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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns olika skolformer för elever med hörselnedsättning. En av dessa är 

att eleven med hörselnedsättning går integrerat med normalhörande elever. En 

hörselnedsättning kan innebära sämre taluppfattning, förlorad delaktighet samt en negativ 

självbild. För att en elev med hörselnedsättning ska kunna ta del av undervisningen krävs goda 

akustiska förutsättningar samt möjlighet till hörtekniska hjälpmedel. Men många elever väljer 

bort sina hörapparater eller hörtekniskt hjälpmedel på högstadiet vilket kan leda till svårigheter 

i inlärningen och att uppnå skolans kunskapsmål. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka tidigare högstadieelevers erfarenheter och 

upplevelser av att ha haft en hörselnedsättning i en integrerad skolmiljö på högstadiet.  

Metod: En semistrukturerad intervjustudie genomfördes. 

Resultat: Ur analysen framkom fem tydliga teman: Lärares stöd och kunskap, skolkamraters 

stöd och attityder, acceptans av hörselnedsättning, undervisning och klassrumsmiljö samt 

betydelsen av extra stöd. Dessa områden har i varierande grad påverkat informanternas 

högstadietid. 

Slutsats: Ansvariga för skolan samt berörda lärare har en betydande roll för den hörselnedsatta 

elevens möjlighet till välmående och god prestation i skolan. Det är viktigt att eleven kan påtala 

eventuella problemsituationer samt involveras i beslut kring klassrumsmiljö och hörteknik. 

Sökord: Hörselnedsättning, grundskola, hörteknik, intervjustudie, elever   
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1. Inledning  
Högstadieelever med hörselnedsättning kan befinna sig i en utsatt skolsituation. 

Dessa personer karaktäriseras av att de befinner sig i en väldigt osäker fas i livet 

där jaget ska skapas och hormonella förändringar kan göra humörsvängningar till 

en del av vardagen. Men framförallt präglas de av en önskan att passa in och att 

inte avvika från normen. En hörselnedsättning kan därför få särskilt starka 

konsekvenser i tonåren.  

Det finns i dagsläget ett antal studier och undersökningar som genomförts om 

högstadieelever med hörselnedsättning, men majoriteten av dessa kretsar kring 

vilken inverkan hörselnedsättningen har på deras inlärning och vilka 

undervisningsbehov de har. Ett fåtal tar upp välbefinnandet av dessa elever och 

ännu färre berör elevernas egna upplevelser av situationen. Det är av största 

betydelse och intresse att dessa personers röster får höras så att en mer djupgående 

förståelse för målgruppen kan uppnås. 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt behandlas de delar som anses viktiga för att ge läsaren insikt om 

vad som menas med en hörselnedsättning. Vidare även vad en hörselnedsättning 

kan innebära och få för konsekvenser, både generellt men också mer specifikt i en 

skolmiljö.   

2.1 Hörselnedsättning 

Hörandet är en process vilken består av att fånga upp, transformera och/eller 

uttyda vibrationsmönster till betydelsefulla ljudupplevelser (Gustafsson, 2009). 

Vidare skriver Gustafsson att om funktionen i denna process påverkats så uppstår 

en hörselnedsättning vars typ och grad styrs av vilket steg i processen som 

rubbats. Gustafsson anger tre typer av hörselnedsättning: konduktiv, sensorineural 

och retrokokleär. Hörselnedsättningen kan ha genetiska orsaker eller bero på 

sjukdomar, åldrande, mediciner, komplikationer vid födseln eller buller (WHO, 

2015).  En hörselnedsättning kan innebära en försämrad frekvens- och 

tidsupplösningsförmåga vilket gör att tydligheten i ljudet minskar för personen 

med hörselnedsättning skriver Gustafsson (2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



4 
 

2.2 Hörapparater 

För att kompensera den nedsatta hörseln kan personliga hjälpmedel som 

hörapparater användas. En hörapparat väljs och anpassas efter individens 

hörselfunktion, örats anatomi och egna önskemål kring utseende och funktioner. 

Hörapparaten har som syfte att förbättra taluppfattningen och ge ett komfortabelt 

ljud. Den ska förstärka intressanta ljud och reducera starka ljud. (Gustafsson, 

2009) 

Hörapparater finns i olika slag. Hos barn och skolungdomar är bakom-örat-

apparaten den vanligaste typen (Gustavsson, 2009). Denna hörapparat sitter 

bakom örat och via slangfäste, slang och öroninsats så leds ljudet in i 

hörselgången. Storleken på apparaten kan styras något av hur mycket förstärkning 

som personen behöver. En gravare hörselnedsättning kan behöva en starkare och 

större hörapparat. Bakom-örat-apparater har oftast minst en knappkontroll för att 

personen ska kunna styra olika funktioner, som till exempel volymjustering eller 

omkoppling till MT-läge (mikrofon och telespole) eller T-läge (telespole) vilket 

innebär att personen kan lyssna via telespole vid användning av teleslinga. För att 

hörapparaten ska kunna användas med hörtekniska hjälpmedel krävs vanligtvis 

ett MT-eller T-läge att koppla om till. (Gustafsson, 2009) 

En annan typ av hörapparat är i-örat-apparat som finns i flera varianter: 

conchaapparater och olika sorters hörselgångsapparater. Conchaappararaten sitter 

i hörselgången, men fyller också upp en del av conchan (gropen) utanför 

hörselgången. Den mindre varianten – hörselgångsapparat kan istället få plats 

endast i hörselgången. I-örat-apparater är inte alltid optimala för barn och 

skolungdomar då de oftast har för små öron och hörselgångar. Det finns vanligtvis 

inte möjlighet att koppla om hörapparaten till MT/T-läge heller, då i-örat-

apparaten kan vara så liten att telespole inte ryms. (Gustafsson, 2009) 

Exempel på andra personliga hörhjälpmedel är cros-apparater, 

benledningsapparater och cochleaimplantat (Gustafsson, 2009). 

2.3 Hörtekniska hjälpmedel 

Gustafsson (2009) skriver att hörtekniska hjälpmedel är system som oftast bygger 

på det personliga hjälpmedlet, som till exempel en hörapparat. I en 

undervisningsmiljö ska systemet främja delaktigheten under lektionerna för 

elever med hörselnedsättning. Gustafsson menar att det personliga hjälpmedlet 

ser till anpassningen till hörselnedsättningen och att det hörtekniska hjälpmedlet 

sköter acklimatiseringen till skola och undervisningsmiljö. Alla system består av 

en mikrofon, sändare och mottagare. Hur systemen ser ut och fungerar kan dock 

skilja sig skriver Gustafsson. Systemen delas in i stationära eller bärbara men 

dessa kan också kombineras med varandra. En teleslinga som monterats i ett 
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klassrum är stationär, läraren har en mikrofon och sändare som ger talsignalen via 

teleslingan till hörapparatens telespole som är mottagaren. För att nyttja detta 

system behöver lärare och elev befinna sig i det klassrum där slingan installerats. 

En bärbar lösning är FM-systemet som kan vara utformat på olika sätt. Eleven kan 

behöva ha en minislinga runt halsen för att kunna ge talsignalen vidare till 

hörapparatens telespole. Ett annat alternativ är att en liten mottagare kopplas 

direkt på hörapparatens batterilucka för att ta emot signalen. (Gustafsson, 2009)  

2.4 Konsekvenser av hörselnedsättning 

En hörselnedsättning kan innebära stor påverkan i det sociala livet då störningar 

och feltolkningar i vardagens olika samtal kan skapa problem med identiteten, 

självbilden och relationer till andra människor (Hörselskadades Riksförbund 

[HRF], 2007). För att kunna reducera de situationer som kan bli problematiska på 

grund av en hörselnedsättning så är det viktigt att personliga hjälpmedel och 

hörteknik finns att tillgå. Men även personens insikt om sin hörselnedsättning och 

omgivningens kunskap kring behoven hos personen är avgörande för hur stor 

påverkan hörselnedsättningen får skriver HRF. För personer med 

hörselnedsättning behövs det inte mycket oljud för att ett samtal ska störas och 

leda till att den hörselskadade blir utestängd. Det är heller inte alltid som den 

hörselskadade märker att denne missförstått eller missat något som sagts. Utöver 

de praktiska svårigheter som uppstår kan det upplevas mycket kränkande att bli 

utestängd, och inte få vara delaktig i ett samtal eller annan aktivitet på grund av 

att tillgängligheten brister skriver HRF.  

En hörselnedsättning kan också skapa ett stigma. Hétu (1996) tar upp att det finns 

en stark negativ association kring hörselnedsättning då detta i sig självt är 

tillräckligt för att orsaka problem från omgivningen. Detta kan till exempel yttra 

i sig form av att personen med hörselnedsättning blir en måltavla för kränkande 

skämt eller oönskat medlidande. Konsekvenser som dessa skapar en motvilja och 

rädsla hos personen när det gäller att berätta om nedsättningen, vilket i sin tur gör 

att en negativ självbild formas hos personen med hörselnedsättning. Studier har 

visat på att många människor, felaktigt, förknippar förekomsten av en nedsatt 

hörsel med en mental nedsättning och ålderdom skriver Hétu.  

Den här typen av nedvärderande syn på personer med hörselnedsättning 

förekommer inte enbart hos vuxna människor, men även hos barn och ungdomar. 

Chilver-Stainer, Gasser och Perrig-Chielo (2014) genomförde en studie av 10,12 

och 15 åringar i hopp om att få insikt i hur deras moral och känsloliv spelar in när 

det gäller utfrysning av klasskamrater med hörapparater. Resultatet från studien 

visade att en majoritet av deltagarna ansåg att det var fel att exkludera individer 

utifrån deras fysiska och psykiska förutsättningar, men 58% ansåg sig ha 
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emotionella eller moraliska skäl för att rättfärdiga utfrysningen. Detta yttrade sig 

framförallt i gruppaktiviteter där de hörande barnen föredrog att inte välja ett barn 

med hörselnedsättning till sitt lag på skolgården. Många av barnen som deltog i 

studien kände också en stark social tillhörighet gentemot sin egna ”hörselgrupp”. 

En interaktion med ett barn med hörselnedsättning ansågs riskabelt då det fanns 

en ingrodd rädsla hos de normalhörande barnen att själva bli exkluderade från 

gruppen menar Chilver-Stainer, Gasser och Perrig-Chielo (2014). 

Barn och ungdomar med hörselnedsättning löper också en större risk att bli utsatta 

för våldsamma former av mobbning och trakassering från sina normalhörande 

klasskamrater. I sin intervjustudie av två australienska högstadieelever med 

hörselnedsättning fann Loeser (2010) att personer på skolgården som avvek från 

normen kunde bli bemötta med misshandel. I tillägg till dessa kränkningar 

förekommer det att elever med hörselnedsättning känner sig nedvärderade av 

själva skolsystemet. Då dessa elever ofta har ett större behov av undervisningsstöd 

och resurser förekommer det läroplaner där personer med någon form av 

nedsättning klassificeras som ”bristande ur ett inlärningsperspektiv”. (Loeser, 

2010)  

2.5 Skola och hörselnedsättning 

I Sverige har cirka 4200 barn och elever som går i förskola, grundskola eller 

gymnasium förskrivits hörapparat. Av dessa cirka 4200 barn och elever har 2400 

också förskrivits hörteknik. (Svensk teknisk audiologisk förening [STAF], 2010). 

HRF (2007) skriver i sin årsrapport att många hörselskadade elever som går 

integrerat i skolan har hörteknisk utrustning men att mycket tyder på att de själva 

får ta ansvar för att den är på plats, fungerar och används. 

För barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige finns olika skolformer. 

HRF (2015) skriver att Sverige har kommunala skolor som undervisar i 

hörselklasser med endast hörselskadade elever eller i små hörselgrupper med både 

hörande och hörselskadade elever. Det finns också kommunala skolor eller 

friskolor där eleven med hörselnedsättning går integrerat i vanlig klass med 

hörande elever. Vidare skriver HRF att det även finns statliga specialskolor där 

undervisningen ges av hörsel- och dövpedagoger. Sverige har också 

riksgymnasium för hörselskadade och döva samt kommunala gymnasier 

anpassade för elever med hörselnedsättning (HRF, 2015).  

I en undervisningsmiljö som i skolan kan det vara svårt att få optimala 

lyssningsförhållanden för inlärning även om hörapparater används skriver 

Gustafsson (2009). Akustik, teknik och pedagogik måste samspela för att skapa 

en god lyssningsmiljö för personen med hörselnedsättning menar Gustafsson.  För 

att en talsignal med god ljudmässig kvalitet ska nå eleven med hörselnedsättning 
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via hörteknik, så krävs också goda akustiska förutsättningar i klassrummet skriver 

Bjarnason (2015). Är lyssningsmiljön i skolan dålig så skapas svårigheter för 

eleven med hörselnedsättning i att höra och förstå undervisningen men även ökad 

ansträngning, trötthet och att faktiskt minnas det som uppfattats kan bli 

problematiskt skriver Gustafsson (2009). Även om barnen med hörselnedsättning 

hör vad som sägs på lektionerna så kan det ändå vara så pass ansträngande att 

minnesfunktioner påverkas (HRF, 2007). Informationen som ges i klassrummet 

måste kunna bearbetas och lagras med hjälp av olika minnesfunktioner för att 

inlärningen ska fungera. Men om lyssningsmiljön är dålig och det mesta av 

arbetsminnets kapacitet går till att ens uppfatta vad som sägs, då återstår inte 

mycket till att också lagra informationen. Detta leder till att elever med 

hörselnedsättning kan ha svårare att ta till sig samt behålla kunskap och att de i 

genomsnitt har sämre skolresultat än sina skolkamrater. (HRF, 2007)  

För barn och ungdomar i skolan kan hörselnedsättningen innebära att de mister 

delaktigheten i samtal i klassrummet eller på rasterna skriver HRF (2007). Om de 

inte kan vara fullt delaktiga leder det ofta till utanförskap och otrygghet. Eftersom 

barnen med hörselnedsättning inte alltid hör på lektionerna försöker de kanske ta 

igen det som missats efter skoltid vilket påverkar fritiden med lek, aktiviteter och 

vänner menar HRF. Bjarnason (2015) skriver att förmågan att kunna höra och ta 

till sig det läraren och skolkamraterna säger utan att anstränga sig för mycket, är 

helt avgörande för om ett barn med hörselnedsättning blir inkluderat i skolan.  

2.6 Stödinsatser i skolan 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska en grundskoleelev som är i behov av särskilt 

stöd få detta i den omfattning som krävs för att eleven ska uppnå kunskapskraven. 

Eleven ska utifrån sina egna förutsättningar få den stimulans och ledning som 

behövs för att främja dennes lärande och utveckling. Eleven ska ges det stöd som 

krävs för att i så stor utsträckning som möjligt motarbeta konsekvenserna av 

funktionsnedsättningen (SFS 2010:800). Skolinspektionen (2009) skriver att 

skolan och dess huvudmän ska förse personalen med kunskap kring elevens 

funktionsnedsättning och hur den påverkar inlärningen. En huvudman kan vara 

kommun, landsting, staten eller enskilda vilka har som uppgift att organisera 

skolverksamheten, fördela resurser samt se till att utbildningen sker enligt de 

skollagar och bestämmelser som finns (Skolverket, 2015). Skolinspektionen 

(2009) menar också att rutinerna för att ge informationen vidare till berörd ny 

personal och även nya elever är ytterst viktiga att utarbeta. Huvudmän och skola 

ska göra utvärderingar och uppföljningar på de insatser som görs och resultatet av 

dem skriver Skolinspektionen.  
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Enligt HRF (2007) har specialpedagogiskt stöd till elever med hörselnedsättning 

minskat under åren och statistiskt sett så fanns stödet endast i varannan kommun 

år 2006. Bergkvist (2013) menar att bristen på denna hörselpedagogiska 

kompetens kan medföra att arbetslag och skolansvariga inte får den utbildning 

och kunskap som behövs för att använda hörtekniken på rätt sätt och möjligheten 

att tillgodose elevens behov minskar.   

 

3. Tidigare forskning 

Följande avsnitt tar upp den tidigare forskning som funnits inom det specifika 

ämnet. Forskningen presenteras i kategorierna: Vetenskapliga studier samt 

Rapporter/Studier från myndigheter och organisationer.  

3.1 Vetenskapliga studier 

Det finns undersökningar vars fynd indikerar att barn och skolungdomar med 

hörselnedsättning löper större risk att skapa en sämre självbild och en mer negativ 

syn på omvärlden än sina hörande klasskamrater. Schmidt och Čagran (2008) 

bedrev en studie där syftet var att undersöka självmedvetandet hos elever i 

inkluderande klasser. De redogör att termen ”självmedvetenhet” är ett begrepp 

som består av de tre grundläggande kategorierna självbild, det ideala jaget samt 

självförtroende. Självbild definieras här som hur individen uppfattar sig själv. Det 

ideala jaget är hur personen eftersträvar att vara och självförtroendet är individens 

känslor av hur mycket självbilden avviker från det ideala jaget. 

Självmedvetenheten hos eleverna med hörselnedsättning formas och påverkas av 

flera olika faktorer, framför allt av elevens förhållningssätt och syn på betydande 

personer i den närliggande miljön (föräldrar, lärare, elever med flera). Schmidt 

och Čagran (2008) poängterar att beroende på hur den sociala omgivningen ser ut 

kan den influera individen på olika sätt. Om eleven befinner sig i en miljö där det 

råder goda förhållanden klasskamrater sinsemellan och läraren tillgodoser de 

undervisningsbehov som eleven har kan en positiv självmedvetenhet formas. 

Självmedvetandet kan i sin tur påverka andra egenskaper hos eleven som 

motivation och uthållighet gällande problemlösning och arbetsprestation. Om 

motsatsen råder, det vill säga att eleven befinner sig i en negativ social miljö, kan 

en negativ självmedvetenhet skapas. Utöver dessa faktorer har elever med 

hörselnedsättning ytterligare aspekter som kan ha en inverkan, bland annat graden 

av hörselnedsättning, föräldrarnas acceptans av sitt barns nedsättning och 

huruvida eleven fått tillgång till extra stödinsatser, till exempel en talpedagog. I 

undersökningen framkom det att eleverna med hörselnedsättning hade en lägre 

eller försämrad grad av självmedvetenhet ur ett socialt och akademiskt perspektiv. 

Schmidt och Čagran anser att den bristande kommunikationen är en trolig orsak 
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till varför eleverna med hörselnedsättning upplever svårigheter med det sociala 

samspelet i skolan. De noterar också att även om det förekom en skillnad mellan 

hörselnedsatta elever och hörande elevers skolprestation så befann sig bägge 

grupper på en förhållandevis hög och likvärdig nivå. 

Rekkedal (2012) har genomfört en studie där det undersöktes vilka faktorer som 

har en inverkan på grundskoleelevers användande av sina hörtekniska hjälpmedel 

i integrerade klasser. De tre huvudsakliga faktorerna var graden av 

hörselnedsättning, elevens attityd till sitt hörhjälpmedel samt ljudkvalitén från 

hörhjälpmedlet. Rekkedal fann också att elevens grad av nöjdhet med sitt 

hjälpmedel skilde sig något beroende på variationer hos både eleven och 

hjälpmedlet. Elever med cochleaimplantat samt elever med grav 

hörselnedsättning uppvisade ett mer frekvent användande av sina hjälpmedel och 

hade överlag en större mängd tillfredställelse än elever med lätt till måttlig 

nedsättning. Rekkedal menar att en tänkbar förklaring till detta kan vara att dessa 

elever fått tillgång till sina hjälpmedel vid en tidigare ålder och har därmed kunnat 

hålla sin signalbearbetning aktiv. Det är möjligt att elever med lätt till måttlig 

hörselnedsättning blivit diagnostiserade senare i livet och inte fått lika lång tid att 

vänja sig vid ljudbilden från hörapparaterna. I tillägg till detta kan dessa elever ha 

problem med att bearbeta vissa ljudsignaler eftersom hjärnan tappar förmågan att 

tolka det akustiska stimuli som den inte uppfattar. I klartext innebär detta att ju 

längre tid det går mellan att eleven blivit utredd för hörselnedsättning och fått sitt 

hjälpmedel, desto svårare kommer eleven ha att vänja sig vid den ljudbild som 

hörapparaten förmedlar. (Rekkedal, 2012) 

3.2 Rapporter/Studier från myndigheter och organisationer 

I Bjarnasons litteraturstudie (2015) som är en del av HODA-projektet på uppdrag 

av Specialpedagogiska skolmyndigheten har en sammanställning gjorts av 

vetenskapliga studier, populärvetenskapliga studier samt rapporter från 

myndigheter och organisationer. Bjarnason fann att flera av studierna som 

undersökts visade att användandet av både hörapparater och hörteknik åtföljs av 

stigmatiseringsprocesser. Studien tar upp att hjälpmedlen skapar känslor av skam 

och avvikande från det normala. Oftast var det de äldre eleverna som, på grund 

av dessa stigmatiseringsprocesser, slutade att använda sina hjälpmedel när de 

lämnade de lägre klasserna och började på högstadiet menar Bjarnason. Men där 

hörtekniken användes och fungerade visade studien att det ofta var 

sammankopplat med de inställningar och förhållningssätt som dels fanns hos 

eleven med hörselnedsättning men även hos kamrater, föräldrar samt 

skolpersonal. Vidare tar Bjarnason också upp att kunskapen kring hörtekniken 

påverkar användandet och funktionen. I de intervjuer som tagits del av i studien 

uppgav flera av intervjupersonerna att kunskapen de hade inte var djup nog och 
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därför önskades vidareutbildning. Avslutningsvis klargör studien att förändringar 

och utveckling inom pedagogik, inställningar samt attityder kring hörteknik och 

hörselnedsättning är avgörande för delaktigheten hos elever med 

hörselnedsättning.  

En annan del i HODA-projektet är en rapport av Coniavitis Gellerstedt (2014). 

Rapporten redovisar en studie om skolsituationen för elever med 

hörselnedsättning och deras erfarenheter av att använda hörteknik i en 

inkluderande skolverksamhet. Studien har genomfört enkätundersökningar, 

intervjuer samt lektionsobservationer. Rapporten tar upp att ljudmiljön i skolorna 

sällan uppnår de krav som finns för att få optimala undervisningsförhållanden. 

Men att lärare ofta uppger att de finner både ljudmiljön och eventuella 

anpassningar som bra och godtagbara. Coniavitis Gellerstedt menar därför att 

förändringar som rör skolmiljön och anpassningar måste drivas på utifrån. Vidare 

tar rapporten upp att den hörteknik som förskrivits inte alltid fungerar som den är 

tänkt vilket Coniavitis Gellerstedt anser skulle kunna undvikas med regelbundna 

kontroller i alla de skolor där hörteknik finns. Lärarens kunskap och förmåga att 

använda tekniken på korrekt sätt är också något som tas upp i rapporten. Studien 

visade att användandet av mikrofonhjälpmedel i klassrummet är något som ofta 

brister vilket kan grunda sig i att läraren har för lite kunskap kring hjälpmedlet. 

För att förbättra detta föreslår Coniavitis Gellerstedt att berörda lärare får mer 

utbildning och stöd i att hantera tekniken och de problemsituationer som kan 

uppstå kring den.  

I Skolinspektionens granskningsrapport (2009) har en kvalitetsgranskning 

genomförts för att utreda hur skolsituationen ser ut för elever med 

funktionsnedsättning i 24 grundskolor. Rapportens innehåll har baserats på 

intervjuer med elever och vårdnadshavare, ansvariga på skolnivå samt ansvariga 

huvudmän. Granskningen visade att även om det ansågs finnas ett inkluderande 

synsätt så hade flera skolor brister i sin anpassning av undervisningsmiljön utifrån 

elevens behov. Dessa brister kunde vara både fysiska och pedagogiska. Till 

exempel skolpersonal som uppvisade bristande kompetens både i hur en 

funktionsnedsättning kan påverka inlärningsförmågan, men också i hur tekniska 

hjälpmedel fungerar. En del personal efterföljde inte heller de råd och direktiv 

som fanns kring utformningen och utförandet av undervisningen skriver 

Skolinspektionen. Granskningen tar också upp att flera elever med 

hörselnedsättning upplever det tekniska hjälpmedlet som störande och därför 

väljer de ofta att inte använda det. En del elever hade också valt bort sitt 

hjälpmedel på grund av att de blivit utsatta för kränkningar av andra elever skriver 

Skolinspektionen.  
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4. Motivering 

I dagsläget finns lite forskning kring skolsituationen för elever med 

hörselnedsättning som går i en integrerad skolmiljö. De intervju- och 

enkätundersökningar som finns berör till största del situationen mer övergripande 

eller inriktar sig mot hörteknik och klassrummets akustiska egenskaper. Det är 

svårare att hitta studier som fokuserar på elevernas tankar och erfarenheter kring 

att ha nedsatt hörsel i en skolmiljö med till största del normalhörande elever. För 

att exempelvis lärare, audionomer och specialpedagoger ska kunna möta dessa 

elevers behov anses det viktigt att de kan ta del av forskning som belyser 

skolsituationen för elever med hörselnedsättning.  

 

5. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka tidigare högstadieelevers erfarenheter och 

upplevelser av att ha haft en hörselnedsättning i en integrerad skolmiljö på 

högstadiet.  

5.1 Frågeställningar 

 Hur upplevdes det generellt att ha en hörselnedsättning i en integrerad 

skolmiljö? 

 Hur upplevdes stödet och kunskapen hos skolpersonal? 

 Vilka är erfarenheterna av attityder hos skolkamrater? 

 Vilka är erfarenheterna av eventuella hörtekniska hjälpmedel? 

 

6. Metod  

I följande avsnitt presenteras studiens metod samt tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis behandlas även de forskningsetiska aspekterna för studien.  

6.1 Val av metod 

För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats. 

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av intervjuer för att få respondenterna 

att med egna ord beskriva sina upplevelser och känslor. Enligt Denscombe (2000) 

kan intervjuer med fördel användas om studien undersöker personers erfarenheter 

och emotioner. Intervjuer ger en mer detaljerad och djupgående information än 
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ett frågeformulär menar Denscombe. Intervjuerna som genomfördes var 

semistrukturerade. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer är att 

föredra om forskaren redan initialt har ett tydligt fokus på vilket specifikt område 

som ska undersökas. Men också om det förekommer mer än en forskare i 

undersökningen så kan det underlätta om det finns en viss struktur som förhöjer 

tillförlitligheten i intervjumetoden. När det är flera fall som undersöks är det också 

fördelaktigt att använda sig av semistrukturerade intervjuer då det ökar 

jämförbarheten mellan fallen menar Bryman.   

6.2 Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga 1) utformades för att fungera som ett stöd under 

intervjuerna. En slags säkerhet för att de områden och frågeställningar som var av 

intresse för studien togs upp. Intervjuguiden bestod av tre olika områden som 

undersökarna diskuterat fram: Hörselsituation, Skola och Socialt. Trost (2010) 

skriver att det är fördelaktigt att använda sig av få men stora frågeområden då det 

är viktigt att den som intervjuar kan sin guide utantill. Frågor skrevs till varje 

område för att få med mer specifika delar, men det var inte nödvändigt att de 

ställdes så som de skrivits eller i den ordningsföljden, vilket även Trost tydliggör. 

Vid utformningen av intervjuguiden togs även hänsyn till de råd som Bryman 

(2011) presenterar. Bryman menar bland annat att en intervjuare ska använda ord 

och ett språk som passar den intervjuade, ha en viss del struktur för att i möjligaste 

mån få rätt frågor under varje tema samt att intervjuaren inte ska ställa ledande 

frågor. Vidare ger Bryman förslag på olika typer av frågor att använda sig av 

under intervjun: Inledande frågor, uppföljningsfrågor, tystnad, sonderingsfrågor, 

preciserande, direkta, indirekta, strukturerande och tolkande frågor. Alla dessa 

frågor gick inte att formulera i intervjuguiden då flera av dem bygger på vad 

informanterna delar med sig av, men nästintill alla användes under intervjuerna.  

6.3 Urval 

Intervjudeltagarna hittades via undersökarnas, bekantas eller intervjudeltagares 

kontaktnät och sociala kretsar. Urvalet blev alltså en kombination av ett 

bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) innebär ett 

bekvämlighetsurval att personer som fått frågan att delta i studien är de som varit 

lättast tillgängliga för undersökaren. Snöbollsurvalet beskriver Bryman som en 

typ av bekvämlighetsurval då undersökaren får kontakt med ytterligare intressanta 

personer via de deltagare som redan funnits. För denna studie var det svårt att få 

tag på intervjudeltagare och tiden var begränsad vilket gjorde studiens urval det 

enda möjliga. De krav som deltagarna skulle uppfylla för att tillhöra studiens 

population var att de skulle vara i åldern 20-40 år samt ha gått i en integrerad 
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högstadieklass. Med integrerad menas en så kallad ”blandad” skolklass där det 

kunde förekomma både hörande elever och elever med hörselnedsättning. 

Intervjudeltagarna skulle också uppfylla kravet om att ha en hörselnedsättning och 

varit försedda med minst en hörapparat. Dock valdes det ej att sättas upp några 

lägre eller övre gränser gällande deltagarnas audiometriska resultat, till exempel 

ton- och taltrösklar.  

Deltagarna kontaktades antingen via det sociala mediet Facebook eller via mail. I 

meddelandet gavs ett informationsblad (se bilaga 2) innehållande upplysningar 

kring undersökningens syfte, praktiskt genomförande av intervju samt 

undersökningens konfidentialitet.  

6.4 Genomförande av intervjuer 

Efter att intervjudeltagarna givit sitt samtycke till att delta i undersökningen 

ombads de att välja tid och plats för intervjun. Detta gjordes dels som försäkran 

om att deltagarna faktiskt kunde medverka och för att skapa en naturlig och 

avslappnad miljö att genomföra intervjun i. På så sätt fanns förutsättningarna för 

deltagarna att känna sig till ro och därigenom ge tillräckligt utförliga svar till 

studiens datainsamling. Enligt Trost (2010) är det rimligt att intervjudeltagaren 

får välja plats men att undersökarna kan ge förslag på bra miljöer. Sex intervjuer 

hölls på antingen privat eller allmän plats. Några intervjudeltagare föredrog att 

mötet skedde i deras bostad och vissa ville intervjuas i mer offentliga lokaler, 

bland annat ett café och ett bibliotek. Vid fem av intervjuerna träffades 

undersökare och informant, en intervju hölls över telefon. Intervjuerna varierade 

i tid mellan 20 till 40 minuter. Innan intervjun påbörjades presenterades 

intervjudeltagaren med information om undersökningen samt dess samtyckeskrav 

(se bilaga 3) och fick skriva under detta. De fick också se intervjuguiden med 

förhoppningen om att detta skulle stärka den semistrukturerade intervjuformen 

som eftersträvades. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna bearbetas. 

Bryman (2011) menar att intervjuaren bör lägga sin uppmärksamhet på det som 

sägs för att kunna ställa bra frågor och bör därför inte distraheras av att anteckna 

allt som informanten säger. 

6.5 Databearbetning 

De sex inspelade intervjuerna transkriberades fortlöpande för att skapa struktur i 

materialet och underlätta bearbetningen. Som metod för bearbetning av materialet 

användes tematisk analys vilken enligt Bryman (2011) är den mest förekommande 

metoden när det är fråga om att ta sig an kvalitativa data. Tematisk analys innebär 

skapande av olika teman ur den data som samlats in skriver Bryman. För denna 
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studie hittades teman i de transkriberade intervjuerna och som hjälp användes en 

arbetsmatris ur Trost (2010). I enlighet med Trost utformades en tabell (se tabell 

4.1 i bilaga 4) i samband med att transkripten lästes. Tabellen innehöll sex 

fingerade namn varav ett stod för varje informant, tabellen innehöll också de olika 

teman som uppkom samt korta utdrag av vad informanterna sagt. Liknande 

händelser och erfarenheter som informanterna tagit upp formade nio olika teman. 

Därefter utfördes en noggrann genomgång av tabellen med innehåll och de nio 

kategorierna komprimerades till fem övergripande teman.  

6.6 Teori 

Stigmatiseringsteorin utgör den teoribildning som använts i analysen av 

intervjuerna. Teorin användes som stöd i att undersöka om det förelåg upplevelser 

och händelser som påverkat eller påverkats av stigmatiseringsprocesser.   

Bjarnason (2011) skriver att stigmatisering är ett slags koncept där onormala eller 

avvikande beteenden och anlag ses som socialt förkastliga av de som utgör 

normaliteten. Stigmatisering har genomgått en förvandling där det ursprungliga 

tankesättet kretsade kring en persons synliga funktionshinder eller kroppsliga 

defekter. Idag har stigmatisering en mer social kärna där medlemmar från 

samhällets rådande normer istället avgör vad som definieras som ett oönskat 

beteende eller oönskade anlag. 

Hétu (1996) redogör att stigmatiseringsprocessen är en vedertagen teori som kan 

användas för att uppnå en bättre förståelse för vad det är som orsakar den typen 

av behandling. Personer med nedsatt hörsel utgör inte en majoritet av 

befolkningen och därigenom befinner de sig utanför normen. Detta kan då ses som 

ett atypiskt beteende och tolkas som något onormalt, en negativ värdering som 

bär med sig andra associationer beroende på hur detta beteende yttrar sig menar 

Hétu. I det här fallet kan det exempelvis innebära att en person med 

hörselnedsättning för ett samtal med en hörande person och inte hör allt av det 

som sägs. Personen med hörselnedsättning väljer då att inte svara vilket den 

hörande kan uppfatta som irriterande eller stötande. Även om detta inte är den 

hörselnedsattas avsikt finns risken att detta bemöts med ett ytterligare 

stigmatiserande bemötande från den hörande. Exempel på detta kan vara en 

kränkande kommentar i stil med ”Hör du dåligt eller?” eller att den hörande 

vänder sig från personen med hörselnedsättning och istället börjar prata med 

någon annan skriver Hétu. Detta kan orsaka skadliga effekter hos personen med 

hörselnedsättning i form av skam eller att individen känner att det är hens fel att 

missförståndet uppstod.  Konsekvenserna av detta blir att personen med 

hörselnedsättning kan se sin identitet ur ett negativt ljus, få ett minskat 
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självförtroende och dra sig undan från sociala tillställningar och gruppaktiviteter 

för att spendera mer tid hemma. Personen håller sig för sig själv, stagnerar socialt 

och försöker gömma den ångest som tillkommit på grund utav den nuvarande 

situationen menar Hétu. Tye-Murray (2014) klassificerar dessa förändringar hos 

individen som ett maladaptivt beteende som även kan förekomma i sällskap med 

andra personer. Detta kan bland annat innebära att personen förnekar att hen har 

en nedsättning och skyller den bristande kommunikationen på något annat. Det 

kan också yttra sig i form av att hörhjälpmedlet inte används alls eftersom det 

påkallar uppmärksamhet till faktumet att personen har en nedsatt hörsel, en icke 

önskvärd egenskap. Vid detta skede har individen nu genomgått den totala 

stigmatiseringsprocessen. (Tye-Murray, 2014) 

Stigmatisering kan också etablera sig utan att personen med hörselnedsättning är 

aktiv (till exempel genom att delta i ett samtal och uppvisa ett oönskat beteende). 

Danermark och Coniavitis Gellerstedt (2003) redogör att eftersom egenskapen 

nedsatt hörsel inte är något som syns behövs något som uppenbarar den oönskade 

egenskapen eller det avvikande beteendet, en så kallad stigmatiserande markör. 

En hörapparat och en bärbar slinga är två exempel på tydliga visuella kännetecken 

som möjliggör att personen med hörselnedsättning blir identifierad som sådan. En 

person från den rådande normen, i det här fallet någon med normal hörsel, kan nu 

stigmatisera individen med hörselnedsättning bland annat genom att tillskriva 

oönskade egenskaper utöver den nedsatta hörseln. Det kan till exempel vara att 

personen uppfattas som ointresserad, irriterande eller asocial. Danermark och 

Coniavitis Gellerstedt (2003) kallar denna process för master status. Master status 

innebär att en oönskad egenskap styr övriga personers perception av den 

stigmatiserade personens karaktär. I det här fallet betyder det att egenskapen 

nedsatt hörsel får ett mer eller mindre totalt fokus och övriga delar av 

personligheten faller åt sidan. Personen har därmed blivit decimerad till ett enda 

karaktärsdrag menar Danermark och Coniavitis Gellerstedt. 

6.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som är väsentliga inom all forskning men hur 

olika forskare ser på dem och använder dem skiljer sig (Bryman, 2011). Enligt 

Bryman blir till exempel begreppet validitet inte på samma sätt intressant för 

kvalitativa forskare som för kvantitativa forskare. Det finns därför andra 

ståndpunkter och kriterier kring dessa begrepp som ofta appliceras på kvalitativ 

forskning istället menar Bryman. För denna studie har följande begrepp 

tillämpats: Extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet samt extern 

validitet. Den externa reliabiliteten betyder i vilken utsträckning en undersökning 

går att upprepa. Vid kvalitativ forskning blir det dock svårt att uppnå de kriterier 
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som extern reliabilitet ställer skriver Bryman. I denna studie har 

tillvägagångssättet presenterats med intentionen att det skulle kunna replikeras i 

största möjliga utsträckning. Men eftersom olika informanter påverkar 

tillvägagångssättet under intervjuerna så går det givetvis inte att fullt ut att 

uppfylla detta kriterium. Den interna reliabiliteten avser huruvida undersökarna 

tillsammans kommit överens om att data ska tolkas skriver Bryman. I denna studie 

anses den interna reliabiliteten vara hög, då tolkningar och analys genomförts 

tillsammans samt diskuterats väl undersökarna sinsemellan. Intern validitet 

innebär att överensstämmelsen mellan studiens observationer och de teoretiska 

idéer som den producerar ska vara god (Bryman, 2011). Den interna validiteten 

för detta arbete har varit avsedd att stärkas med god grundkunskap i ämnet och att 

metoden och analysen på så sätt också blivit väl utförd. Med en bra förförståelse 

anses mönster och viktig information lättare upptäckas i materialet och kan 

analyseras ur ett större perspektiv. Den externa validiteten avser i vilken 

utsträckning resultaten kan spegla andra situationer och miljöer, vilket blir 

svåruppnåeligt vid kvalitativa studier (Bryman, 2011). Denna studie kan endast 

säga något om verkligheten för de personer som intervjuats. Avsikten med studien 

har varit att belysa hur det undersökta ämnet kan upplevas för målgruppen samt 

att få en djupare förståelse. Det innebär alltså att det med denna studie inte går att 

generalisera resultatet till hela populationen.  

6.8 Forskningsetiska principer 

Under arbetet med denna studie har de forskningsetiska principer som 

sammanställts av Vetenskapsrådet (2002) tagits i beaktande. Sammanställningen 

avses för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.  

Informationskravet: Detta krav innebär att utförlig information ska ges till 

uppgiftslämnare och studiedeltagare om vilka uppgifter och villkor som 

deltagandet gäller. Med denna information ska de också få kännedom om att 

deltagandet är frivilligt samt att de närhelst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). För denna studie utformades ett informationsblad vilket 

samtliga informanter tog del av.  

Samtyckeskravet: Med detta krav menas att forskaren måste ha uppgiftslämnares 

och undersökningsdeltagares samtycke. Om deltagaren är minderårig kan även 

samtycke från förälder/vårdnadshavare krävas. Samtyckeskravet innebär också att 

deltagaren har bestämmanderätt kring villkoren på deras deltagande samt fortsatt 

medverkan. Om en deltagare önskar avbryta sin medverkan ska det inte ge 

negativa konsekvenser för personen (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 
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undersökningsdeltagare som medverkat i studien har skrivit under ett 

samtyckesblad med information kring vad samtycket innebär (se bilaga 3).  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter som rör deltagare i studien ska behandlas med 

konfidentialitet och förvaras så att utomstående ej kan ta del av dem. Sådana 

uppgifter kan vara personuppgifter eller liknande som kan göra deltagaren 

identifierbar. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att undvika sådan identifiering 

menar Vetenskapsrådet. Vid arbetet med denna studie informerades 

intervjudeltagarna om konfidentialitetskravet. Deltagarna har tilldelats fingerade 

namn i uppsatsen och det anges inte vart i Sverige deltagarna har gått i skola eller 

vart intervjuerna hållits. Både inspelningarna och transkripten kommer att 

förstöras då studien är färdigställd som en försäkran om att inga känsliga uppgifter 

hamnar hos obehöriga.  

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet säger att de uppgifter vilka samlats in om 

enskilda endast får användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte lämnas 

ut eller spridas vidare för icke-vetenskapliga syften skriver Vetenskapsrådet.  

 

7. Resultat 

Följande avsnitt presenterar intervjudeltagarna med fingerade namn samt deras 

ålder, därefter de fem teman som framkom i samband med intervjuerna och den 

analys de genomgick. Analysen bygger på den teori och de centrala begrepp som 

redogörs i tidigare delar av uppsatsen. Analysen formade följande teman: Lärares 

stöd och kunskap, skolkamraters stöd och attityder, acceptans av 

hörselnedsättning, undervisning och klassrumsmiljö samt betydelsen av extra 

stöd.  

7.1 Intervjupersoner 

Tabell 7.1 Studiens intervjudeltagare  

Namn “Agnes” “Boris” “Diana”   “Jessica” “Kim” “Veronica” 

Ålder 24 år 25 år 22 år  27 år 36 år 20 år 
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7.2 Lärares stöd och kunskap 

De sex intervjudeltagarna har delat med sig av sina upplevelser gällande sina 

lärares förkunskaper av hörtekniska hjälpmedel och det stöd som de gav. 

Informanternas erfarenheter av sina lärare under högstadietiden karaktäriseras 

både av stora skillnader gällande den support de blev erbjudna och den kunskap 

de besatt, men också av tydliga likheter. 

Dessa upplevelser sträcker sig från tillfredställande och upplyftande till minimala 

och skadliga. I den ena ytterkanten finns Jessicas erfarenheter där hon vittnar om 

hur lite stöd hon erbjöds. Under hennes fyra år på högstadiet var det totalt bara 

två stycken lärare som gav henne någon form av stöd och visade hänsyn till de 

behov som hennes hörselnedsättning medförde i skolan. På frågan ”Vad saknade 

du från dina lärare” svarade hon: 

Jag önskar lärarna inte såg det som ett problem att använda mikrofonen. 

De såg det som en störning. 

-Jessica, 27 år 

I tillägg till att hennes hörtekniska hjälpmedel sågs som ett irritationsmoment 

under lektionerna fanns det ingen ur skolpersonalen som var villig att stötta henne 

när ett flertal av eleverna på skolan mobbade henne. Hon nämner en av lärarnas 

respons när hon försökte ta upp ämnet:  

Jag sa det på någon av utvärderingarna, jag kommer ihåg att den första 

mentorn jag hade sa: "Jaa, men du vet ju hur barn är."  

-Jessica, 27 år 

I undersökningen framkom det även utbyten med lärare som befann sig i den 

andra änden av spektrumet. Boris interaktion och erfarenhet av sina 

högstadielärare kan ses som den totala motsatsen till Jessicas. Han beskriver den 

tiden som nästintill felfri och har inga klagomål beträffande sina lärare. Såhär 

beskriver han deras attityd till att använda hörtekniska hjälpmedel: 

De såg till ha den på varje dag, de var väldigt duktiga med det. De 

respekterade det och var extra noga med att kolla av med mig så att jag 

hade hört allting, att jag hängde med.  

-Boris, 25 år 

De övriga fyra informanternas upplevelser av sina lärare befinner sig någonstans 

mellan dessa två yttersta gränser av nästintill avsaknad av stöd och fullgott 

samarbete från läraren. Dessa informanter lutar dock något mer åt det positiva 

hållet då ingen av dem upplevt några hinder eller motsättningar i samma 



19 
 

utsträckning som Jessica. Dessa lärare befann sig på en liknande kunskapsnivå 

där de hade viss kännedom om hanteringen av de hörtekniska hjälpmedlen och 

kunde implementera dem i sin undervisning utan några större svårigheter. Det 

enda egentliga problemet som dessa informanter upplevde i samband med detta 

var att det förekom lärare som glömde ta på sig mikrofonen inför lektionen. Vissa 

av informanterna kände sig visserligen besvärade av att påminna läraren, då det 

riktade uppmärksamheten mot dem och de valde därför att inte påpeka det. 

Konsekvenserna av detta uteblev dock i och med att samtliga av 

intervjudeltagarna hade klasskamrater som upplyste läraren att hen glömt ta på 

sig hjälpmedlet och därigenom kunde problemet övervinnas.  

Majoriteten av informanterna upplevde svårigheter i början av sin tid på 

högstadiet då de skulle informera de nya lärarna om sin situation och etablera 

riktlinjer för vad de behövde i undervisningen. Denna obekväma situation var 

dock inte direkt orsakad av läraren utan berodde på att informanterna inte önskade 

påkalla uppmärksamhet till sin hörselnedsättning. Efter det initiala samtalet med 

läraren kände sig informanterna lättade över att dels ha fått det överstökat och dels 

för att de klarlagt vad som gällde. Diana nämner hur hon kommunicerade med en 

av sina lärare: 

 

Jag hade alltid en dialog med läraren. Vi hade en överenskommelse om att jag 

alltid skulle sitta långt fram i klassrummet. Om det var något som jag inte hörde 

så bad jag alltid läraren att upprepa det. 

-Diana, 22 år 

7.3 Skolkamraters stöd och attityder 

I föregående sektion nämns det att upplevelsen av högstadietiden skiljer sig från 

informant till informant. Detta är något som märks av särskilt i kategorin 

skolkamrater. Återigen är det Jessicas upplevelser som utgör en av extremerna i 

denna undersökning. Hon beskriver en typisk skoldag: 

 
Ungdomarna mobbade mig mycket. Använde mikrofonen, tog mikrofonen 

och liksom använde den. "Hör du mig?! Hör du mig?!"  De lekte med den, 

det var en leksak för dem. Då kände jag mig som ett ufo i jämförelse med 

de andra.  

-Jessica, 27 år 

 

Mobbningen var inte enbart verbal utan kunde också anta en mer fysisk form: 

 
Några av dem slog mig faktiskt, vid örat. Här någonstans. Typ stötte emot 

med axeln. Vissa gick ju bakom mig och viskade "Hör du mig?" "Hör du 
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mig?" och gjorde narr av det. Ofta så drog de in mig i klassrummet, innan 

lektionen skulle börja. De bad mig sätta på hörapparaten så skulle de leka 

med mikrofonen och gömma sig lite här och där i klassrummet. Det var 

mycket sånt, det var det. 

-Jessica, 27 år 

 

Flertalet av informanterna hade överlag ett funktionellt och sunt socialt samspel 

med sina klasskamrater. Det förekom dock negativa inslag i dessa relationer, 

visserligen inte alls lika skadliga som för Jessica, men obekväma situationer 

förekom. Dessa kretsade kring gånger då informanten inte hört allt som sagts 

under ett samtal med flera av sina klasskamrater. Veronica tar upp ett exempel av 

detta: 

 
Nej, men om de sa något som jag inte hörde, då frågade jag "Vad sa ni?". 

Då kunde de svara "Nej det var inget". Att få det svaret är inte kul. Till 

slut började jag gissa vad de sa, jag hörde lite och bildade resten av 

meningen i mitt huvud. Då kanske jag svarade "ja" när det skulle vara 

"nej", då blev det lite fel.  

-Veronica, 20 år 

 

Under högstadietiden lyckades samtliga deltagare också att skapa ett starkt och 

stödjande förhållande med en annan individ ur deras klass, i vissa fall flera. Deras 

utmärkande drag av att vara ensamma om att ha en nedsatt hörsel har utgjort 

startpunkten för en vänskap som i vissa fall bestått över åren. Utöver ett ökat 

välbefinnande hade det stöd som dessa personer gav en positiv effekt i andra 

områden, bland annat underlättade de kommunikationen i mer bullriga miljöer, 

något Diana uppskattade: 

 
Det är klart att man känt sig utanför ibland eftersom man missar lite i 

gruppsamtal. Min bästa kompis, som jag träffade i mellanstadiet, hon är 

väldigt bra på att återberätta ett samtal för mig. Hon kan på ett enkelt sätt, 

utan att jag tycker att det känns jobbigt, återberätta vad som har hänt om 

det är så att jag inte hörde. En väldigt snabb sammanfattning så att det inte 

blir något konstigt av det hela.  

-Diana, 22 år 

 

Även i Jessicas tillvaro, där mobbning och utfrysning inte var något ovanligt, 

fanns det personer som uppvisade empati och gav henne support. Hon nämner det 

kortfattat: 

 
Det var ett visst kompisgäng som jag umgicks med och de tog hänsyn till 

det och hjälpte mig när jag inte hörde. Där kunde jag fråga om eftersom 

det inte var framför hela klassen, det var typ tre tjejer. 

-Jessica, 27 år 
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Informanternas klasskamrater kunde också ge sitt stöd genom att påminna läraren 

att ta på sig det hörtekniska hjälpmedlet om informanten glömt eller inte ville 

påtala detta själv. 

7.4 Acceptans av hörselnedsättning 

Ett tema där informanternas upplevelser karaktäriseras av en distinkt 

samstämmighet är den egna acceptansen av att vara en person med 

hörselnedsättning. Samtliga deltagare har beskrivit sin attityd (och hur den 

förändrats) till att ha en hörselnedsättning på ett oerhört snarlikt sätt. 

Informanterna blev diagnostiserade med nedsatt hörsel vid ett tidigt skede i livet, 

mellan två och åtta års ålder. I början var detta inget som de lade någon större 

reflektion kring och inget som uppmärksammades i någon egentlig bemärkelse. 

För de flesta informanterna dröjde det ett par år innan faktumet att de skiljde sig 

från sina kamrater hade tagit form i deras medvetanden. Denna insikt uppstod i 

åldern tio till tolv år, det vill säga på mellanstadiet. Veronica har ett klart minne 

av när hon ändrade sin åsikt kring sin nedsättning: 

 
Det var i sjuan jag började tycka att det var pinsamt och jag ville inte ha 

den. Jag ville inte att folk skulle veta om det. Jag kommer från en ganska 

liten stad, så det var inte speciellt vanligt att det fanns folk med 

hörselnedsättning. Jag kände ingen som hade det. 

-Veronica, 20 år 

 

Viljan om att dölja sin hörselnedsättning är något hon har gemensamt med 

samtliga informanter. Alla har påtalat en önskan om att hemlighålla sin 

nedsättning, något som försvårades av att de bar hörapparater. De hörtekniska 

hjälpmedlen som användes utöver hörapparaterna bidrog till en förhöjd 

medvetenhet av att informanterna inte tillhörde den norm som etablerats i 

klassrummet. Majoriteten av informanterna försökte kringgå detta genom att visa 

det i minsta möjliga mån, vilket var något som Kim lade ett stort fokus på: 

 
Jag ville ha uppsatt hår men det kunde jag ju inte för då syntes de. Jag fick 

alltid tänkte på hur jag skulle ha håret och jag tyckte inte om när folk satt 

bakom mig. Jag vill alltid ha folk framför mig. 

 

-Kim, 36 år 

 

En deltagare nämner också en rädsla av att bli sedd som ointelligent eller 

avvikande på grund av sin hörselnedsättning. Såhär beskriver Boris sina tankar 

kring detta: 
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Jag kände att jag inte ville sticka ut från mängden, jag var orolig för att 

det såg konstigt ut med mina hörapparater. När jag träffade nytt folk 

kände jag mig också orolig över att dom skulle uppfatta mig som konstigt 

och istället börja prata med någon annan istället för med mig. 

 

-Boris , 25 år 

 

I takt med att tid passerat och informanterna utvecklats och fått möjligheten att 

reflektera har de funnit varierande grader av acceptans för sin hörselnedsättning. 

I dagsläget är det ingen av informanterna som inte vill kännas vid att de har nedsatt 

hörsel. De har godtagit att detta är något som är en del av deras liv och nyttjar sina 

hjälpmedel utan att uppleva några större besvär. Det som förut betraktades som 

en konstant påminnelse om hur de avvek från sina klasskamrater ses idag som ett 

verktyg och något som skulle vara svårt att klara sig utan. Så här ser Agnes på 

sina hörapparater idag: 

 
Man ser ju det mer som ett viktigt hjälpmedel nu än vad man gjorde när 

man var mindre. När man var i tonårsåldern tänkte man väl lite "näee", 

men nu har man börjat tänka "Nej, jag kan inte vara utan dem" och det 

tänkte jag inte förut. 

-Agnes, 24 år 

Vissa av informanterna har det dock svårt att vara helt och hållet bekväm med sin 

hörselnedsättning. Kim nämner hur en del av hennes perspektiv från 

högstadietiden fortfarande finns med: 

Inte helt ok, det känner jag inte. Jag går ju aldrig med håret uppsatt, det 

gör jag bara hemma. Jag vill inte gärna visa det. Jag vet inte varför, för det 

är ingen som har sagt något om det. Det är bara en sak som ligger kvar, att 

man inte vill visa. 

-Kim, 36 år 

Dessa variationer av informanternas nuvarande attityder gentemot sin 

hörselnedsättning är något som återspeglas i valet och användandet av deras 

hörapparater. Hälften av intervjudeltagarna använder idag en i-örat-apparat med 

motiveringen att det är den modell som är minst synlig. De är medvetna om att 

den här typen av hörapparat inte har lika många funktioner (till exempel ett läge 

för teleslinga) som en bakom-örat-apparat har, men väljer att fortsätta använda 

sina i-örat-apparater då de föredrar ett hjälpmedel som syns mindre. En av 

deltagarna har valt att använda sin hörapparat så lite som möjligt, oftast bara i 

skolan eller i kontakt med andra människor. Om hon är ensam hemma sitter den 

nästan aldrig i. Detta berodde dock inte enbart på informantens attityd till sin 

hörselnedsättning utan var delvis orsakade av den höga ljudvolym som 
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hörapparaten alstrade. En annan informant har valt att helt sluta använda sin 

hörapparat då hon anser att hon hör tillräckligt bra utan den. 

7.5 Undervisning och klassrumsmiljö 

Majoriteten av intervjudeltagarna tillbringade större delen av sin skoltid i samma 

klassrum. Det förekom att andra lokaler användes för lektioner som krävde en viss 

typ av utrustning, till exempel för gymnastik och musik, men undervisningen 

skedde primärt i ett och samma rum. Fyra av intervjudeltagarna var ensamma om 

att ha en hörselnedsättning på sin skola vilket medförde att en stationär teleslinga 

bara installerades i ett rum av kostnadsskäl. Två stycken hade bärbara slingor som 

de bar med sig mellan klassrummen. Deltagarna har upplevt både positiva och 

negativa effekter av att ha sin undervisning belägen i samma lokal. Jessica minns 

hur detta gav hennes klass ytterligare en anledning att ge sig på henne: 

Man fick alltid vara i samma rum på grund av T-slingan. Det kostade för 

mycket att göra vid alla rummen, och då blev alla elever kinkiga mot mig 

för att vi var tvungna att ha samma rum medan alla andra fick gå till olika 

rum, olika klassrum. Det var ju en jättestor grej i högstadiet. 

-Jessica, 27 år 

De som använde en bärbar slinga hade inte samma typ av problem men kände sig 

också något missnöjda med dessa hjälpmedel. Agnes nämner hur otymplig den 

bärbara slingan var: 

Det var så jobbigt när man skulle byta lärare, att bära med sig alla grejer 

till nästa klassrum. Man fick ju kånka med den lilla väskan hela tiden. 

-Agnes, 24 år 

Kim berättar om hur hennes hjälpmedel fick henne att känna sig obekväm: 

Jag hade en sån bärbar slinga med mig. Läraren hade också något om 

halsen, en sändare tror jag. Men på gympan och musiken använde jag det 

aldrig för jag tyckte att det blev för högt. Jag tyckte inte om att använda 

den, jag vande mig aldrig vid att ha något runt halsen. Jag kände mig 

utsatt, utpekad på något sätt. 

-Kim, 36 år 

Slutligen beskriver Jessica hur hennes lärare ställde sig till att använda 

mikrofonen. En lärare respekterade det, men de flesta uppförde sig så här: 

De andra lärarna var mer "just det, just det. Jaha hur funkar den här? Ska 

jag ha den på huvudet?". De gjorde också narr av det och eleverna 

skrattade. 
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-Jessica, 27 år 

7.6 Betydelsen av extra stöd 

Utöver de hörtekniska hjälpmedlen och support från klasskamrater fick hälften av 

informanterna stöd i form av en specialpedagog. Dessa personer fyllde olika 

funktioner beroende på vilka behov eleverna hade. I Jessicas fall fungerade 

specialpedagogen som ett extra skyddsnät:  

Hon hade jag en gång i veckan eller varannan dag. Hon hjälpte mig med 

läxorna, pratade med mig. Hon såg till att det gick framåt för mig. 

-Jessica, 27 år 

En annan informant, Veronica, hade mer glädje av sin pedagog ur en annan 

synvinkel. Den här personen hjälpte henne med att undervisa hennes klass om vad 

det innebar att ha en hörselnedsättning, något som hon inte själv ville redogöra. 

Så här beskriver hon det: 

Det var hörselläraren som kom och informerade klassen i 7:an. Då fick 

dom prova på att ha hörapparater på sig. Det tyckte jag var jättepinsamt, 

jag ville helst inte gå på den lektionen, jag kände att det var det hemskaste 

som kunde hända. Men jag tror också att det var bra att de fick 

information om det. 

-Veronica, 20 år 

Specialpedagogen kunde också bistå i undervisningen i ämnen som inte alltid låg 

inom högstadiets läroplan, till exempel uttal. Detta var något som Kim tog del av: 

Jag gick hos en hörsellärare, där jag fick lära mig säga "s" och så. Jag fick 

prata med en maskin så dom kunde mäta hur jag uttalade mina "s". 

-Kim, 36 år 

 

8. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens metod samt resultat. Vidare tar avsnittet även 

upp studiens slutsats samt förslag till ytterligare forskning.  

8.1 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har några funderingar kring tillvägagångssättet uppstått. En 

fundering rör urvalet. Initialt var tanken att intervjupersonerna skulle vara i 

åldrarna 12-16 år för att få en mer aktuell bild av hur det är att gå på högstadiet 



25 
 

med en hörselnedsättning. Men denna population visade sig vara svårfångad då 

inga tillfrågade svarade på informationsutskicket. Om tiden för studien inte varit 

så begränsad kunde mer tid lagts på att hitta intervjupersoner ur denna grupp och 

kanske lett till att svar erhölls. Eftersom detta inte var möjligt fick syftet 

formuleras om och en ny population väljas. Den nya populationen skilde sig i 

ålderskriteriet vilket medförde att informationen som kom fram i intervjuerna 

speglar erfarenheter och händelser som kan ha skett flera år tillbaka. Det anses 

finnas både för och nackdelar med detta då det inte ger en aktuell bild men 

samtidigt har informanterna haft tid att reflektera över skoltiden vilket kan ge mer 

detaljerade funderingar och tankar. Andra funderingar som funnits kring metoden 

rör intervjuerna. Ingen av undersökarna har tidigare utfört intervjuer vilket kan 

medföra att förmågan att få informanterna att uttrycka sig kring känsliga händelser 

varit begränsad. Två av intervjuerna hölls på café vilket egentligen inte är 

optimalt, dels på grund av ämnet intervjuerna berörde men också för att både 

intervjuare och informant hade hörselnedsättning. En av intervjuerna hölls över 

telefon, dock anses det inte ha medfört något hinder under intervjun eller vid 

analysen då hänsyn endast tagits till det som informanterna uttryckt i ord och inte 

deras kroppsspråk. Ytterligare fundering handlar om utformandet av 

intervjuguiden, då en medvetenhet fanns med kring att undersökarna går en 

audionomutbildning samt att en av undersökarna själv har en hörselnedsättning. 

Det var viktigt att intervjuguiden utformades så att den inte blev ledande för 

informanterna i något område. Vidare rekomenderar Bryman (2011) att en 

pilotintervju genomförs för att undersöka kvalitén på frågorna i intervjuguiden. 

För denna studie genomfördes ingen pilotintervju då det fanns svårigheter med att 

ens få kontakt med informanter. Samt att intervjuguiden var utformad på så sätt 

att en pilotintervju med en person som ej uppfyllde urvalskriterierna inte hade 

kunnat säkerställa kvalitén på intervjuguiden.    

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av analysen visade att skolpersonalens stöd och kunskap kring 

hörselnedsättning och den eventuella hörtekniken spelar stor roll för eleven med 

hörselnedsättning. I alla intervjuer samtalades det kring lärarens roll i skolmiljön 

och det framkom att läraren var betydande för eleven med hörselnedsättning och 

dennes trivsel i klassrummet. Om en lärare förlöjligar och inte respekterar 

betydelsen av det hörtekniska hjälpmedlet så kan det sprida sig i klassrummet och 

bli något som även skolkamraterna anammar. Men det kan också leda till något 

positivt om läraren istället visar respekt för situationen och tar ansvar för att 

tillgodose elevens behov. Ett antagande är att det skapar trygghet för eleven om 

användandet av hörtekniken bara flyter på utan att påtalas och uppmärksammas 

vid varje lektion. Även tidigare studier som den av Schmidt och Čagran (2008) 

tyder på att lärarens beteende påverkar elevens självförtroende, motivation och 

arbetsprestation. Bjarnason (2015) tar också upp effekten av att ha ett gott stöd 
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och att djupare kunskap hos skolpersonalen gör att eleven med hörselnedsättning 

blir mer bekväm med användandet av både personligt hjälpmedel och hörteknik. 

I föreliggande studie anses det därför vara av stor vikt att eleven med 

hörselnedsättning och berörda lärare har en god kommunikation kring hur eleven 

vill att undervisningen och miljön ska vara. Detta för att ge de bästa 

förutsättningarna för inlärningen.  

I tillägg till läraren är också klasskamraterna en viktig och central faktor i 

utformandet av elevens trivsel. Om skolkamraterna uppvisar en positiv inställning 

till hörselnedsättningen och hörtekniken så skapar det trygghet och anses 

motverka stigmatiseringsprocesser. Flera av informanterna beskrev just stödet 

från vänner i skolan som väsentligt för deras trivsel och framsteg i skolan. I de 

situationer där skolkamraterna fått påminna läraren om hörtekniken kan detta ses 

som att kamraterna också kan påverka läraren till att faktiskt ta mer ansvar kring 

användandet av tekniken. I det fall där relationen till skolkamrater präglades av 

utpekande och mobbning fanns också ett dåligt stöd från skolpersonalen med i 

bilden vilket gjorde att inga åtgärder vidtogs. Om stöd och förståelse funnits i 

lärarkåren kunde kanske mobbningen stoppats genom åtgärder som tillsägelser 

och information om vad det innebär att ha en hörselnedsättning. När stödet och 

förståelsen inte finns hos varken skolkamrater eller skolpersonal kan det antas ge 

stora negativa konsekvenser för individens personliga utveckling, inlärning och 

psykiska välbefinnande. I Skolinspektionens granskningsrapport (2009) 

framkommer det att elever valt bort sina hörhjälpmedel på grund av 

förödmjukande kommentarer från skolkamrater. Så var även fallet i denna studie 

då den informant som blivit mobbad uttryckte avskyn som hon då upplevde inför 

sina hjälpmedel.   

När det gäller acceptans av sin hörselnedsättning så påtalar samtliga informanter 

att en förändring skedde omkring mellanstadie- och högstadietiden. En 

medvetenhet om att de är annorlunda uppstod och viljan att passa in blev en 

central del i vardagen. En tänkbar anledning kan vara att informanten befann sig 

i en period i livet som karaktäriseras av stora förändringar, både interna 

(hormoner, puberteten) och externa (nya skolmiljöer och skolkamrater). Att ha en 

hörapparat kan upplevas besvärligt i en främmande miljö med människor som 

man ännu inte lärt känna. Bjarnason (2015) skriver att elevens eget 

förhållningssätt till hörselnedsättning är en del som påverkar användandet av 

hjälpmedel. Ett antagande i denna studie är därför att om personen själv känner 

stark negativitet gentemot sin hörselnedsättning och sitt hjälpmedel så kan följden 

bli att personen väljer bort hörapparat eller hörteknik som ett försök till att passa 

in.  

Ett flertal av informanternas utsagor berättar om hur samma klassrum fick 

användas till följd av att just det rummet anpassats med teleslinga. Det fanns olika 

åsikter bland informanterna kring olika hörtekniska hjälpmedel. En stationär 
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klassrumsslinga kunde upplevas begränsande och den bärbara slingan som 

otymplig och utpekande. Rekkedal (2012) tar upp att elevens attityd och kvalitén 

på ljudet i hörtekniken i största grad påverkar användandet. Därför anses det i 

föreliggande studie vara fördelaktigt om eleven får vara högst involverad i valet 

av hörtekniskt hjälpmedel för att främja användandet.  

I denna studie har det framkommit att stöd i form av talpedagoger och hörsellärare 

varit något mycket positivt för informanter som fått detta. En tanke kring det är 

att just detta stöd kan ha gett eleven en känsla av att vara betydelsefull och att bli 

sedd. Det kan vara befriande att någon förstår elevens hörselsituation och ser de 

behov som finns. Även Schmidt och Čagran (2008) skriver att extra stödinsatser 

som till exempel från en talpedagog kan göra mycket för elevens självbild och 

självförtroende. Ett antagande är att elever som har möjligheten att få extra stöd 

kan få en mer stabil grogrund att utvecklas ur och har en förbättrad chans att trivas 

i skolan. 

8.3 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser som 

tidigare högstadieelever haft kring att ha en hörselnedsättning i en integrerad 

högstadiemiljö. Slutsatsen för denna studie är att det kan finnas flera 

omständigheter som i varierande grad påverkar den hörselnedsatta elevens trivsel 

och lärande i skolan. Relationer till skolkamrater samt lärares inställning, stöd och 

kunskap var något som intervjuerna ofta kretsade kring och dessa faktorer kunde 

påverka stigmatiseringsprocesser i både positiv och negativ riktning. Med det 

anses att skolpersonalen har ett mycket stort ansvar för att en elev med 

hörselnedsättning ska kunna fungera och trivas i skolan. Lärare har möjligheten 

att påverka undervisningsmiljön, undervisningen och klasskamraternas 

inställningar vilket gör deras roll extra viktig. En annan stor del i det hela är 

elevens röst. Eleven måste få framföra sina önskemål och behov samt bli mött 

med respekt.  Det är av största vikt att eleven med hörselnedsättning ges samma 

möjligheter för att lyckas och samma förutsättningar för att trivas som sina 

normalhörande klasskamrater. Från föreliggande studie går ej att dra några 

generella slutsatser för hela populationen då arbetet med studien varit 

tidsbegränsat och även haft ett litet antal informanter.  

8.4 Förslag till ytterligare forskning 

Eftersom det för denna studie inte var möjligt att intervjua personer med 

hörselnedsättning som just nu går på högstadiet så är det något som önskas för 

framtiden. Om dessa personer kan intervjuas är det möjligt att uppnå svar som är 

desto mer aktuella och möjligtvis än mer relevanta. Även en studie i större 

omfattning med fler intervjuade informanter hade varit intressant.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Hörselsituation 

 Kan du berätta lite kring din hörselnedsättning? – exempel hur du hör, hur länge 

använt hörhjälpmedel? 

 Vad har du för hörhjälpmedel?  

 Hur mycket använder du det? 

 

 Finns det några skillnader i hur du ser på din hörselnedsättning idag och hur du såg på 

den under skoltiden i högstadiet? 

 

Skolan 

 Om du tänker tillbaka på skoltiden i grundskolan/högstadiet, hur fungerade det med 

hörapparaterna/hörhjälpmedel då? –hur mycket använde du dina hörapparater då? 

  Hade du någon extra hörteknik tillgänglig utöver hörapparaterna? – använde du den? 

– Hur upplevde du att det fungerade? 

 Klassrum – olika? 

 Kände du att du kunde hänga med i vad som sas på lektionerna? Läraren och eleverna? 

 Hur fungerade det med lärarna? – var de förstående i situationen? 

 

Socialt 

 Hur kände du inför att ha hörapparat/er under högstadietiden? – vad hade du för 

inställning till dina hjälpmedel? 

 Visste dina skolkamrater om att du har hörapparater? 

 Vad sa skolkamraterna om det? 

 Kände du någon mer på skolan som hade hörapparater? 

 Påverkades relationer med klasskamrater eller andra på skolan av din 

hörselnedsättning? 
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Bilaga 2. Informationsblad 

 

Vill du vara med i vårt examensarbete? 

 

Hej!  

Vi är två audionomstudenter, Sara och Calvin, som läser sista terminen på 

audionomprogrammet vid Örebro universitet. Just nu håller vi på med vårt examensarbete 

vars syfte är att undersöka erfarenheter kring att ha haft hörselnedsättning och hörhjälpmedel i 

en integrerad skolmiljö. Vi är intresserade av hur det upplevts att använda hörhjälpmedel i 

vanlig klass. Därför söker vi nu efter personer i åldrarna 20-40 år med hörselnedsättning som 

gått i vanlig skola och vill ställa upp på en intervju med oss.  

Intervjun görs enskilt och är beräknad att ta ca 40-60 min. Plats för intervju väljs efter ert 

önskemål. Intervjun kommer att spelas in samt skrivas ut för att i efterhand analyseras av oss. 

Det som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt. Vi kommer alltså inte lämna 

ut ditt namn eller information som kan kopplas till dig. Du som deltagare kommer att få ta del 

av studien när den är färdigställd.  

Om du bestämmer dig för att delta i intervjun har du full rätt att dra dig ur studien under 

arbetets gång om du inte längre önskar delta. Det material vi fått fram ur intervjun fram till 

dess kan dock komma att användas.  

Är du intresserad så skriv eller ring snarast för mer information eller bokning av tid för 

intervju.  

 

Kontaktuppgifter: 

Sara Ericson tel: 07xx-xxxxxx mail: saraxxxxxx@hotmail.com 

Calvin Jones tel: 07xx-xxxxxx mail: calvinxxxxxx@hotmail.com 

 

Med vänlig hälsning  

Sara Ericson & Calvin Jones 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till deltagande i studie 

 

Jag har tagit del av studiens syfte och förstått vad mitt deltagande innebär. Jag vet att 

intervjun kommer att spelas in och att jag när som helst kan välja att avbryta min medverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagares underskrift 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Sara & Calvin 
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Bilaga 4. Arbetsmatris för analys  
 

 

Tabell 4.1 Exempel på den tabell som gjordes under analysen.  

 

 

Teman ”Boris” ”Agnes” ”Diana” Osv.. 

Acceptans av 

hörselnedsättning 

Ville inte sticka 

ut från 

mängden, 

orolig över att 

träffa nytt folk 

Ville inte ha 

uppsatt hår 

förut 

Fick 

kommenterar om 

det i 

mellanstadiet, 

accepterade i 

tidig ålder 

 

Lärare stöd och 

kunskap 

Alltid funnits 

där, gav 

särskild 

uppmärksamhet 

Visste inte 

alltid hur 

hjälpmedlen 

fungerade, 

glömde ta 

av dem 

Tydlig 

kommunikation, 

hade en 

överenskommelse 

 

Undervisning och 

klassrumsmiljö 

Nästan alltid 

samma klass, 

underlättade 

lektionerna  

Stökig 

klass, 

många 

klassrum 

Några 

klasskompisar 

från mellanstadiet 

följde med till 

högstadieklassen 

 

Osv…     


