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Sammanfattning 

I läroplanen för grundskolan står det skrivet att skolan är skyldig att anpassa undervisningen så att 
alla elever får hjälp att nå målen. Syftet med studien är att undersöka skolsituationen för elever med 
hörselnedsättning, samt vilka extra anpassningar som kan tillämpas för dessa elever. Genom 
kvalitativa metoder undersöker studien hur elever med hörselnedsättning kan inkluderas i den 
ordinarie undervisningen. Bain och Legers modell för faktorer som påverkar användning av 
hjälpmedel för individer med hörselnedsättning har agerat analysmodell i studien. Resultatet visar att 
omgivningen, lärarens profession och medvetenhet samt teknik bör anpassas för att elever med 
hörselnedsättning ska kunna delta i undervisningen på ett likvärdigt sätt. Som slutsats för studien 
framkommer det att det som är viktigast för att elever med hörselnedsättning ska få ta del av 
undervisningen på ett likvärdigt sätt som övriga elever så krävs det att läraren är medveten om 
hörselnedsättningar och har ett tydligt och välplanerat arbetssätt. 
 
 
 
Nyckelord: Hörselnedsättning, anpassningar, likvärdig undervisning, inkludering, BATS-modellen. 
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1.Inledning 

Hörselnedsättning är ett funktionshinder som påverkar individens vardag och språkliga förmåga. Det 

finns ett stort spann mellan olika hörselnedsättningar, och på grund av de olika typer av 

nedsättningar som finns kan elever ha större eller mindre svårigheter till följd av nedsättningen 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2017). 

 

Denna studie kommer att behandla området hörselnedsättning i skolan, och hur skolan inkluderar 

elever med hörselnedsättning i den språkliga gemenskapen; det vill säga vilka anpassningar som 

skolan gör för att dessa elever ska inkluderas i skolsituationen för att de ska kunna ta till sig språklig 

information på lika villkor som övriga elever. Skolverket (2014) skriver att anpassningar är något som 

underlättar för en elev i problematik att ta till sig undervisningen. Det kan exempelvis vara en enkel 

anpassning som tydligare instruktioner, eller en större anpassning med specialpedagogiska insatser, 

till exempel att en elev får sitta med en specialpedagog ett par gånger i veckan under en period. Med 

ändringar i skollagen som trädde i kraft den första juli 2019 (Skollagen 2010:800) ska alla elever ges 

den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas enligt utbildningens mål. I FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008, s.25) står det att alla länder 

ska erkänna rätten till utbildning för individer med funktionsnedsättning. Länderna ska säkerställa att 

individanpassade stödåtgärder ska erbjudas för att skapa förutsättningar till en kunskapsrelaterad och 

social utveckling, med målet fullständig inkludering. 

  

Hörselskadades riksförbund (2015) påtalar stora brister i skolan som drabbar elever med 

hörselnedsättning. De menar att lärares okunskap och bristen av anpassningar gör att elever med 

hörselnedsättning saknar förutsättningar att delta i undervisningen på ett likvärdigt sätt. Även SPSM 

(2018) problematiserar bristerna i skolan då det finns väldigt många människor som lever med 

hörselnedsättningar; bara i Sverige finns det 1,5 miljoner personer med olika typer av 

hörselnedsättning, varav cirka 25 000 är barn under 16 år. Vi anser därför att på grund av denna risk 

så kan det behövas en bas av information för lärare att stå på när de möter elever med 

hörselnedsättning. Tanken med denna studie är att ge en tydligare bild av hur skolor arbetar med 

dessa elever för att de ska få en utbildning som är likvärdig övriga elevers, samt vad 

hörselpedagogerna har för uppdrag gentemot eleverna. Studien belyser även de utmaningar som 

lärare upplever i inkluderingsarbetet för elever med hörselnedsättning, samt anpassningar som görs 

för att dessa elever ska kunna ta del av undervisningen och den språkliga gemenskapen. 

 

Analysen tar utgångspunkt i en modell av Bain och Leger (1997), som behandlar olika faktorer som 

påverkar användningen av tekniska hjälpmedel vid hörselnedsättning; denna modell kommer att 

agera ramverk för arbetet och möjliggör en tydlig kategorisering av anpassningar som tillämpas i 

skolan elever med hörselnedsättning. I arbetet har tre lärare på ordinarie skolor – i detta arbete kallat 
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majoritetsskolor - intervjuats, samt två hörselpedagoger och två klasslärare från en hörselanpassad 

skola. I samband med intervjuerna har observationer utförts både i en hörselklass och i klasserna från 

majoritetsskolorna. Observationerna har utförts för att få en tydligare bild av hur eventuella extra 

anpassningar för elever med hörselnedsättning tillämpas i undervisningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och beskriva skolsituationen för elever med hörselnedsättning, samt ta reda på 

vilka anpassningar som finns för dessa elever och hur anpassningarna kan användas för att inkludera 

eleverna i den språkliga gemenskapen. Syftet kommer att besvaras utifrån frågeställningarna:  

1. Vilka utmaningar upplever läraren i hur elever med hörselnedsättning inkluderas i 

undervisningen? 

 

2. Vilka anpassningar använder lärare och hörselpedagoger för att inkludera elever med 

hörselnedsättning i undervisningen och den språkliga gemenskapen? 

3. Hur används anpassningar i klassrummet för att skapa möjligheter för att inkludera elever 

med hörselnedsättning? 
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2. Kunskapsöversikt 

I kunskapsöversikten kommer tre områden att beskrivas som utgår från arbetets syfte att undersöka 

och beskriva skolsituationen för elever med hörselnedsättning. Det första området är 

hörselnedsättningar, för att informera om hur en hörselnedsättning kan se ut samt vilka tekniska 

hjälpmedel som finns vid olika typer av hörselnedsättningar, och hur skolsituationen ser ut för elever 

med hörselnedsättning. Det andra området som kommer att bearbetas är inkludering, likvärdig 

undervisning och extra anpassningar. Detta område belyser vilka brister samt möjligheter som finns 

vid inkluderingsarbete, och vilket ansvar skolan har. Det tredje området beskriver BATS-modellen 

som är analysmodell för arbetet. 

2.1 Hörselnedsättning 

För att ta reda på vilka extra anpassningar som finns för elever med hörselnedsättning samt få en 

förståelse för dessa, bör det först finnas en grundläggande kunskap om hörselnedsättningar samt 

deras variation. SPSM (2017) skriver att hörselnedsättning, eller hörselskada, innebär att en individ 

har olika svårt att uppfatta ljud beroende på hur grav hörselnedsättningen är. Orsakerna till 

hörselnedsättning kan vara genetiska eller på grund av sjukdom tidigt i barndomen, exempelvis 

hjärnhinneinflammation. SPSM påpekar även att en hörselnedsättning kan vara tillfällig om en 

individ utsätts för kraftigt ljud, men det kan även orsaka en permanent hörselskada. Därför kan 

hörselnedsättning ses som ett brett begrepp som sträcker sig från de som har svårigheter att uppfatta 

vissa ljud, till de som nästan inte hör något alls. 

Då hörselnedsättning är ett så pass brett område med mycket variationer, kan denna 

funktionsnedsättning delas in i tre olika svårighetsgrader: lätt, måttlig och grav. Det finns individer 

som har hörselnedsättning på ett öra, så kallad ensidig hörselnedsättning, och de med 

hörselnedsättning på båda öronen, så kallad dubbelsidig hörselnedsättning (Gyllenram & Jönsson, 

2014). Tvingstedt (1993) skriver att de individer som betecknas som hörselskadade är de som inte har 

kunnat utveckla tal och språk med hjälp av hörseln. Hon menar vidare att de individer med 

hörselnedsättning vanligen är i behov av hörseltekniska hjälpmedel, men de är också beroende av 

gynnsamma miljöbetingelser för att kunna utnyttja sin hörsel – detta då hörselskadade kan ha svårt 

att hänga med i samtal oavsett grad på hörselnedsättningen. Exempel på gynnsamma miljöbetingelser 

kan vara bra akustik och frånvaron av störande ljud. I ett klassrum skulle detta kunna vara 

ljuddämpande möbler och väl isolerade dörrar som stänger ute ljuden som kommer utifrån. 

Den största gruppen inom hörselnedsättning är sensorineurala hörselskador. Bixo (1999) pekar ut att 

en vanlig problematik inom denna typ av hörselnedsättning är att uppfatta höga toner, till exempel 

konsonanter. Även buller påverkar denna typ av hörselnedsättning kraftigt. Detta menar Bixo leder till 

att en individ med denna typ av hörselnedsättning har svårigheter att uppfatta hur orden låter, vilket 

även påverkar talet, den sociala kommunikationen och den språkliga gemenskapen.  
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Bixo tillskriver även att både en måttlig samt grav hörselnedsättning påverkar språket, då en stor del 

av fonemen inte kan uppfattas. 

 

 

Bild 1. Ett audiogram. (Gyllenram & Jönsson, 2014 s.24) 

 

Bild 1 visar ett audiogram som används för att bedöma hur grav hörselnedsättning en individ har. Till 

bilden har även bokstäver delats upp i en gul båge, den så kallade talbananen (Gyllenram & Jönsson, 

2014). Gyllenram och Jönsson påpekar att när audionomer utfört ett hörseltest och fört in resultatet i 

ett audiogram, visas det att hörselnedsättningen inte nödvändigtvis är konstant eller jämn. 

Hörselnedsättningen går oftast i så kallade vågor eller i en nedåtgående backe, vilket gör att en del 

fonem försvinner medan andra fonem kan höras tydligare beroende på vilken typ av 

hörselnedsättning det är. Därför är det viktigt att ta del av hur den rådande skolsituationen för elever 

med hörselnedsättning ser ut, samt hur den bör se ut - det vill säga vilka allmänna rättigheter som 

finns och vilka utmaningar elever med hörselnedsättning kan ha i skolan. 
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2.1.1 Skolsituationen för elever med hörselnedsättning 

Hörselnedsättning räknas som en funktionsnedsättning. Barnes, Mercer och Shakespeare (1999) 

menar att funktionsnedsättning är det som uppstår i samhället och i kulturen eftersom problem och 

hinder för aktivitet är socialt betingat. De hävdar att personer med funktionsnedsättningar möter 

olika former av strukturell diskriminering, vilket är vad som gör dem funktionshindrade. De menar att 

samhället ses som oförmöget att bryta invanda föreställningar, vilket leder till nedvärderande 

attityder gentemot personer med funktionsnedsättning. I diskrimineringslagen (2008:567) finns 

bestämmelser för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett exempelvis kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion och 

funktionshinder. Inom skolan har det, som tidigare nämnts, varnats för att det finns stora brister som 

drabbar elever med hörselnedsättning, och att det saknas förutsättningar för dessa elever att delta i 

undervisningen. Hörselskadades riksförbund (2015) nämner i sin artikel att många klassrum har dålig 

akustik samt att hörseltekniken som installerats i klassrummen inte fungerar eller används inte i den 

omfattning som behövs för att täcka elever med hörselnedsättnings behov. 

 

I avsnitt 2.1 nämns hur hörselnedsättningar påverkar språket samt språkutvecklingen, och att med 

hjälp av att audiogram (Bild 1) kan utomstående få kunskap om vilka fonem och ljud som inte 

uppfattas av individen med hörselnedsättning. Fridolfsson (2015) menar att elever med 

hörselnedsättning inte kan ta del av den språkliga gemenskapen som finns i undervisningssituationer 

och i klassen på samma sätt som hörande barn. Det är en utmaning att arbeta med då detta kan leda 

till att eleven med hörselnedsättning får språksvårigheter. Hon fortsätter med att påpeka att elever 

med försenad språklig utveckling ofta har det svårare att tillägna sig skriftspråket. Studier som 

Fridolfsson tagit del av visar att 40–75% av förskolebarn med språksvårigheter utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter. Fridolfsson anser att elever med hörselnedsättning har ett hinder för att tillägna sig 

en fullgod språklig förmåga gentemot sina kamrater. De elever som kommer till skolans värld med 

nedsatt språklig förmåga behöver stärkas genom språkstimulerande övningar för att de ska kunna 

komma ikapp skolkamraterna, och lära sig läsa och skriva. En brittisk studie av The Ear Foundation 

(2015) - som utgår från barn med måttlig till grav hörselnedsättning, samt deras föräldrar – visade att 

en stor del av deltagande föräldrar upplevde att deras barn hade det svårt i skolan. Studien visade att 

hörselnedsättningen inte bara påverkade barnens prestationer i undervisningen, utan även den 

sociala samhörigheten med klasskamraterna. 

  

Eftersom elever med hörselnedsättning lever under andra förutsättningar än normalhörande elever, 

kan det behövas anpassningar för dem så att de också kan uppnå målen för utbildningen. En 

förutsättning för att dessa elever ska kunna ta del av undervisningen är att skapa goda lärmiljöer där 

eleverna får möjlighet att uttrycka sig och utveckla den språkliga och sociala förmågan. Full 

tillgänglighet till språk och kommunikation är fundamentalt för att kunna delta och uppleva positiv 

utveckling i skolan. Med en försämrad kommunikativ förmåga påverkas även elevernas deltagande i 
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undervisningen och det sociala deltagandet negativt (Andersson 2006; Antia et. al 2011; Dammeyer 

2010). 

 

Roos (2009) skriver att en svårighet för barn placerade i majoritetsskola kan vara att de hamnar i 

utanförskap p.g.a. svårigheter att förstå och interagera. Hon skriver vidare att eleverna kan nå målen 

men de sociala kontakterna kan skapa en exkludering. Anledningen till detta är att elever med 

hörselnedsättning deltar på andra villkor i sociala aktiviteter och därför till viss del står utanför en 

kommunikativ gemenskap. Hörsellinjen (u.å) uppskattar att över 80% av hörselskadade barn går i 

majoritetsskolan, alltså integrerade i klasser där normen är normal hörsel. Större delen av dessa är 

inte registrerade hos hörselvården, vilket försvårar möjligheterna för dessa barn att inkluderas i 

skolan. Skolan som enhet måste därför veta vad inkludering som begrepp innebär, samt hur anställda 

på skolan kan inkludera alla elever i utbildningen och den språkliga gemenskapen. 

2.2 Inkludering 

Inkludering är något som är en ständigt pågående demokratisk process. Tanken bakom inkludering är 

att visa på alla människors lika värde och alla människors rättigheter. Inkludering kan ses som en 

process för att ständigt söka efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter. Både förskolor och 

skolor ska sträva efter att öka möjligheten att uppleva gemenskap och aktivt deltagande (SPSM 2017). 

I läroplanen (2011, rev. 2018) står det att elevernas lärande är i fokus och att undervisningen ska 

anpassas utifrån elevernas förutsättningar. Utbildningen ska oavsett skolform vara likvärdig och 

tillgodose elevernas behov för att de ska få en fullgod utbildning. Skolan har också ett ansvar att, för 

de elever som är i svårigheter, möta elevernas behov för att nå målen för utbildningen; för att eleverna 

ska kunna arbeta tillsammans samt utveckla förmågor och intressen på lika villkor. 

2.2.1 Extra anpassningar för elever med hörselnedsättning 

Skolverket (2014) beskriver att extra anpassningar är stödinsatser som normalt sett är möjliga att 

genomföra för lärare och övrig personal i den ordinarie undervisningen. Det måste inte finnas ett 

formellt beslut för denna stödinsats. Skolverket menar vidare att särskilt stöd har en mer ingripande 

karaktär och går oftast inte att utföra av läraren eller inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Skillnaden mellan särskilt stöd och extra anpassningar är insatsernas varaktighet, omfattning, eller 

både omfattning och varaktighet. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller elever i alla 

skolformer som berörs av de allmänna råden, och för fritidshemmet. 

 

Människan är motiverad till social och språklig gemenskap. Gehlbach (2011) skriver att en viktig del i 

den mänskliga kulturen är att fostra individer till att skapa goda sociala relationer med omvärlden; 

delvis genom utveckling av den empatiska förmågan, men även genom den språkliga. Därför hävdar 

Gehlbach att det är av yttersta vikt att extra anpassningar som görs för elever med hörselnedsättning 

även inkluderar eleven i den sociala och språkliga gemenskapen. Det språkliga är också grunden i allt 
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som sker i undervisningen. I en rapport av Mitchell (2014) benämns extra anpassningar som 

strategier för elever i behov. Mitchell menar att tanken med extra anpassningar är att underlätta 

lärandet och ge verktyg till eleverna som gör att de utvecklar sitt kognitiva tänkande samt sina 

teoretiska förmågor. 

 

I en artikel skriven av Cervin (2015a) intervjuades Wern Palmius, rådgivare på SPSM. Han hävdar att 

det är lärarens skyldighet att göra extra anpassningar då det handlar om att ändra miljö och 

undervisning för att alla elever ska lära, inte om elevernas svårigheter och nedsättningar. Han menar 

vidare att det handlar om lärares skyldighet att lära ut på ett sätt som eleverna förstår. Det handlar 

inte om att det finns särskilda elever, utan det är lärarens ansvar att undervisningen är anpassad för 

att alla elever ska kunna ta del av den. I artikeln påpekar Palmius att för elever med 

funktionsnedsättning finns ofta skäl att göra åtgärdsprogram, och inte stanna vid extra anpassningar. 

Åtgärdsprogram är rättsskyddade på ett annat sätt än anpassningar, och därför kan inte lärare 

undvika att använda det som står i dem. Palmius ger exemplet hörselslinga - står det i 

åtgärdsprogrammet att eleven ska ha hörselslinga, måste läraren använda det fullt ut. I en annan 

artikel av Cervin (2015b) skrivs det att 2015 togs en diskrimineringslagstiftning i bruk, och den säger 

att bristande tillgänglighet är diskriminering. Cervin menar att det därför går att argumentera för att 

de som inte ges möjlighet att hänga med i undervisningen utsätts för diskriminering. 

  

Gellerstedt och Bjarnason (2015) nämner olika hjälpmedel som finns runt elever med 

hörselnedsättning. För varje enskild elevs vardag i skolan är det människor, lokaler och teknik som 

har betydelse för att elever med hörselnedsättning ska få en fullgod utbildning på lika villkor som 

hörande barn. Ett centralt ansvar har elevens kommun och skola, för att se till att lärarna har den 

kompetens som krävs för att ge eleven en likvärdig utbildning gentemot hörande elever. Gellerstedt 

och Bjarnason menar även att kommunen och elevens skola har ett ansvar att se till att lokalerna är 

anpassade för bland annat elever med hörselnedsättning. Ljudmiljön har en stor betydelse, främst för 

elever med hörselnedsättning men även för elever och personal i allmänhet. 

 

Skolverket (2018) med stöd i skollagen (2010:800) har utarbetat en bestämmelse gällande garantier 

för tidiga stödinsatser. Denna garanti ska gälla förskoleklass, lågstadiet i grundskolan, specialskolan 

och sameskolan. Bestämmelsen fastslår att ett kartläggningsmaterial ska börja användas för språklig 

medvetenhet och matematiskt tänkande. Skolverket trycker på att en indikation på avvikande 

kunskaper ska hanteras genom att en särskild bedömning ska göras. Stödinsatser ska vid behov sättas 

in, följas upp och resultatet av uppföljningen ska överföras till läraren i nästa årskurs. Skolverket avser 

att planeringen och uppföljningen av de extra anpassningarna ska genomföras i samråd med personal 

och specialpedagogisk kompetens. 

 

  



 
 

8 
 

2.2.2 Brister vid anpassningar för inkludering av elever med 

hörselnedsättning 

I den rådande läroplanen (2011, rev. 2018) står det skrivet om extra anpassningar och särskilt stöd, så 

att de elever med exempelvis funktionsnedsättningar får det stöd de behöver för att uppnå målen för 

utbildningen. Alla elever har rätt till stöd för att de ska ha de förutsättningar som de behöver i 

undervisningen. Att skolor ger elever extra anpassningar och särskilt stöd behöver dock inte innebära 

att eleverna samtidigt tillåts vara en del av klassen på samma vis som övriga elever. En brist i 

inkluderingsarbetet för elever med hörselnedsättning är att vid utförandet av extra anpassningar får 

ofta individen enskilt stöd utanför den ordinarie undervisningen. Detta kan givetvis hjälpa eleven att 

uppnå målen, och det följer styrdokumentens riktlinjer, men det bryter mot inkluderingsmålet. Om 

eleven får stöd utanför klassrumssituationen så inkluderas inte eleven i den ordinarie undervisningen. 

Eleverna kan också få en försämrad självbild och självkänsla om de istället för att inkluderas tas ut ur 

klassrumssituationen (Isaksson 2009). Även Hanbury (2012) menar att exkluderande anpassningar 

har en negativ påverkansfaktor för elever i behov. Hans argument bygger på att relationen mellan 

framförallt lärare och elev påverkas, samt att detta bygger upp fler hinder för elevens 

kunskapsutveckling. Hanbury påtalar tre viktiga faktorer för att skapa en god relation i klassrummet 

och till lärandet. Dessa tre är: förståelse för faktorer som har positiv påverkan på utvecklingen av 

relationer, implementering av effektiva anpassningar för att skapa en positiv relationsutveckling, och 

att bädda in förmågan att bygga relationer mellan individer i undervisningen. I en exkluderande 

undervisningsmiljö missar läraren dessa tre faktorer, vilket då försvårar möjligheterna att skapa goda 

relationer mellan elev och elev, samt mellan lärare och elev. 

2.3 BATS-modellen 

Grunden för studiens syfte och forskningsfrågor – att undersöka vilka extra anpassningar som 

tillämpas och hur dessa tillämpas i undervisningen – är en modell som heter Bain assistive technology 

system, även kallad BATS, som kommer att användas som analysmodell för denna studie. Denna 

modell har utvecklats med en arbetsplats i åtanke, men i denna studie har den anpassats för en 

klassrumssituation. Modellen agerar stöd för att se att elevens skolsituation i helhet anpassas på ett 

tillfredsställande sätt för en likvärdig och fullgod undervisning. Bain och Leger (1997) har utvecklat 

denna modell för att påvisa betydelsen av samspelet mellan fyra olika komponenter samt hur dessa 

påverkar varandra. Utgångspunkten är att varje individ är en värdefull medlem i samhället och att 

individer med funktionsnedsättningar måste ses som en individ med kapacitet. Omgivningen har även 

en stor betydelse för hur en individ integreras och att hjälpmedel ska kompensera för 

funktionsnedsättningen och öka självständigheten. 
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Bild 2. Bain assistive technology system, Bain & Leger (1997) 

 

Bild 2 illustrerar de fyra komponenterna i BATS-modellen och hur dessa samspelar med varandra. 

Komponenterna är: teknik, omgivning, uppgift och användare. För denna studie står teknik för 

hörseltekniska hjälpmedel för att möjliggöra delaktighet i kommunikation för den hörselskadade 

eleven. Omgivningen är i det här fallet skolan och klassrummet. Det inberäknar både klasskamrater 

och den fysiska miljön som eleven vistas i. Uppgiften är undervisningen och lärandesituationen. 

Användaren är eleven med hörselnedsättning. Delarna är beroende av varandra, om en del inte 

fungerar så faller allt, och eleven riskerar att misslyckas med uppgiften.  
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3. Metod 

I denna del av studien kommer urvalsgrupp, forskningsetik och metoder beskrivas samt kopplas till 

frågeställningarna och syftet för arbetet; att undersöka eleverna med hörselnedsättnings skolsituation 

och ta reda på vilka extra anpassningar som tillämpas och hur. Metoderna är kvalitativa intervjuer och 

observationer. I denna studie behandlas frågorna om vilka extra anpassningar som lärare använder i 

undervisningen samt hur dessa används för att elever med hörselnedsättning ska inkluderas, både i 

undervisning samt den språkliga gemenskapen. I denna del kommer metoden att diskuteras för att 

visa på de brister som finns med metoden och varför den valts. 

  

För studien är vi som undersökningsledare insiders i vår forskning, då vi båda har erfarenhet av 

hörselnedsättningar sen tidigare. En av oss har individer med hörselnedsättning i sin omgivning, och 

den andra har arbetat med döva. 

3.1 Urval 

Urvalet baseras på frågeställningarna för arbetet och utgår ifrån arbetets tema: hörselnedsättning. 

Informanterna är tre klasslärare i majoritetsskolor som har en elev med hörselnedsättning, och även 

två klasslärare i hörselanpassad skola och två hörselpedagoger. Alla informanter har därför kunskap 

om och erfarenhet av elever med hörselnedsättning. Studien har utgått ifrån undervisningssituationer 

där stöd i det språkliga och den sociala gemenskapen finns för de utvalda eleverna, och därför har 

observationer utförts under svensklektioner.  

 

De tre lärare i majoritetsskolor som intervjuats har berättat om extra anpassningar som deras elever 

får på grund av deras hörselnedsättning. De två hörselpedagogerna samt de två hörselklasslärarna har 

intervjuats för att visa på hur en ideal situation kan se ut för elever med hörselnedsättning. 

Undersökningsgruppen för arbetet är elever med måttlig eller grav hörselnedsättning som går i 

årskurs 1–3 i majoritetsskola och hörselanpassad skola, där studien ska belysa de anpassningar som 

sker på individnivå samt gruppnivå. 

  

Alla informanter för denna studie har kontaktats via mail till rektorer på skolor i norra Sverige. 

Intervjuerna med hörselpedagogerna har agerat referensram för arbetet, tillsammans med 

intervjuerna med klasslärarna i hörselklasser. Det datamaterial som sedan sammanställs utifrån 

forskningsfrågorna för denna studie består av intervjuer med tre lärare från majoritetsskolor samt 

observationer av deras lektioner, för att få en bild av vilka anpassningar elever med hörselnedsättning 

kan få och hur de kan användas. Resultatet från en hörselanpassad klass finns i resultatet med som ett 

exempel på en ideal situation. 
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3.2 Forskningsetik 

Ryen (2004) benämner generella forskningsetiska moment som är viktiga att överväga vid utförandet 

av kvalitativa metoder. Den här studien genomsyras av konfidentialitet för att värna enskilda 

individers identitet och privatliv. I arbetet har inga namn på individer eller organisationer skrivits ut, 

för att skydda deltagarnas identitet. För att iaktta god forskningssed eftersträvas att uppfylla kraven 

på informerat samtycke (Esaiasson, 2003). Informanterna i denna studie har tagit del av 

informationsblad (bilaga 5) och upplystes särskilt om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. I informationsbladet har de även fått veta vilken forskning de är 

del i, och de erbjuds att ta del av arbetet när det är färdigt. För informanternas trygghet och 

bekvämlighet har de fått signera ett formulär om informerat samtycke (bilaga 3). Även elevernas 

vårdnadshavare har fått ta del av en samtyckesblankett (bilaga 4) som de fått fylla i för att godkänna 

att läraren diskuterar deras barns skolsituation med oss undersökningsledare. 

  

De fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit upp är: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet följs i och med att 

urvalsgruppen har fått information om arbetet. Samtyckeskravet följs då de deltagande har samtyckt 

med möjlighet att avbryta deltagandet utan anledning. Nyttjandekravet följs genom att den insamlade 

data som erhålls under studiens gång endast ska användas i arbetet. Bestämmelserna för 

dataskyddsförordningen (GDPR) för EU, trycker på vikten i att skydda personuppgifter, något som 

följs i denna studie genom konfidentialitetskravet (Regeringskansliet, 2018). Denna etiska princip 

följs upp genom att arbetet är konfidentiellt och skyddar individernas identitet. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa metoder är enligt Ryen (2004) bland annat intervjuer och observationer. I denna studie 

har kvalitativa metoder använts för att besvara frågeställningarna i arbetet, främst genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer, men även genom kvalitativa observationer. Anledningen till 

att vi valt att använda oss av kvalitativa metoder i denna studie, beror främst på det Malterud (2014) 

skriver om kvalitativa metoder; det vill säga att dessa metoder kan bidra till mångfald och nyanser av 

insamlade data. De kvalitativa metoderna bygger även på mänsklig erfarenhet och tolkning. Målet 

med metoderna är att utforska innehåll i sociala och kulturella sammanhang som de upplevs av 

inblandade parter; det vill säga att metoderna ska beskriva och analysera bland annat kvaliteter i de 

fenomen som ska studeras. Kvalitativa metoder kan belysa de pedagogiska frågorna som vad, hur och 

varför. Utifrån insamlade data från de kvalitativa intervjuerna och observationerna har en djupare 

analys gjorts av resultatet från de extra anpassningar som finns hos tre elevfall i majoritetsskolor. Den 

första frågan i arbetet riktar sig främst till vilka utmaningar lärare uppfattat att dessa elever har för att 

kunna inkluderas i undervisning och språklig gemenskap på ett tillfredsställande sätt. Den andra 

frågan behandlar anpassningar som lärare gör för de hörselskadade eleverna i klassrummet. Den 

riktar sig även till hörselpedagogers erfarenhet och kunskap inom området. Den tredje frågan 
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konkretiserar hur anpassningarna fungerar för eleven i klassrumssituationer samt i den språkliga 

sociala gemenskapen. Denna fråga riktar sig främst till lärares arbetssätt i klassrummet, då den 

besvaras av både intervjuer med klasslärare samt observationer. 

3.3.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Ahrne och Svensson (2015) menar, precis som Ryen (2004), att kvalitativa data är till exempel 

intervjuer och observationer. Ahrne och Svensson skriver vidare att kvalitativa data inte mäts, utan 

det räcker att exempelvis konstatera att de finns och i vilka situationer de förekommer. Vi har därför i 

denna studie utfört kvalitativa intervjuer, då vi vill ha ett analysmaterial som bygger på lärares och 

hörselpedagogers tankar och erfarenheter om hörselskadade elevers skolsituation och undervisning. 

 

Johansson och Svedner (2006) skriver att i de kvalitativa intervjuerna endast är frågeområdena som 

är bestämda, medan frågorna kan variera samt att svaren ofta leder till vidare diskussioner. Detta 

menar Johansson och Svedner är för att syftet med kvalitativa intervjuer är att få ett så brett svar som 

möjligt kring området intervjuerna behandlar. Vi har därför valt att använda oss av semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, eftersom vi har frågor att besvara men vi är inte bundna till frågorna. Med 

denna metod har vi kunnat ställa följdfrågor och bygga vidare på vad informanten säger. 

3.3.2 Kvalitativa observationer 

Den andra kvalitativa metoden vi valt att använda i denna studie är kvalitativa observationer. 

Malterud (2014) skriver att intervjuer och andra former av samtal kan ge indirekta och direkta 

beskrivningar av något, samt upplevelsen av något. Genom att observera utan att 

undersökningsledaren är deltagande i aktiviteten som observeras, kan en samla in observationsdata 

som ligger förankrad i en opartiskhet från undersökningsledarna. Den typ av observation som vi som 

undersökningsledare utförde är semi-öppen och passiv. En öppen observation är vad Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver är en observation där forskaren informerat informanterna om studien och 

dess intentioner. Anledningen att våra observationer var semi-öppna är eftersom endast läraren var 

fullt medveten om vad det var vi observerade, för att undvika att eleven med hörselnedsättning skulle 

känna sig utpekad eller bete sig annorlunda eftersom denne blev observerad. Ahrne och Svensson 

beskriver att en observation där forskaren är delaktig innebär att de interagerar med de som 

observeras; de är en del av den aktivitet som observeras. Det vi menar med att våra observationer var 

passiva är att vi inte var delaktiga i undervisningssituationen, utan var tysta observatörer. 

3.3.3 Material 

För studien har vi undersökningsledare arbetat fram en intervjuguide (bilaga 1) för intervjuerna med 

informanterna, samt ett observationsschema (bilaga 2). Intervjuguiden är utformad för att passa 

studiens syfte; att undersöka och beskriva skolsituationen för elever med hörselnedsättning, samt 

besvara den första och andra frågeställningen i detta arbete. För intervjufrågorna finns exempel på 
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följdfrågor som är tänkt att stödja upp och föra samtalen framåt. Intervjufrågorna har sin grund i den 

första och andra frågeställningen, och är uppdelade för att tydliggöra vilka frågor som är kopplade till 

den första respektive andra frågeställningen. Intervjuguiden har även delats upp i två delar där en del 

ska passa klasslärarna i majoritetsskolor, och den andra delen ska passa hörselpedagogerna. Denna 

uppdelningen mellan informanterna beror främst på att vi undersökningsledare söker olika svar 

beroende på informantens profession. För hörselklasslärarna blandades frågor in från båda delarna, 

då dessa två lärare har en bred kunskap kring både hörselnedsättningar och lärarrollen. Intervjun 

med hörselklasslärarna var även starkt kopplad till observationen som utfördes i hörselklassen, då det 

uppkom diskussioner kring vad som observerats under den lektionen. Observationsschemat (bilaga 2) 

arbetades fram på ett liknande sätt som intervjuguiden, och har sin utgångspunkt i den tredje 

frågeställningen för detta arbete. Observationsschemat är lika oavsett vilket klassrum som 

observerats, då syftet med observationerna är detsamma oavsett om det är majoritetsskola eller 

hörselanpassad skola. I observationsschemat finns utrymme både för att anteckna kring anpassningar 

i elevens fysiska miljö - exempelvis ljuddämpande möbler, anpassningar för att eleven ska kunna ta 

del av undervisningen - exempelvis högtalare, och anpassningar för att eleven ska kunna vara en del 

av en språklig gemenskap - exempelvis placering i klassrummet och elevmikrofoner. Det finns även 

utrymme för att anteckna problematik inom dessa områden. 

3.4 Genomförande 

Den första forskningsfrågan i arbetet behandlar vilka utmaningar lärare uppfattar vid 

inkluderingsarbete för elever med hörselnedsättning. Den andra forskningsfrågan behandlar 

anpassningar som enskilda lärare utfört i sina klassrum. Dessa två frågeställningar har besvarats 

genom intervjuer med lärare och två hörselpedagoger. Varje intervju med lärare i majoritetsskolor 

behandlade ett specifikt elevfall där frågorna fokuserat på vilka anpassningar eleven har, hur läraren 

upplever att det fungerar samt vilka utmaningar läraren upplever. För intervjuerna med klasslärare i 

majoritetsskolor samt hörselpedagogerna utgick vi från vår intervjuguide (Bilaga 1) med våra 

observationer som stöd för intervjuerna med lärarna. För intervjun med klasslärarna i hörselklass 

utgick vi främst från vår observation under en lektion i en hörselklass medan intervjufrågorna agerade 

stöd. Detta berodde på att det fanns mycket att diskutera utifrån observationen vi gjort, utan att 

behöva utgå från våra intervjufrågor. 

Intervjuerna tog mellan 20–60 minuter vardera, och utfördes som ett samtal istället för som en 

utfrågning - detta för att informanten skulle känna sig bekvämare, och för att vi som intervjuare inte 

skulle vara bundna till intervjufrågorna. Vi märkte att vårt tillvägagångssätt gjorde intervjuerna mer 

öppna, så det kunde diskuteras saker som inte planerats att diskuteras i förväg. Som Johansson och 

Svedner (2006) skriver kan kvalitativa intervjuer ge ett mer öppet samtal som kan leda till vidare 

diskussioner, vilket det gjorde i detta fall. Metodvalet skapade även förutsättningar att ha en djupare 

diskussion runt följdfrågorna. Under intervjuerna var vi båda deltagande, varav en agerade 

intervjuledare och den andra var biträdande intervjuledare som kunde anteckna eventuella frågor som 
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dök upp under intervjuns gång. Under två intervjuer som utfördes samtidigt på var sitt håll var 

däremot bara en av oss undersökningsledare närvarande. Dessa två intervjuer var de sista 

intervjuerna som utfördes och därför var båda vana vid upplägget av intervjun. 

Den tredje forskningsfrågan i detta arbete har delvis besvarats av data insamlad från intervjuerna, 

men observationerna kan tydliggöra hur anpassningarna generellt fungerar för elever med 

hörselnedsättning. Observationerna har utförts i tre majoritetsklassrum och ett hörselanpassat 

klassrum i kombination med att intervjuerna utförts. Observationerna gav en bild av vilka 

anpassningar som används samt hur de användes, och förklarades samt diskuterades under 

intervjuerna. Målet med observationerna var att se om anpassningarna fungerar för att inkludera 

eleverna i undervisningen, samt att eleverna får möjlighet att delta i den sociala och språkliga 

gemenskapen. 

Observationerna utgick från ett observationsschema (Bilaga 2), där det tydliggörs vad vi som 

undersökningsledare valt att observera i klassrummet. Centralt för observationerna har varit vilka 

extra anpassningar som gjorts för den specifika eleven, hur anpassningarna fungerar för eleven och 

om det finns problematik med elevens undervisningssituation och miljö. Observationsschemat har 

utvecklats för att kunna besvara tredje forskningsfrågan i denna studie 

3.5 Analysprocess 

Intervjuerna som utförts i detta arbete spelades in för att försäkra ett tillförlitligt resultat; det vill säga 

för att resultatet inte skulle vara påverkat av hur intervjuerna antecknades under samtalets gång. De 

spelades även in för att ge mer utrymme för diskussioner och ett fritt samtal. Det inspelade materialet 

transkriberades sedan. Vid transkribering skrevs svaren ned utifrån intervjufrågorna, och det fanns 

även en rubrik för övriga kommentarer som lärarna tog upp. Justesen & Mik-Meyer (2011) beskriver 

ett sätt att transkribera vilket innebär att endast skriva ned det som är relevant för studien, vilket vi 

har gjort. Vi har inte transkriberat hela samtalet, utan endast relevanta delar, främst kopplade till 

intervjufrågorna. 

  

Resultatet för både intervjuerna och observationerna analyserades med hjälp av BATS-modellen (Bain 

& Leger, 1997). I analysen har vi kategoriserat svaren som framkom vid intervjuerna och 

observationerna som utfördes i klassrummen utifrån de fyra komponenterna i BATS-modellen (Bild 

2).  Denna kategorisering skedde genom att vi tolkade insamlad data och delade upp de anpassningar 

samt informationen om eleverna som nämndes och observerades i de fyra olika komponenterna. 
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4. Resultat  

I denna del har insamlad data transkriberats för att kunna analyseras. För de olika delarna kommer 

informanterna tillskrivas titeln hörselpedagog 1 (HP1) och hörselpedagog 2 (HP2), samt lärare 1 (L1), 

lärare 2 (L2) och lärare 3 (L3). De två klasslärarna i hörselklass benämns som hörselklasslärare 1 

(HKL1) och hörselklasslärare 2 (HKL2). I detta arbete har hörselpedagogernas och klasslärarna i 

hörselklass intervjuer varit en referensram för intervjuerna med lärarna i majoritetsskolor. I resultatet 

har intervjusvaren kategoriserats utifrån BATS-modellens fyra komponenter; teknik, omgivning, 

uppgift och användare. Informanternas intervjusvar delas upp i dessa delar för att ge en tydlig bild av 

vilka extra anpassningar eleverna får inom varje område, och vilka delar det kan finnas brister i. I 

detta avsnitt finns det olika tabeller. Dessa grundar sig i observationerna som utförts i klassrummen. 

 

Det finns en punktlista med tre områden som hörselpedagoger arbetar utefter när de bestämmer extra 

anpassningar för elever med hörselnedsättning. Dessa områden är omgivningen, lärares profession 

och medvetenhet, samt tekniken. Lärarnas profession och medvetenhet handlar om att utbilda lärare i 

vad hörselnedsättning innebär, och vad de måste tänka på, utifrån exempelvis arbetssätt, ljudmiljö 

och hur information ges. 

4.1. Teknik 

I denna studie står tekniken för hörseltekniska hjälpmedel som möjliggör delaktighet i 

kommunikation för den hörselskadade eleven. Hörseltekniska hjälpmedel kan både vara det som finns 

i klassrummet samt det eventuella hjälpmedel eleven med hörselnedsättning själv har, exempelvis 

hörselapparat.  

 

Vid intervjun med hörselpedagog 1 och hörselpedagog 2 framkom det att det finns teknik och stöd att 

tillgå generellt genom hela Sverige, antingen genom en ambulerande verksamhet eller genom SPSM. 

Stödet är beroende på var i landet eleven med hörselnedsättning befinner sig i, och om det finns 

tillgång till en ambulerande hörselverksamhet inom kommunen eller i det närmaste området. 

Däremot påpekade hörselpedagog 2 att det blir allt vanligare med CI och att behovet av en 

ambulerande hörselverksamhet därför minskar.  

 

HP2: “Då många barn idag har möjlighet att operera sin hörsel med ett så 
kallat Cochleaimplantat (CI), gör att behovet för särskilt stöd minskar 
kring just hörselnedsättningar då implantatet förstärker ljudet så pass 
mycket.” 

 

En förutsättning för att få CI inopererat idag är att hörselnedsättningen är tillräckligt grav, samt att 

den upptäcks i tid. Ju tidigare ett barn får CI inopererat, desto större är chanserna att skapa goda 

förutsättningar för dessa barn i skolan. I dagsläget kan en sådan operation utföras redan när barnet är 
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6 månader gammalt. Vid intervju med hörselpedagog 2 framkom det att i dagsläget finns det tre 

huvudgrupper för hörselnedsättningar. Första är att ytterörat antingen täpper till hålet mot innerörat, 

alternativt att ytterörat saknas helt. För denna typ av hörselnedsättning används en så kallad kloss 

som ska stimulera hörselnerven och på så sätt ta upp ljud. De andra två huvudgrupperna är att det är 

fel på hörselbenen inuti örat, eller att det saknas flimmerhår i hörselsnäckan. Till båda dessa 

huvudgrupper kan Cochleaimplantat (CI) opereras in, under förutsättningarna att hörselnerven 

fortfarande finns kvar. Annars finns det ordinarie hörselapparater som är tänkt att förstärka det 

talade språket. För de elevfall som varit centrala i denna studie har det både funnits CI samt ordinarie 

hörapparat för att stödja elevernas hörselnedsättning. Trots de fördelar som finns med CI, finns det 

även nackdelar som påverkar alla typer av hörapparater. Ingen av hörapparaterna eller implantatet 

fungerar vid till exempel bad eller regn. Därför poängterar hörselpedagog 2 att teckenspråk kan agera 

som stöd för de individer som är i stort behov av sitt hörseltekniska hjälpmedel. 

 

I klassrummen där hörselklasslärarna arbetade fanns det både lärarmikrofoner och elevmikrofoner. I 

dessa klassrum finns det även fler högtalare än i majoritetsskolornas. I dessa klassrum fanns det fyra 

högtalare placerade i taket för att ge en bättre akustik och ljudmiljö för alla elever, vilket ger dessa 

elever en bättre förutsättning att ta in språklig information. Hörselpedagog 2 påpekar att sådana här 

system är väldigt dyra. 

 

HP2: “En sån här *lärarmikrofon kopplad till hörapparat* kostar 10 000… att använda 
en sån här lösning med elevmikrofoner kostar 120 000...” 
  

Hörselpedagogerna samt hörselklasslärarna är överens om att det är en kostnadsfråga, och att 

kommunerna gör en prioritering av hur mycket teknik som behövs i varje klassrum. För skolan med 

hörselklasserna finns även hörselverksamheten, vilket innebär att rektorn för skolan samt kommunen 

har valt att lägga mycket resurser på att installera högtalarsystem i klassrummen. 

 
 

Lärarmikrofon och 
högtalare 

Elevmikrofon Talförstärkare Smartboard 

L1 X X 
 

X 

L2 X X 
  

L3 X 
 

X X 

Tabell 1: Tabell över teknik i klassrummen hos L1, L2 och L3 
 
Tabell 1 visar vilken teknik som finns i majoritetsskolornas klassrum. Det alla klassrummen i 

majoritetsskolor hade gemensamt var att det fanns en högtalare med tillhörande lärarmikrofon. I 

klassrummen hos lärare 1 och 2 fanns det även elevmikrofoner tillgängliga. Eleven till lärare 3 hade en 

egen talförstärkare som är kopplad till elevens CI, som hen ibland tog med sig till skolan för att 
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förstärka det talade språket när hens implantat fungerade sämre. Då läraren använde denna hade hen 

på sig både mikrofon och talförstärkare. Främst användes dock lärarmikrofonerna i alla klassrum. Det 

fanns smartboard hos lärare 1 och 3, men lärare 2 hade endast en vanlig vit tavla.  

4.2 Omgivning 

Omgivningen i denna studie är som tidigare nämnts en viktig komponent för elever med 

hörselnedsättning. Omgivningen innebär både den fysiska miljön, skolan och klassrummet, men 

omgivningen är även exempelvis klasskamrater. 

 

I klassrummen där hörselklasslärarna arbetar finns det ljudabsorbenter i väggarna. Stolar, bord, golv 

och tak är anpassade för en tyst miljö, och det är tyst AC. Inte bara klassrummen, utan hela skolan, är 

anpassad för en så låg ljudnivå som möjligt. 

 

HKL2: “Också lamporna är placerade med en tanke bakom. Vid tavlan 
finns lampor placerade för att underlätta att läsa lärarnas läppar.”   

 

Eleverna i hörselklassen, åk 2, som observerades är väldigt medvetna om att ljudnivån ska vara låg. 

Sedan förskoleklass har de arbetat med att använda elevmikrofoner om någon ska säga något, och 

detta har medfört att mikrofonen blir som en talpinne, och det som inte sägs i mikrofonen räknas inte. 

Tack vare detta är det väldigt tyst i klassrummet.  

 

HKL1: “För att ljudnivån ska vara lägre skickar vi inte alla barn att hämta 
pennor samtidigt, och innan lektionen börjar får ett par barn komma in 
och lyfta ner stolarna från borden.” 

 

I hörselklasserna är det väldigt tydligt att omgivningen är genomtänkt för att ljudmiljön ska vara så 

bra som möjligt. 

 
 

Ljud- 
absorbenter 

Anpassade 
möbler 

Låg 
ljudnivå 

Tyst AC Elev- 
mikrofoner 
används 

halv- 
klass 

Ljud- 
dämpare 
övrigt 

L1 X 
 

X X X X 
 

L2 
   

X X 
 

X 

L3 X X X X 
   

Tabell 2 Tabell över ljudmiljön i klassrummen för L1, L2, L3 
 
Tabell 2 visar ljudmiljön i klassrummen hos lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Situationerna i klasserna i 

majoritetsskolor varierade mycket. Hos lärare 1 och 3 fanns ljudabsorbenter i väggarna, och ljudnivån 

i klassen var väldigt låg. Lärare 1 delar ofta klassen i två delar, medan lärare 2 och 3 inte brukar göra 

det. Lärare 1 och 2 har tillgång till elevmikrofoner. Dessa används främst vid diskussioner; då får 

eleven som ska säga eller svara på något elevmikrofonen att prata i. Hos lärare 2 arbetas det fortsatt 
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mycket med ljudnivå. Tanken är att elevmikrofonerna hos lärare 2 ska kunna vara igång och ligga på 

elevernas bord, men i nuläget är det inte möjligt. Alla 3 klassrum var belägna på en plats som var 

genomtänkt för lägre ljudnivå, och det var tyst AC i alla rummen. Lärare 3 är den enda vars klassrum 

har anpassade möbler - de är tunga och har möbeltassar. Dörrarna är ljudisolerade och håller ute ljud 

bra. Lärare 3 arbetade dock på en relativt nybyggd skola, där kommunen vid byggnationerna varit 

noga med att anpassa ljudmiljön. Hos lärare 2 är inte möblerna ljuddämpande, men det finns tunna 

mattor utlagda på bord och andra ytor. I klassrummet hos lärare 1 var den enda ljuddämparen 

ljudabsorbenter på väggarna. I alla 3 klassrum fanns störningsmoment i form av pennor vars 

pennskrin eller burkar inte är av ljuddämpande material, bänkar som stängs, eller som i fallet hos 

lärare 2, högljudda lådor och dörrar som stängs ljudligt. Hos lärare 1 och lärare 2 störde även stolarna 

när de rördes.  

 

Alla lärare har beskrivit de lektioner och situationer där de upplever att utmaningar uppstår för 

eleverna med hörselnedsättning. Alla tre lärare är överens om att idrottslektionerna är en utmaningar 

för eleverna med hörselnedsättning, då ljudnivån är annorlunda samt att det är svårt att anpassa 

ljudmiljön på ett lika bra sätt som i klassrummen. 

 

L2: “På gymnastiken är det jättesvårt. Jag har pratat med gympalärarna 
om att de skulle kunna låna lärarmikrofonen så [...] kan höra deras 
instruktioner, men de har tyckt att de kan inte ha det.” 

 

Under idrottslektionerna får alltså eleven till lärare 2 all information från sin elevassistent. Det är 

svårt att förbättra denna elevs idrottslektion på grund av att idrottslärarna inte anpassar sig, och då 

det är sextio elever som har idrott samtidigt påverkar detta ljudmiljön ytterligare. Även hos lärare 1 

sker idrottslektionerna i större grupper, då hela klassen har denna lektion tillsammans; det vill säga 

ungefär dubbelt så många elever som under de andra lektionerna.  

 

L1: “Efter idrotten brukar vi avsluta dagen med en lugnare aktivitet för att 
gruppen ska få varva ner.” 

 

Både lärare 2 och lärare 3 har påpekat att matsalen och musiklektionerna skapar sämre 

förutsättningar för eleverna med hörselnedsättning. Precis som med idrottslektionerna är ljudmiljön 

sämre under dessa tillfällen, och det är svårt att anpassa dessa. Lärare 3 har valt att placera eleven vid 

ett hörn i matsalen, för att eleven lätt ska kunna höra sina klasskompisar, och att de andra ljuden där 

eleverna hämtar mat försvinner. Lärare 2 har valt att placera eleven i ett enskilt rum under lunchen, 

så under dessa tillfällen sitter eleven med elevassistenten. Det var enbart lärare 2 som påpekade att 

raster kan vara ett problem för sin elev. Detta då eleven kunde ha det svårt att hänga med i samtalen 

mellan kompisarna. Det har även uppstått situationer där det blivit bråk för att eleven inte uppfattat 

vad som sagts. Däremot kopplar lärare 2 inte konflikterna i sig till elevens hörselnedsättning, utan hen 

tror att det finns annan problematik som påverkar eleven i dessa fall. 
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4.3 Uppgift 

Uppgiften den tredje komponenten från BATS-modellen och innebär undervisningen, 

lärandesituationen, och arbetssätt. Hörselklasslärarna hävdar att det viktigaste att tänka på i 

undervisningen är tydlighet, struktur, och planering.  

 

HKL1: “Reflektera över vilka omständigheter klassen och klassrummet har, 
använd bild- och ordstöd, skriv upp och prata om nya ord och begrepp. Ha 
gärna fler genomgångar.” 

 

Båda hörselklasslärarna säger att de aldrig håller i en lektion där det endast talas. Det visas bilder, ges 

exempel, etc. Hörselklasslärarna använder smartboarden ofta för att ha visuellt- och textstöd. Lärarna 

trycker hårdast på orden tydlighet, struktur och planering. De arbetar även mycket med repetition, och 

de påpekar att alla dessa extra anpassningar av undervisningen gynnar alla elever, inte bara de i behov 

av stöd. 

 

 
Välplanerat Textstöd Bildstöd Tydlighet 

och struktur 
Repetition 

L1 X X X X X 

L2 X X 
 

X X 

L3 X 
 

X X X 

Tabell 3 om arbetssätt för L1, L2 & L3 
 
Tabell 3 visar de olika arbetssätten som användes hos de tre lärarna från majoritetsskolorna. Hos 

lärare 1 har arbetssättet i klassrummet inte anpassats specifikt för denna elevs skull. De har bara 

behövt anpassa hur de själva ger information och instruktioner. Lärarna tänker på att använda gester, 

tala lugnt och tydligt, och använda bild och textstöd. De brukar även påminna eleverna om tidigare 

arbete och repetera saker. Vid arbete i grupp eller par brukar de placera eleven i intilliggande 

grupprum.  

 

Lärare 2 arbetar främst genom att tänka på tydlighet och att skriva mycket på tavlan. Det finns även 

olika kort uppsatta på tavlan för extra tydlighet. Läraren talar lugnt, tydligt, upprepar och repeterar 

ofta. På grund av elevens hörselnedsättning och övrig problematik, som innebär bland annat 

försämrat ordförråd, så brukar eleven sitta med sin elevassistent innan nytt arbetsområde påbörjas för 

att få förförståelse och gå igenom nya ord och begrepp. I början av lektioner brukar klassen sitta i ring 

vid tavlan och diskutera vad som ska arbetas med, och där används elevmikrofon så eleven kan höra 

vad alla säger.  
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Lärare 3 har inte anpassat särskilt mycket för denna elev. Läraren trycker främst på tydlighet och 

struktur. Att repetera ord och meningar som andra säger är något läraren alltid gör. Placeringen av 

eleven i klassrummet är noga genomtänkt för att eleven ska på bäst sätt kunna ta del av undervisning 

och språklig gemenskap. På grund av svaghet i läsning och skrivning i årskurs 1 fick eleven 

intensivträning på 8 veckor under höstterminen. Efter det har inga ytterligare anpassningar varit 

nödvändiga.  

4.4 Användare 

Användaren är den centrala delen i denna studie, då användaren är elevfallet med hörselnedsättning. 

Till denna del nämns elevens hörselnedsättning, hjälpmedel och förutsättningar. 

 

I de tre elevfall som observerats hade enbart en av eleverna CI inopererat. Detta var hos lärare 3. Hos 

denna elev upptäcktes hörselnedsättningen tidigt, och därför fick eleven genomgå en operation i tidig 

ålder. På grund av att hörselnedsättningen är så pass grav har eleven i hemmet en talförstärkare i 

hemmet som vårdnadshavarna till eleven använder flitigt för att förstärka det talade språket i elevens 

hemmiljö. De tekniska anpassningar som gjorts för denna elev har utförts av SPSM, där en 

hörselpedagog haft föreläsningar och tittat över verksamheten för att skapa goda förutsättningar för 

både eleven men även för lärare 3.  

 

L3: I början av årskurs 1 var [...] svag i både läsning och skrivning. [...] 
kunde inte alla bokstäver, och hade stora problem med läsningen. Så då 
fick [...], tillsammans med fyra andra elever, träna på språkljud och 
läsning under åtta veckor i början av hösten. Och nu har ju [....] en god läs 
och skrivförmåga. 

 

På grund av att eleven hos lärare tre har utvecklats så pass bra har lärare 3 inte sett ett behov av att ge 

eleven individuella anpassningar, utan mycket sker på gruppnivå. 

 

Eleven hos lärare 1 har även denne en grav hörselnedsättning. Eleven har i dagsläget en hörapparat 

som hen fick i årskurs 1, men just nu görs tester för att se om eleven kan få ett CI inopererat för att 

förstärka hörseln ytterligare. Eleven går nu i årskurs 3, och har haft sin hörselnedsättning sedan 

födseln. När eleven började i årskurs 1 fanns det en nära kontakt med en hörselpedagog som kom på 

besök månadsvis. När denne hörselpedagog gick i pension fick de en annan hörselpedagog som 

besökte klassen en gång per termin.  

 

L1: “...[...] lärde sig läsa jättefort. Det är ju också nåt som kan va svårt, i 
och med att man inte hör så bra. Men [...] har ju inte haft några 
svårigheter på grund av hörseln.” 
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Trots sin grava hörselnedsättning har eleven inte haft några språkliga svårigheter, och lärare 1 

upplever att eleven är väldigt engagerad i sitt eget lärande. Eleven själv är även medveten om sin 

hörselnedsättning och har inga problem att säga ifrån till kompisar om hen upplever störande ljud. 

Den problematik som kan uppstå är att eleven kan ta av sig hörapparaten ibland, något som kan 

påverka elevens lärande negativt. 

 

Eleven hos lärare 2 har en grav hörselnedsättning med hörapparat på båda öronen. Eleven har en 

elevassistent som ska stödja eleven om hen missar eller inte förstår något. Elevens förstaspråk är inte 

svenska, men trots att eleven är andraspråkselev samt har en dubbelsidig hörselnedsättning kan 

eleven alla språkljud. Eleven fick sina hörapparater väldigt sent, och tar ibland av sig hörapparaterna. 

I dagsläget hör eleven bra med hörapparaterna på, under förutsättningen att ljudnivån i klassrummet 

är bra. Lärare 2 har ett tätt samarbete med kommunens hörselpedagog, och varannan eller var tredje 

månad har läraren, rektorn, kommunens hörselpedagog samt en hörselpedagog från en närliggande 

kommun möte för att följa upp och diskutera elevens undervisningssituation. Hörselpedagogen från 

den andra kommunen gör även hembesök hos eleven. 

 

L2: “När det ska ställas upp i matled kan det bli oroligt för[...], då har jag 
inte längre mikrofonen på mig, så då hör [...] inte vad som sägs. [...] sitter 
inte i matsalen och äter på grund av ljudnivån.” 

 

Det är i situationer där eleven inte får stöd av en lärarmikrofon som det kan uppstå problem för 

eleven. Att eleven ibland tar av sig hörapparaterna kan även påverka elevens lärande negativt. Då 

eleven har ett väldigt begränsat ordförråd, tränar därför eleven ordförståelse för att utöka hens 

svenska ordförråd. Däremot är klassen väldigt medvetna om elevens hörselnedsättning och försöker 

anpassa sig utifrån den vid lektioner men även vid lek. På grund av att klasskamraterna är medvetna 

och förstående har elevens bristande ordförråd inte blivit ett större problem. 

4.5 Sammanfattning 

Alla 3 lärare i majoritetsskolor har utfört extra anpassningar och reflekterat över sitt arbetssätt för att 

få en bättre undervisningsmiljö för sina elever med hörselnedsättning. Utifrån BATS-modellen (Bain 

& Leger, 1997) går det att med analyserad data sammanfatta att lärarna är medvetna om sina elevers 

hörselnedsättning, och att varje lärare skapar förutsättningar för eleverna, genom till exempel 

anpassningar av ljudmiljön, gruppövningar och undervisningen. I ett sammanhang där någon inte på 

ett likvärdigt sätt kan delta och ta del av information, utbildning och gemenskap sker en strukturell 

diskriminering (Barnes, Mercer & Shakespeare, 1999). BATS-modellen (1997) utgår ifrån att om en av 

komponenterna inte fungerar så faller allt, och i det fallet riskerar eleven att inte nå målen i skolan. 

Teknik, omgivning, uppgift och användare måste samverka för att situationen för eleven ska vara 

optimal. I dessa tre elevfall finns extra anpassningar för alla komponenter i modellen, och de fungerar 

på ett sätt som verkar göra det möjligt för dessa elever att nå målen. Det finns områden som kan 



 
 

22 
 

förbättras, men de ligger på en bra nog nivå för att eleverna inte ska diskrimineras i sin rätt till 

likvärdig undervisning. Som Cervin (2015b) beskrev säger rådande diskrimineringslagstiftning att 

bristande tillgänglighet är diskriminering. Dessa tre elever utsätts alltså inte för diskriminering i detta 

fall. Vår bedömning är dock att det finns vissa områden i elevens skolsituation som skulle kunna bli 

bättre, för elevens bästa. Elever med hörselnedsättning är beroende av gynnsamma miljöbetingelser 

som bra akustik och frånvaron av störande ljud för att kunna nyttja sin hörsel (Tvingstedt, 1993). 

Förbättringar som skulle kunna utföras i elevernas klassrum är exempelvis att klä pennburkar i tyg 

och sätta möbeltassar på stolar, vilket skulle minska störiga ljud. 

 

Hörselpedagogerna har konkreta handlingsplaner som vi som undersökningsledare utgår ifrån för 

varje komponent i BATS-modellen. Hörselpedagogernas verksamhet och engagemang kan kopplas till 

skollagens (2010:800) samt läroplanens (2011, rev. 2018) krav på ett inkluderande arbetssätt. 

Tvingstedt (1993) har bland annat påpekat att hörselskadade har svårare att hänga med i samtal i 

större grupper, speciellt om det finns störande ljud i bakgrunden. Intervjuer och observationer har 

visat på att detta stämmer. Det är tydligt att det finns situationer där de 3 eleverna i denna studie inte 

kan delta på samma sätt i den språkliga gemenskapen som de andra. Det är något som lärarna är 

medvetna om och arbetar med för att förbättra. 

 

Det finns tre områden för extra anpassningar som hörselpedagoger utgår ifrån när de skapar ett 

åtgärdsprogram för elever med hörselnedsättning. Dessa är omgivning, lärares profession och 

medvetenhet, och teknik. Av dessa tre områden tycker hörselpedagogerna vi intervjuat att lärarens 

roll är viktigast; att läraren är medveten om hörselnedsättning och vilket arbetssätt som fungerar är 

grunden för övriga anpassningar. Andersson (2006) har som tidigare nämnts påpekat vikten av att 

skapa goda lärmiljöer där alla elever har möjlighet att uttrycka sig samt utvecklas. Genom lärarens 

arbetssätt kan eleverna få fler förutsättningar att lyckas. 
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5. Sammanställning 

I denna del sammanfattas svaren från Lärare 1, Lärare 2 samt Lärare 3 och kopplas samman med 

forskningsfrågorna för detta arbete. 

5.1 Utmaningar lärare upplever i hur elever med hörselnedsättning 

inkluderas i undervisningen 

Första frågan behandlar vilka utmaningar som lärare upplever. När informanterna i denna studie har 

funderat på situationer där det kan bli mer utmanande för deras elever att ta del av 

lärandesituationen, har de nämnt i huvudsak fyra områden. Utmaningar kan uppstå när det är svårt 

att påverka ljudmiljön, då det försvårar inkluderingsarbetet för elever med hörselnedsättning. Det 

framgick att det är främst under idrottslektioner som eleverna har svårt att delta på samma villkor 

som hörande elever. Detta beror främst på avsaknaden av högtalarsystem samt lärarmikrofoner 

kopplade till elevernas hörapparater. Även under musiklektioner kan elever med hörselnedsättning ha 

svårt att ta del av undervisningen då det är en annan typ av ljudmiljö för eleven, samt att det är 

svårare att anpassa ljudmiljön under dessa lektioner. Både matsalen och under raster är det svårt att 

anpassa ljudmiljön, vilket påverkar elever med hörselnedsättning negativt. 

5.2 Anpassningar som används för elever med hörselnedsättning  

Den andra frågan i arbetet behandlar vilka extra anpassningar som finns för elever med 

hörselnedsättning. Vi fann att läraren är grunden för att eleven ska få det stöd hen behöver i 

undervisningen. Det som verkar viktigast och som alla lärare, både i majoritetsskolorna och i 

hörselklass, främst fokuserar på är deras undervisningssätt; exempelvis att prata vänd mot eleverna, 

artikulera, skriva på tavlan, använda bildstöd. Genom att vara välplanerad och repetera tidigare 

inlärda kunskaper, ger det eleverna större förutsättningar för att ta in informationen. Utan lärarnas 

medvetenhet om hörselnedsättning, extra anpassningar och teknik skulle övriga anpassningar än de 

kring arbetssätt inte fungera. Därför behöver lärare även kunskap kring exempelvis tekniken samt hur 

den fungerar.  

 

Utöver att två av lärarna har tillgång till elevmikrofoner som hjälper eleverna i deras klassrum att vara 

en del i den språkliga och sociala gemenskapen, så beskriver alla tre lärare att de arbetar med att få 

god stämning i klassen och att medvetandegöra eleverna kring vad en hörselnedsättning innebär. Alla 

klasser har haft besök av hörselpedagog som lärt eleverna om hörseln och vad de ska tänka på. Alla tre 

lärare ansåg att deras klasser hade bra relationer till varandra och att eleverna med hörselnedsättning 

inte stod utanför den sociala och språkliga gemenskapen. 
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5.3 Hur anpassningar tillämpas i klassrummet 

Den tredje frågan handlar om hur extra anpassningar används i klassrummet. Utifrån resultatet 

används extra anpassningar i olika utsträckning, men det som blev tydligt var att alla tre lärare i 

majoritetsskolorna var noga med att fundera hur de själva kunde förändra elevens situation och 

omgivning, genom att exempelvis tänka på var eleven är placerad, och att arbeta med att en person i 

taget pratar. 

 

I alla klassrum som observerades fanns det varierade möjligheter för extra anpassningar kring 

ljudmiljön. I en ideal situation är allt i och kring klassrummet anpassat för att minska ljudnivån. Det 

går att göra med exempelvis anpassade möbler, vinklat tak, och ljudabsorbenter på väggarna. Vilka 

extra anpassningar i miljön som fanns i de observerade klassrummen skiljde sig åt. Vissa hade 

ljuddämpande möbler, andra hade endast ljuddämpande dukar utlagda på bord och andra ytor. Trots 

olika ljudmiljöer i klassrummen var det tydligt att i varje situation hade de tänkt över vad som kunde 

göras för att minska ljudnivån. 

 

Möjligheterna till att använda teknik skiljde sig åt i varje klassrum, då detta främst är en 

kostnadsfråga samt att behovet av mycket teknik skiljer sig åt från varje klass. Däremot går det att 

utläsa av resultatet att anpassningar i arbetssättet är det vanligaste hos informanterna. Alla 

informanterna har reflekterat över sitt sätt att lära ut. De arbetar mycket med struktur, tydlighet att 

vara välplanerad samt repetera mycket. De anser även att det är viktigt att arbeta ihop klassen, och att 

se till att eleverna är medvetna om vad de behöver tänka på eftersom de har en elev med 

hörselnedsättning, för att motarbeta utanförskap.   
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras metodvalet i detta arbete där bland annat studiens arbetssätt 

problematiseras. Det beskrivs även vad denna studie kan berätta om skolsituationen för elever med 

hörselnedsättning, och vi diskuterar vidare forskning inom området. Till sist formulerar vi slutsatser 

utifrån vad som framkommit i resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi som undersökningsledare har på ett likvärdigt sätt arbetat med denna studie, då båda har 

diskuterat och fört anteckningar under arbetets gång. Vid intervjuer och observationer har vi båda 

undersökningsledare varit närvarande, där båda ställt frågor och fört anteckningar. Vid transkribering 

och analys har arbetet fördelats lika, och för varje del i detta arbete har båda varit delaktiga vid 

bearbetning. 

  

Den första frågan i arbetet besvarades med intervjuer. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med ett antal 

lärare med olika elevfall där hörselnedsättning är inblandad, och även hörselpedagoger för att få en 

generell syn på extra anpassningar för elever med hörselnedsättning. Kvalitativa intervjuer är enligt 

Ryen (2004) en metod som kritiker till kvalitativa metoder kallar icke-vetenskaplig. Ryen skriver att 

kritikerna menar att det inte går att generalisera genom denna metod då det bland annat är för få 

intervjupersoner. Mer kritik kring kvalitativa metoder är att metoden inte är valid då den bygger på 

subjektiva intryck, att den är snedvriden, och att olika läsare kan finna olika innebörder. Kvalitativa 

metoder är trots detta inte ett dåligt metodval då det passar det data som eftersöks i detta arbete. 

Malterud (2014) menar att en kvalitativ metod tar fram data som ska beskriva och analysera kvaliteter 

av det som studeras. Kvalitativa intervjuer är även ett bra val för att skapa diskussioner och få breda 

svar av området (Johansson & Svedner, 2006). I denna studie är det därför rimligt att utgå ifrån 

kvalitativa metoder, då vi som undersökningsledare kunnat ställa våra frågor, men inte vara bundna 

till att resultatet ska kunna mätas. Vi har inte heller varit låsta i våra frågor, vilket inneburit att vi 

kunnat ställa relevanta följdfrågor och fördjupat oss i informanternas erfarenheter och åsikter. 

  

Vid genomförandet av intervjuer kan det uppstå olika svårigheter. En av dessa svårigheter som kan 

uppstå är att intervjuaren vinklar frågorna så att alla aspekter av forskningsområdet inte belyses. 

Intervjuaren kan även omedvetet applicera åsikter och uttalanden på informanten som denne 

uttryckligen inte har sagt. Detta leder till att svaren från informanten påverkas negativt (Johansson & 

Svedner, 2006). Vi har därför varit noga att innan intervjuerna informera informanterna om syftet 

med intervjuerna och vad dessa kommer att behandla för områden. Vi har haft i åtanke att undvika 

beskrivande frågeställningar för att göra intervjun så transparent som möjligt. Med det sagt så gick 

inte intervjuerna felfritt till. Under intervjuerna som genomfördes fanns det en del problem som 

behöver belysas. Då intervjuerna spelades in upptäckte vi som undersökningsledare att intressanta 
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diskussioner uppkom när inspelningen avslutades. Detta kan bero på att informanterna då inte längre 

kände sig pressade att formulera sig på ett särskilt vis. Vi kände också att det vid vissa tillfällen 

behövdes stöd och förklaringar från oss undersökningsledare för att få bredare svar på våra 

frågeställningar. Detta kan bero på en brist i våra frågor, eller så kan det bero på att informanten inte 

var beredd med ett svar på den typen av fråga. Trots denna problematik fick vi som 

undersökningsledare ut ett bra resultat från intervjuerna; när våra främsta frågor orsakade problem 

kunde följdfrågorna vara till hjälp för förtydligande för informanterna. 

  

Precis som med intervjuer så kan det finnas problem med att utföra observationer. En nackdel med 

öppna observationer - som använts i denna studie - är något som kallas forskareffekt (Ahrne & 

Svensson, 2015). Det betyder att människor påverkas av vetskapen att en forskare är närvarande. Det 

går inte att undkomma detta då lärare och elever var medvetna om att vi var där. Vi 

undersökningsledare anser dock att vi som störningsmoment inte påverkar observationerna nog för 

att inte kunna använda oss av resultatet, då extra anpassningar går att observera oavsett hur lektionen 

påverkas av vår närvaro. Det vi dock inte kan bedöma är huruvida de extra anpassningar vi 

observerade vanligtvis används i klassen. 

  

I denna studie går det inte att göra några generaliseringar utifrån resultatet. De 3 elevfallen som 

dokumenterats har alla haft liknande omständigheter, och resultatet blir därför inte så varierat. Vad 

skulle resultatet kunna visa om vi istället för intervjuer och observationer använt oss av en enkät som 

metod för att insamla data? För det första är en enkät en kvantitativ metod, resultatet går att mäta och 

sammanställa. För det andra skulle frågorna kunna besvaras av fler informanter, och från andra delar 

av Sverige. Då skulle resultatet kunna ha en stor bredd, som skulle kunna jämföras utifrån exempelvis 

lokalisering i Sverige. Med ett resultat från många informanter och från många platser i landet skulle 

resultatet i ett sådant fall gå att generalisera, då det skulle gå att se vilka extra anpassningar som tycks 

vara allmängiltiga var eleverna än befinner sig i landet. En annan sak som denna studie misslyckas 

med, oavsett val av metod, är att observera situationen för de elever i Sverige som inte är registrerade 

hos hörselvården, och därför inte får det stöd som de egentligen behöver. 

6.2 Vad visar studien 

Detta arbete har undersökt skolsituationen hos tre elever med hörselnedsättning. Dessa elever har 

måttlig till grav hörselnedsättning, går i majoritetskolor i norra Sverige, och har fått sina extra 

anpassningar med hjälp av hörselverksamhet eller hörselpedagoger via SPSM. Den hjälp och det stöd 

dessa elever har fått har berott på deras placering, skolans budget, och elevens behov; utifrån graden 

av hörselnedsättning eleven har. Det går därför inte att anta att alla typer av extra anpassningar som 

finns för dessa elever även är tillgängliga för elever i andra städer i Sverige, eller för elever med något 

bättre hörsel än dessa tre. Det denna studie visar är endast vilken typ av extra anpassningar som 
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elever med deras förutsättningar kan få i skolan, hur de tillämpas och vilka utmaningar som finns för 

elever med hörselnedsättning i skolsituationen. 

6.3 Vidare forskning 

Hörsellinjen (u.å) har som tidigare nämnts uppskattat att över 80% av hörselskadade barn går i 

majoritetsskolor, samt att större delen av dessa inte finns registrerade hos hörselvården. Då det finns 

ett så stort mörkertal är det svårt att göra en bedömning av hur det ser ut i alla klasser där det finns 

elever med hörselnedsättning, och hur en klassrumssituation kan se ut där inga extra anpassningar 

görs. Det är därför inte möjligt att applicera resultatet för denna studie som allmängiltig fakta och 

något som sker i varje klassrum. 

 

En annan aspekt av mörkertalet är att alla barn med hörselnedsättning inte har tillgång till en 

hörselverksamhet eller hörselpedagog som kan stödja lärarens arbete och klassrumssituationen. Då 

situationen kan se olika ut för elever som bor i stora och små städer, och beroende på var i landet 

staden är belägen så kan det behövas forskning kring vilken hjälp som finns att tillgå runt om i landet. 

Den forskningen skulle kunna belysa stora skillnader i den hjälp elever med hörselnedsättning får i 

skolan. 

 

En problematik som studien inte visar är att det finns elever med hörselskada som inte fått detta 

utrett av olika orsaker; det vill säga barn och unga med hörselnedsättning som varken fått en fastställd 

diagnos för hörselnedsättningen, och då inte heller fått ett tekniskt hjälpmedel såsom hörapparat eller 

CI inopererat. Även här är det svårt att göra en bedömning av hur dessa elevers skolsituation ser ut. 

Från ett lärarperspektiv är det svårt att hitta allmänna anpassningar som passar dessa elever, vilket 

leder till att de eventuella extra anpassningar som görs inte utgår ifrån elevens hörselskada. 

Hörselskador som inte kan förbättras med tekniska hjälpmedel, såsom tinnitus eller en skadad 

trumhinna, är svårare att hitta extra anpassningar för då dessa varierar i olika grader och 

nödvändigtvis inte är lika lätta att upptäcka. Däremot har denna studie visat att alla elever gynnas av 

en god ljudmiljö och av att lärarens röst förstärks genom en lärarmikrofon kopplad till ett 

högtalarsystem. Genom att således installera högtalarsystem i alla skolor finns det möjligheter att 

även inkludera de elever med oupptäckt hörselskada. I slutändan skulle alltså alla inom skolvärlden 

gynnas av en förbättrad ljudmiljö, både elever och pedagoger. 
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6.4 Slutsats 

Detta arbete har undersökt och visat hur tre lärare i majoritetsskolor beskriver sina elevers 

skolsituation, extra anpassningar, och utmaningar. Arbetet har även genom intervjuer och 

observationer i hörselanpassad skola visat hur skolsituationen kan se ut när elever med 

hörselnedsättning har tillgång till bästa möjliga miljö och extra anpassningar. Det främsta som denna 

studie visat är själva innebörden av att läraren är medveten om sitt arbetssätt. För elever med 

hörselnedsättning är det allra viktigaste att deras lärare har en god kunskap om hörselnedsättning och 

vad elever med hörselnedsättning behöver för att ta del av undervisningen. För att förbättra en 

lärandemiljö krävs det att läraren är planerad, strukturerad, tydlig samt repeterar inom de områden 

där det krävs repetition. Genom att läraren själv är medveten om elevens hörselnedsättning och behov 

kan extra anpassningar användas på bästa sätt för att se till att eleven inkluderas i den språkliga 

gemenskapen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
I intervjuguiden finns intervjufrågorna, till klasslärare samt hörselpedagog, med tillhörande 

förklaring för de frågor där det behövs. Till en del frågor finns det även planerade följdfrågor som stöd 

under intervjun och som är till för att ge ett bredare perspektiv på hur elever med hörselnedsättning 

får stöd i sin undervisning. 

 

Frågor till klasslärare: 

1. Kan du berätta om elevens hörselnedsättning? 

a. Vad upplever du som lärare att eleven har svårt för på grund av sin 

hörselnedsättning? 

2. Kan du förklara vilka hjälpmedel eleven i sin vardag, alltså hjälpmedel utanför skolans värld, 

såsom hörapparat, Cochleaimplantat etc.? (Frågeställning 1) 

3. Vilka typer av hjälpmedel finns i klassrummet, exempelvis mikrofon? Hur används dessa? 

(Frågeställning 1) 

a. Hur upplever du att dessa hjälpmedel fungerar tekniskt och för eleven? 

4. Hur har processen sett ut för att den här eleven ska få de anpassningar hen har? 

 

I fråga 1–3 kommer en allmän syn på eleven samt dess hörselnedsättning besvaras. Detta för att 

synliggöra vilken typ av hörselnedsättning eleven har, samt vilka tekniska hjälpmedel som redan finns 

tillgängliga för eleven. 

 

5. Utöver tekniska anpassningar, finns det något arbetssätt eller någon 

undervisningsanpassning som ni märkt fungerar bra för eleven? Exempelvis hur ni arbetar i 

klassrummet. (Frågeställning 1) 

6. I vilka situationer ser du att det uppstår problem för eleven? Ge exempel.  (Frågeställning 2) 

a. Hur arbetar ni för att förhindra att sådana situationer uppstår? 

7. Vad har ni gjort i klassen för att eleven ska kunna vara delaktig i språklig gemenskap med de 

andra eleverna? Både i och utanför klassrummet. (Frågeställning 2) 

a. Hur fortsätter arbetet utanför klassrummet? 

 

Fråga 4–6 fokuserar på anpassningar som görs individuellt för eleven med hörselnedsättning utöver 

de tekniska anpassningarna som eventuellt gjorts i klassrummet. Dessa frågor blir det största 

underlaget för arbetet. 
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Frågor till hörselpedagog: 

 

1. Vilka hjälpmedel finns det för att stödja elever med hörselnedsättning i skolan, exempelvis 

mikrofon, högtalare? (Frågeställning 1) 

2. Vilka övriga anpassningar finns tillgängliga för elever med hörselnedsättning? Hur används 

dessa? (Frågeställning 1) 

3. Vilka åtgärder görs för att inkludera elever med hörselnedsättning i språkliga aktiviteter och 

gemenskap? (Frågeställning 2) 

4. Hur följer du som hörselpedagog upp de anpassningar som beslutas ska användas i klassrummet?  
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Bilaga 2 - Observationsschema  
 

 

 Åtgärder/anpassningar Hur fungerar det? Problematik? 

Vilka åtgärder finns i 

elevens fysiska miljö 

(förbättra akustik, 

minska buller)? Hur 

fungerar det? 

   

Vilka anpassningar har 

gjorts för att eleven ska 

kunna ta del av 

undervisningen? Hur 

fungerar det? 

   

Vilka anpassningar har 

gjorts för att eleven ska 

kunna vara del av den 

språkliga 

gemenskapen i 

klassrummet? Hur 

fungerar det? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett informanter 
Umeå 22 januari 2019 

 

Godkännande för medverkan i studien Likvärdig utbildning för elever med 

hörselnedsättning. 

 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien, och är medveten om att medverkan är 

frivillig samt att jag har rätt att när som helst avbryta medverkan utan att ange skäl för detta. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie. 

 

 

__________________________________________                    ______________ 

 Underskrift                                      Ort och datum 

 

 

 

__________________________________________ 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 4 - Samtyckesblankett vårdnadshavare 
Umeå 22 januari 2019 

 

Godkännande för medverkan i studien Likvärdig utbildning för elever med 

hörselnedsättning för vårdnadshavare 

 

Jag har fått skriftlig information om studien, och är medveten om att medverkan är frivillig. Jag 

samtycker till att lärare får diskutera de anpassningar som gjorts för mitt barn och hur dessa fungerar 

i klassrummet, samt att undersökningsledarna får observera dessa anpassningar i 

klassrumssituationen. 

 

Medverkan i studien kan när som helst avbrytas utan att ange skäl för detta. 

 

 

 

 

______________________________________________       _____________  

Underskrift                     Ort och datum 
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Bilaga 5 - Informationsblad 
Umeå 22 januari 2019 

Till berörda parter 

 

Vi informerar här om vår studie kring anpassningar för elever med hörselnedsättning i lägre 

årskurser. Vi kommer i studien intervjua ett antal lärare för de lägre årskurserna, för att ta reda på 

vilka anpassningar de använder för sina elever. Beräknad intervjutid är cirka 1 timme. Intervjun 

kommer att spelas in, och endast användas som underlag för det skrivna arbetet. I samband med 

intervjun kommer även en observation av en lektion utföras. 

 

Hantering av insamlade uppgifter 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i arbetet, genom att ingen obehörig får ta del av inspelat 

material. Det förvaras åtkomligt endast för oss undersökningsledare. Efter arbetet är slutfört kommer 

det inspelade materialet att raderas. I arbetets skrivna form kommer du som informant avidentifieras 

så att resultatet inte går att koppla till dig eller din arbetsplats. 

 

Om ni samtycker till att delta i studien, fyll i den bifogade blanketten och skicka tillbaka till oss. Att 

delta i studien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge skäl. Vi 

erbjuder även dig att ta del av det färdigskrivna arbetet vid studiens slut. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 

studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt 

att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta 

XX, dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på (telefonnummer), eller (mail). 

Om du har frågor får du gärna kontakta oss. 

 

Cajsa Forsman                                    Handledarens namn: ***** 

E-post: ********                                  Umeå universitet 

Tfn: *****                                              Institutionen för Språkstudier 

                                                                901 87 Umeå 

Josefine Eriksson                                Mailadress: ****** 

E-post: ******** 

Tfn: ****** 
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Bilaga 6 - Mail till rektorer 

 

Hej! Vi är två lärarstudenter vid Umeå Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete, och har valt 

området “Undervisning för elever med hörselnedsättning”. Vi vill intervjua lärare som har en eller 

flera elever med hörselnedsättning i sin klass. Vi vill även få tillfälle att observera en svensklektion 

med samme lärare. 

Vi är förtrogna med offentlighets- och sekretesslagen, och under intervjuerna kommer inga namn 

skrivas ut, och de som deltar kan när som helst avbryta sin medverkan utan att förklara varför. Vi 

undrar nu om du har någon lärare på skolan som skulle kunna delta i denna studie. Intervjun tar 

endast ca 1 timme, och observationen utförs under normal lektionstid. Om de berörda vill delta 

kommer de få skriva under ett samtyckesformulär där det framkommer vad studien handlar om, samt 

deras rättigheter. Allt material som de som intervjuas bidrar med kommer de få chans att läsa och 

godkänna innan publicering.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Cajsa Forsman 

E-post: ****** 

Tfn: **** 

 

Josefine Eriksson 

E-post: ****** 

Tfn: **** 

 

 

 

 

 

 

 

 


