att förmedla kunskap till övriga pedagoger. Så som 

vi ser det bör hörselpedagogens förhållningssätt och kunskap om hörselnedsättning ge bättre 

genomslag i undervisningen. Specialpedagogen behöver uppmärksamma hörselpedagogens 
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kunskaper kring hur hänsyn kan tas till placering i klassrum och vikten av en genomtänkt 

planering för stunder på dagen där eleven har möjlighet att ta ut sina hörapparater utan 

konsekvenser för inlärning eller socialisation, det vill säga en ljudvila. HODA - studien 

(2015) visar att många av pedagogerna saknar erfarenhet av att undervisa elever med 

hörselnedsättning, därav föreligger behov av fortbildning (Coniavitis Gellerstedt och 

Bjarnason, 2015). Därav tänker vi att det blir viktigt för pedagogen att ha en positiv 

inställning till att lära sig och använda ny teknik men även att rektor på organisationsnivå 

verkar för att pedagoger får utbildning för att kunna stötta eleven med hörselnedsättning på 

bästa sätt.  

 

Inom elevhälsan har specialpedagogen en betydelsefull roll i att handleda och förebygga. 

Partanen (2012) beskriver ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som gynnar alla elever 

genom att betona delaktighet och beskriver hur åtgärderna är förankrade på 

organisationsnivå. En skyddsfaktor i lärmiljön för elev med hörselnedsättning är 

tillgänglighet till mikrofoner samt användningen av dessa, dessutom betonas vikten av 

delaktighet för eleven när det kommer till organisatoriska förändringar (Partanen, 2012).  

“De organisatoriska frågorna som rör förändring och utveckling av arbetssättet i lärmiljön 

kring en elev i behov av särskilt stöd behöver hanteras i en process där lärare och arbetslag är 

delaktiga i att tänka tillsammans och tänka fram vägar i det vidare arbetet” (Partanen 2012, s. 

75). Partanen (2012) menar att elevhälsoarbetet bör ha lärmiljön i fokus för att elevhälsan 

tillsammans med lärarna ska kunna göra kartläggningar, analyser och därmed besluta om 

adekvata åtgärder i elevens åtgärdsprogram samt utveckla arbetet kring elever i behov av 

särskilt stöd (Partanen, 2012). 

 

I rollen som blivande specialpedagoger blir vi stärkta av Partanens (2012) relationella 

förhållningssätt då han framhåller miljön som den viktigaste delen att förändra och anpassa i 

arbetet med barn i behov av stöd. 

Utifrån vår studie vill vi lyfta följande framgångsfaktorer där specialpedagogen har en 

betydande roll: 

• samarbete med hörselpedagogen 

• lyfta hörselnedsättningens konsekvenser i elevhälsan 

• samverka med vårdnadshavare, skolledning, hörselpedagog och elev 

• informera övriga pedagoger på skolan 

• verka för en tillgänglig lärmiljö 

Larsson och Rikardsson (2018) beskriver att specialpedagogen [“...] ska kunna arbeta 

förebyggande genom att undanröja hinder för lärande, genomföra pedagogiska utredningar 

och utarbeta åtgärdsprogram samt genomföra uppföljning och utvärdering. På så sätt kan 

denne också bidra till att motverka segregation” (Larsson & Rikardsson 2018, s. 29). 

Författarna (2018) menar vidare att det däremot förekommer exkluderande lösningar på 

skolor, vilket kan förklaras av den diskrepans mellan de ambitioner specialpedagogen har och 

de förväntningar kolleger har på specialpedagogen. Därav blir det betydelsefullt att arbetssätt 

och förhållningssätt diskuteras på skolor, konstaterar Larsson och Rikardsson (2018). 

Specialpedagogen behöver erövra legitimitet för att hävda det inkluderande arbetssättet och 

då ha stöd från ledningen (Larsson & Rikardsson, 2018). 

  

8.6 Framgångsfaktorer för elever med hörselnedsättning 
Både respondenterna och hörselpedagogen framhåller pedagogens förhållningssätt och 

kunskap för att vilja samt ha förmågan att kunna anpassa undervisningen och lärmiljön för att 

optimera förutsättningarna för delaktighet och inlärning. Eftersom Vygotskij menar att 
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kunskap är konstruerad i samspel med andra i ett socialt sammanhang vill vi hävda att 

delaktighet blir en betydelsefull framgångsfaktor i elevernas lärmiljö. Våra resultat pekar 

alltså på att pedagogens ledarskap är en betydande faktor för hur elever med en 

hörselnedsättning kan förstå undervisningen. Även Fischbein (2011) betonar pedagogens 

ledarskap som avgörande för elevens möjligheter att lyckas i skolan. Vår studie pekar på att 

dessa framgångsfaktorer är viktiga för pedagogen att tänka på: 

• skriftlig information 

• visuellt stöd 

• röstläge, att prata tydligt och lugnt 

• förtydligande gester 

• nyttjande av teknisk utrustning 

• placering i klassrummet 

• språkutvecklande arbetssätt 

• planera ljudvila 

  

Eftersom skollagen (SFS 2010:800) slår fast att skolan ska anpassa för de elever som behöver 

särskilt stöd, anser vi att skolans samlade elevhälsa samt berörda pedagoger tillsammans 

behöver kartlägga elevens behov utifrån ett relationellt perspektiv så att ett adekvat stöd kan 

sättas in. Då vi utgår från ett relationellt perspektiv ses elevens behov i relation med 

omgivningen där lärmiljön spelar stor roll. Utifrån bland annat vald litteratur och egna 

erfarenheter ser vi att förändringar i miljön kan påverka elevens möjligheter att nå sina mål 

och har betydelse för elevens motivation, engagemang och ansträngningsgrad. Så som vi 

tolkar respondenterna så har de, efter olika lång tid, accepterat och vågat erkänna sin 

hörselskada de är födda med. De skäms inte längre för sin hörselnedsättning och kan hantera 

den i förhållande till sin omgivning. Hörselpedagogen lyfter dessa faktorer som delar i en 

positiv hörselskadeidentitet och vi hävdar att respondenterna ser de krav de ställs inför som 

utmaningar istället för hinder, vilket är en betydande framgångsfaktor i sig. Brist på 

motivation skulle istället kunna leda till trötthet och bristande intresse som kan få 

konsekvenser för elevens lärande.  

 

Vår studie visar att en elev med en hörselnedsättning bland annat behöver struktur och rimlig 

arbetsbelastning genom lämpliga anpassningar utifrån individuella kartläggningar och de 

framgångsfaktorer vi lyfter i studien. Detta är värdefullt för alla individer, men specifikt då 

individen har en hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning vilken hela livet på olika 

sätt behöver kompenseras för. I organisationen behöver vissa framgångsfaktorer lyftas: 

• anpassad ljudmiljö 

• teknisk utrustning 

• erbjuda utbildning för pedagoger 

• anpassat hemklassrum 

• placering av klassrum 

• schemalägga raster på olika tider 

• organisera små grupper  

• fysiskt rum för ljudvila 

 

  

8.7 Slutdiskussion 
Vi har lyft ett flertal framgångsfaktorer i vår studie och ändå visar forskning att flera elever 

med en hörselnedsättning går ut grundskolan med ofullständiga betyg och har därmed svårt 

att fortsätta vidare studier. Det kan tyckas märkligt att vi inte kommit längre i arbetet med att 
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anpassa för elever i behov av stöd. Vi finner det därav ytterst viktigt att klarlägga orsakerna 

till varför så få elever med en hörselnedsättning vidareutbildar sig inom högre studier. 

Anmärkningsvärt är att det inte finns någon statistik på hur många elever det finns med en 

funktionsnedsättning och vi håller med Barnombudsmannen (2016) om att det behöver finnas 

resultat som går att analysera för att adekvata åtgärder ska kunna sättas in. Pedagogernas 

kunskaper om vilka konsekvenser hörselnedsättningen ger för eleven blir betydelsefulla för 

elevens möjligheter för inlärning och känsla av delaktighet. Därav vill vi lyfta fram 

hörselpedagogens roll som central och betydande när det gäller att förmedla kunskap om 

hörselnedsättningens konsekvenser till pedagoger, men också för att lyfta framgångsfaktorer i 

arbetet med eleven. Specialpedagogen behöver samverka med hörselpedagog för att stötta 

pedagog och elev utifrån ett salutogent förhållningssätt.  

 

Ljudmiljön har i den här studien lyfts fram som den mest betydelsefulla faktorn för möjlighet 

till inlärning för en elev med hörselnedsättning. Resultaten från både respondenter och 

hörselpedagog pekar på att en planerad ljudvila är mycket viktig del i elevens anpassade 

lärmiljö. Studien visar att det blir viktigt att skolan tar del av och genomför de anpassningar i 

ljudmiljön som eleven med hörselnedsättning är i behov av. Från litteratur och samtal med 

respondenter och hörselpedagog ser vi att vissa förändringar i ljudmiljön kräver liten insats, 

medan vissa anpassningar kräver större resurser, både ekonomiskt och i utförandet. Genom 

att pedagogen pratar i lugnt tempo, använder normalt röstläge, upprepar ofta och har en paus 

innan viktig information ska delges kan lärare påverka ljudmiljön för alla barn men specifikt 

för elever med hörselnedsättning, medan tvärtemot skulle innebära sämre 

inlärningsmöjligheter.  

 

Studiens resultat visar att det fysiska rummet och pedagogens förhållningssätt å ena sidan är 

viktigare än den tekniska utrustningen, å andra sidan är även teknikens utnyttjande avgörande 

för elevens möjligheter till inlärning. Vår slutsats kan därav bli att pedagogens uppdrag att 

möta elever med en hörselnedsättning är komplext och att både fortbildning och stöd från 

hörselpedagog är avgörande för att kunna möta eleven som är i behov av stöd. Vi vill även 

lyfta vikten av att lyssna på eleven eftersom eleven är experten kring hur han eller hon lär sig 

bäst.   

  

8.8 Fortsatt forskning 
Utifrån vår studie vill vi uppmärksamma att forskning på hur elever med hörselnedsättning 

tillgodogör sig undervisningen och vad de själva anser att de behöver stöd i förekommer i 

liten omfattning. Forskningen speglar i hög grad vad pedagoger anser om undervisningen 

men få studier har gjorts där ungdomar själva får vara delaktiga för att visa på sin lärmiljö. 

Respondenterna med hörselnedsättning visar, till skillnad mot forskning (Wennergren & 

Brändström 2003; Sandgren 2013), motivation och ser då enligt Antonovsky (1987) 

meningsfullhet i att anstränga sig för att studera vidare på teoretiska linjer på gymnasienivå 

för att sedan fortsätta utbilda sig på universitetsnivå. Respondenterna uttrycker även att de 

upplever begriplighet genom att uttrycka att de stimuli de kommer att möta i framtiden går att 

ordna och förklara, samt menar de att det finns stöttande resurser vilka hjälper de att möta de 

stimuli de ställs inför vilket ger en känsla av hanterbarhet. Meningsfullhet, vilken betraktas 

som KASAM:s motivationskomponent (Antonovsky, 1987), visar sig vara betydelsefull även 

för respondenterna i vårt arbete. 

  

Hörselskadades riksförbund (2019) menar att den forskning man ser kan vara till nytta för 

hörselskadade behöver tas tillvara och spridas så kunskapen kan användas i praktiken. Vi 

menar att den nya kunskap som forskare kommer fram till behöver nå skolans värld, för att 
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kunna verka stöttande för eleven med hörselnedsättning. Ny kunskap kan öppna för nya 

möjligheter att stötta elever med hörselnedsättning. Detta kan vara forskning kring 

hjälpmedel och hur en effektivare kommunikation kan uppnås i klassrummet för att 

underlätta vid exempelvis grupparbeten och diskussioner. Även forskning om 

Cochleaimplantatets pedagogiska konsekvenser bör uppmärksammas. Vidare forskning för 

att förbättra tekniken och hur den akustiska miljön påverkar möjligheten att uppfatta ljud, 

anser vi vara betydelsefull. 

  

Även forskningen inom teknisk audiologi behöver uppmärksammas och stärkas. Forskarna 

kan då utveckla nya ännu effektivare tekniska lösningar som underlättar för eleven i skolan, 

men också kan utvecklingen av ny teknik förenkla vardagen. Hörselskadades riksförbund 

(2019) efterfrågar uppföljning av olika hjälpmedel, hörapparater och rehabiliterande insatser. 

Det finns till exempel få systematiska undersökningar av hur man ser talarens ansikte kan 

bidra till ett språkstimulerande klassrum (Brännström m.fl., 2017). Vi tänker att det bör ske 

fortsatta kartläggningar kring detta eftersom respondenterna och hörselpedagogen menar att 

det är viktigt att se pedagogens ansikte, då framförallt munnen, för att kunna läsa på läpparna. 
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Bilaga 
Bilaga 1 
 

Frågeställningar inför samtal med eleven: 

När upptäckte man din hörselnedsättning? Hur gick det till? 

Hur gammal var du när du fick dina hörapparater? 

Blev det en stor förändring för dig? På vilket sätt? 

Hur upplever du att din skoltid har varit?  

Vad kommer du ihåg från lågstadiet? Mellanstadiet? Högstadiet? 

Hur har det varit att använda hörapparaterna i skolan? 

Hur har lärarna hjälpt dig i klassrummet för att du ska få en bra ljudvolym? 

Hur har klasskamraterna i klassrummet hjälpt dig? 

När du har varit ute på rast, har du upplevt att du kan delta i alla lekar? 

Hur fungerar det på rasterna på högstadiet när vi är mycket inne ex korridoren? 

Hur upplever du ljudmiljön i matsalen, slöjden, idrottssalen, musik, korridoren, hemkunskap, 

kemi, fysik, biologi och i vårt klassrum?  

Blir du trött? 

Hörselvila, var och när? 

Mikrofonsystemet, hur upplever du det? 

Vad anser du om att ha hörapparat? Är det positivt eller negativt? När? 

Nya hörapparater - någon skillnad mot de gamla? 

Finns det någon miljö där du upplever att det är svårt att använda din hörapparat? 

Hur känner du inför rast?  

Upplever du att du får någon aktiv hörselvila under din skoldag? 

Vilka för- och nackdelar ser du med hörapparaten som ett hjälpmedel? Mikrofon? 

Hur tycker du att du lär dig bäst? (Läsa, lyssna, bilder, film…). Varför? 

Om du fick förändra något i klassrummet (på skolan) för att detta ska kunna underlätta för din 

inlärning, vad skulle detta kunna vara? Varför? 

Beskriv hur du upplever din situation då du har idrott o hälsa! (delaktighet, 

hinder/möjligheter…) 

Har du känt dig begränsad av dina hörapparater vid något/några tillfällen? Vad var det som 

gjorde detta? 

Finns det situationer där det är svårt för dig att höra? Vilka? Hur gör du då?  

Om någon säger något till dig som du inte riktigt hör, hur känns det? Vad gör du?  

Finns det gånger då du struntar i att fråga om? Vilka i så fall?  

Finns det gånger då du struntar i att lyssna? Vilka i så fall?  

Om du har fått en uppgift och är osäker på om du har hört rätt, vad brukar du göra då? Har du 

några knep?  

Hur kom du på dina knep? Själv eller har någon hjälpt dig?  

Tar du hjälp av någon om du missat vad läraren eller någon sagt?  

Är det viktigt för dig att titta på den som pratar?  

Tittar du på hur kompisarna gör om du inte hört? 

När du har lektion i ett annat klassrum än ditt vanliga, till exempel i idrottssalen, vad brukar 

du tänka på för att göra det lättare att höra då?  

Gör du alltid likadant när du inte hört? Använder du samma knep som i klassrummet?  

Använder du samma knep på raster?  

Hur tycker du att du lär du dig bäst? Ensam, tillsammans med kompisar eller olika?  

Tror du att du missar något som läraren säger ibland eller tycker du att du hör allt?  

Hör du vad kompisarna säger? De längst bak?  



  
 

36 
 

Är det viktigast för dig att höra läraren eller kompisarna?  

Vart sitter du i klassrummet? Är det en bra plats?  

Upplever du att du måste vända dig om mycket för att se och höra bättre?  

Händer det att du få ont i nacken eller bli trött av att vrida dig och lyssna?  

 Finns det något som läraren eller kompisar behöver tänka på för att du ska höra så bra som 

möjligt?  

Vilket är viktigast för dig, att höra så bra som möjligt eller att vara så ”vanlig” som möjligt?  

När är det lättast för dig att höra? På förmiddagen eller eftermiddagen?  

Hur tror du att det kommer att gå att höra på vid fortsatta studier?  

Finns det något mer som du vill berätta?  
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Bilaga 2 
Frågeställningar inför samtal med hörselpedagogen 

 

Hur lång erfarenhet har du av elever med hörselnedsättningar?  

Vad gör du för att skapa dig en bild av elevens lärandesituation? 

Beskriv hur en hörselnedsättning påverkar eleven i skolsituationen? 

Hur kan lärmiljön anpassas för elever med hörselnedsättning i den vanliga skolan?  

Vilka hinder och möjligheter ser eleven själv?  

Finns det problem som är svåra att kompensera för i elevens lärmiljö?  

Vilka framgångsfaktorer kan lyftas fram för att underlätta för elever med hörselnedsättning? 

Hinder och möjligheter för elever med hörselnedsättning i idrott och hälsa? 

Är det andra förutsättningar som gäller för en elev med hörselnedsättning? 

Hur lång erfarenhet har du av elever med hörselnedsättningar? 

Definiera begreppet ”delaktighet” i skolan! Vad innebär begreppet för dig? 

Pedagogers synsätt/ förhållningssätt? Hur kan du beskriva detta utifrån ett 

framgångsperspektiv? 

Vilka faktorer i skolan anser du vara viktiga för att främja delaktighet för barn med 

hörselnedsättning? 

Barn står under arbetsmiljölagen från den dag de börjar i förskoleklass. Hur har detta 

påverkat de möjligheter till förändringar som behövts göras i den fysiska arbetsmiljön ur ett 

delaktighetsperspektiv? 

Både Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention slår fast om barns rättigheter. Hur 

kan du som hörselpedagog har stöd av dessa dokument då elevens bästa ska stå i centrum? 

Kan du beskriva några specifika material, vilka varit framgångsrika i arbetet med eleven i 

behov av stöd kring sin hörselnedsättning! Varför har just dessa visat sig vara framgångsrika? 

Vad tänker du kring vikten av att utbilda pedagoger som arbetar nära eleven? 

Hur ser du på den nya tekniken som tagits fram under åren som du arbetat? 

Framgångsfaktorer? Fallgropar? 

Är skolkamraterna informerade om hur man möter en elev med hörselnedsättning? På vilket 

sätt? 

Anser du att eleverna får det särskilda stöd de har rätt till? Hur/varför inte? 
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Bilaga 3 
Vårdnadshavares medgivande 

 

 

XXXX 2019-04-30 

 

 

Hej! 

Vi heter Maria Söderström och Annica Höglund. Vi studerar till specialpedagoger genom 

Linnéuniversitetet och ska nu skriva vårt examensarbete på 15 hp som avslutning på 

utbildningen.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur elever 

med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöerna kan påverka inlärning. Vi 

är intresserade av det fysiska rummet med den tekniska utrustningen, men också av arbetsro, 

trygghet, socialisation, förhållningssätt och framgångsfaktorer. I vår studie vill vi hitta 

forskning som belyser hur elever upplever sin skolgång för att finna de framgångsfaktorer 

som finns i lärmiljön men också de problem som eleven upplever i skolans olika situationer. 

Vi kommer att fördjupa oss i hur lärmiljön är utformad och vilka konsekvenser det ger.  

 

Vi undrar därför om vi får tillåtelse att intervjua XXXX om hens upplevelser och erfarenheter 

av att ha en hörselnedsättning och hur det har påverkat hen i skolan? 

 

Intervjun kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, d.v.s. att XXXX 

deltagande är frivilligt och hen kan närsomhelst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande 

i studien. Hens intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

endast att användas till studiens ändamål. 

 

Om ni godkänner att vi gör en intervju med XXXX så vill vi att ni skriver under nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Maria Söderström                                              Annica Höglund 

 

 

Vårdnadshavare 1:_________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare 2:__________________________________________________ 

 

 


