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Sammanfattning:  

Bakgrund: Hörteknik, akustikanpassning och pedagogiska insatser är centralt för 

att erbjuda elever med hörselnedsättning samma förutsättningar för delaktighet 

som normalhörande elever. Både anpassade och inkluderade skolformer ska 

erbjuda dessa åtgärder. Samtidigt finns en påtaglig skillnad i hur väl elever med 

hörselnedsättning klarar sig i skolan i jämfört med normalhörande elever.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för delaktighet i 

undervisning för elever med hörselnedsättning i anpassade klasser respektive 

inkluderade klasser samt grundskolenivå respektive gymnasienivå.  

Metod: Sex lärare som undervisar elever med hörselnedsättning i anpassad klass 

eller inkluderad klass på grundskola eller gymnasieskola intervjuades. Som 

komplement utfördes observationer av fyra typiska klassrum.  

Resultat: Samtliga skolor har tillgång till hörteknik och har försökt att anpassa 

klassrumsmiljön och pedagogik, dock i olika utsträckning vilket resulterar i en 

varierad påverkan på elevers förutsättning för delaktighet. 

Slutsats: Anpassade klasser har överlag bättre förutsättningar för delaktighet hos 

elever med hörselnedsättning än inkluderade klasser i både undersökta 

utbildningsnivåer. I inkluderade klasser varierar förutsättningarna. Lärare anser 

att förutsättningar för delaktighet är goda. 
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1. Inledning 

Elever har enligt Statens offentliga utredning (SOU 2011:30) rätt till en skolgång 

anpassad efter eget behov. För de elever som har behov av extra stöd i skolan, bör 

specialinsatser sättas in. Hörselskadades Riksförbund (HRF, 2007) menar att trots 

detta får inte alla elever det stöd de är i behov av då de inte hör vad som sägs på 

lektioner och därmed måste ta igen missad information efter lektionstid. Lindén- 

Boström och Persson (2014) kom i sin undersökning fram till att endast 48 % av 

flickorna och 46 % av pojkarna med hörselnedsättning i årskurs nio och år två på 

gymnasiet i Örebro var godkända i alla ämnen. Eftersom över 70 % av elever utan 

någon form av funktionsnedsättning uppnår godkänt betyg kan man anta att det 

finns faktorer som utgör hinder för elever med hörselnedsättning. Orsaken till 

detta kan vara att elevens hemkommun inte ser vikten av specialanpassat stöd. 

Dock finns många åtgärder att använda för att stötta elever med hörselnedsättning 

i skolsituationer. Det gäller framför allt faktorer som god kompetens inom 

konsekvenser av hörselnedsättning vad gäller ökad kunskap hos skolans personal, 

förbättrad ljud- och ljusmiljö, anpassad pedagogik och användning av hörteknik. 

 

Den vanligaste hörtekniska utrustningen som används i skolor är enligt 

Gustafsson (2009) fasta slingsystem och FM-system. Ett fast slingsystem leder 

ström i en tråd, placerad i rummet och skapar ett magnetiskt fält som telespolen i 

hörapparaten reagerar på och förstärker. FM-system är enligt Anderson och 

Goldstein ett frekvensmodulerat hörhjälpmedel som används för att förbättra 

taluppfattningen genom att lärare får bära en mikrofonsändare som ger ifrån sig 

en förstärkt signal via radiovågor till en mottagare i elevens hörapparat. Denna 

studie kommer endast att beröra fasta slingsystem då detta är det system som 

främst används i skolor i Örebro. 

 

Denna studie undersöker hur det fungerar och vilka åtgärder som gjorts i två olika 

skolformer och utbildningsnivåer för att underlätta skolgången för elever med 

hörselnedsättning. Skolorna som valts ut till studien är en inkluderad grundskola 

som har en eller flera elever med hörselnedsättning och en inkluderad 

gymnasieskola som har en eller flera elever med hörselnedsättning. De anpassade 

skolorna som valdes ut var en regional specialgrundskola anpassad för elever som 

är döva eller som har en hörselnedsättning samt en gymnasieskola som drivs i 

kommunal regi på ett statligt uppdrag, anpassad för döva och hörselskadade. Den 

regionala specialgrundskolan benämns hädanefter som anpassad 

grundskola/grundskoleklass. Gymnasieskolan som var anpassad för döva och 

hörselskadade benämns hädanefter som anpassad gymnasieskola/gymnasieklass. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Hörselnedsättningar 

Hörselnedsättningar kan uppstå i olika former och grader samt bero på en mängd 

olika orsaker. Gustafsson (2009) belyser att de kan röra sig om medfödda eller 

förvärvade hörselnedsättningar och det kan diagnostiseras i olika skeden i livet. 

En påtaglig konsekvens av hörselnedsättningar hos människor är att sociala möten 

försvåras eftersom förmågan att uppfatta tal är försämrad. Taluppfattningen 

påverkas i extra hög grad i bullriga ljudmiljöförhållanden och även en lätt grad av 

hörselnedsättning kan påverka och orsaka negativa sociala konsekvenser 

(Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen (2009) belyser att det finns 9000 kända 

fall av barn och ungdomar mellan 0 och 20 år i Sverige som har hörselnedsättning. 

3900 av dessa barn har hörapparat. 

2.2 Skolformer 

Anpassade klasser beskriver Wennergren (2006) som små klasser där elever med 

olika typer och grader av hörselnedsättningar samlas. Där ska elever ha tillgång 

till hörtekniska hjälpmedel, teckenspråk, akustikanpassade lokaler och 

specialstöd. Rekkedal (2007) menar att små klasser underlättar för elever med 

hörselnedsättning att ta del av kommunikation. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM, 2014) belyser att den anpassade grundskolans läroplan 

liknar den inkluderade grundskolans läroplan på många sätt. Läroplanen är 

likadan förutom särskilda kursplaner som gäller ämnena svenska, engelska, 

teckenspråk, moderna språk och rörelse och drama. Tvåspråkigheten med både 

svenska och teckenspråk gör att den anpassade grundskolan är tioårig på grund av 

att båda språken ska hinna utvecklas hos eleverna. 

Enligt HRF (2007) går 84 % av alla barn och ungdomar med hörselnedsättning i 

inkluderad klass medan resterande går i anpassade klasser. HRF (2007) förklarar 

att i inkluderade klasser går elever med hörselnedsättning tillsammans med 

normalhörande elever. Detta innebär ofta stora klasser vilket kan medföra en mer 

stökig ljudmiljö samt att tillgången till hörtekniska hjälpmedel och specialstöd 

ofta är begränsad. I de fall där tekniska hjälpmedel finns tillgängligt ligger 

ansvaret ofta på eleven själv att de används och fungerar. Det betyder att de elever 

med hörselnedsättning som går i inkluderad klass ofta undervisas på 

normalhörande elevers villkor och möjligheten för delaktighet i klassrummet 

försvåras. 
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2.3 Integrering och inkludering 

Enligt Nilholm och Göransson (2013) är integrering ett mycket omskrivet 

begrepp. Dock har många forskare och praktiker inom det specialpedagogiska 

ämnet börjat anse begreppet som föråldrat. De menar att det representerar ett 

synsätt där elever i behov av stöd ska anpassas till skolor som inte är utformade 

för att passa dessa elever. Begreppet inkludering ska istället fokusera på att skolor 

ska utformas för att passa alla elever oavsett funktionsnedsättning och har därför 

börjat användas allt mer (Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson, 2013). 

Inkludering som begrepp introducerades från början enligt Nilholm (2006) av 

anledningen att det fanns ett behov av att säga något nytt om hur skolor bör 

bemöta elever med speciella behov. 

2.4 Anpassad pedagogik 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2004) menar att lärare 

som undervisar elever med hörselnedsättning måste tillgodose elevers specifika 

behov och bör därför vara väl insatt i varje elevs situation. En viktig aspekt enligt 

Siebein, Gold, Siebein och Ermann (2000) är att anpassa pedagogiken och 

kunskapen hos lärare för att åstadkomma bästa möjliga utbildningsförutsättningar 

för elever med hörselnedsättning. Undervisningsstrategier som kan vara lämpliga 

för målgruppen, elever med hörselnedsättning kan vara att instruera i mindre 

grupper, att minimera avstånd mellan lärare och elev samt att läraren utnyttjar 

gångar och generella rörelsemönster runt om i klassrummet för att komma 

närmare eleverna.  

Det är också viktigt att läraren placerar sig på ett sådant sätt att elever tydligt kan 

se gester och ansiktsuttryck. Swann (2009) menar att lärare ska undvika att placera 

sig framför ett fönster eller annan belysning då skugga faller över ansiktet och gör 

det svårare för elever att ta del av ansiktsuttryck och läppavläsning. Vid 

interaktion i klassrummet är det även viktigt att man pratar en i taget och att elever 

med hörselnedsättning får visuella ledtrådar för att lokalisera nästa talare. 

2.5 Läromiljö och konsekvenser av buller i klassrum 

Johansson (2002) har beskrivit buller som oönskat ljud som kan vara störande och 

framkalla fysiologiska besvär, hörselnedsättningar och sömnsvårigheter. Det kan 

även maskera samtal och signaler, vilket medför att arbetsuppgifter och 

arbetsprestationen för elever i skolan försvåras då det krävs mer ansträngning att 

höra vad som sägs. Coniavitis-Gellerstedt och Bjarnason (2015) beskriver vidare 

att många inkluderade klassrum de undersökt inte uppfyller kraven för optimal 

ljudmiljö och att ett flertal grundläggande akustikanpassningar saknas. I mindre 

än 20 % av de klassrum som undersöktes ansågs ljudmiljön vara bra utifrån 

bullerrelaterade faktorer i och utanför klassrum. 46 % av de 85 elever med 

hörselnedsättning som undersöktes går i klassrum som ljudmiljömässigt är dåligt 

http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Gary+W.+Siebein
http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Gary+W.+Siebein
http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Martin+A.+Gold
http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Glenn+W.+Siebein
http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Michael+G.+Ermann
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placerade. Samtidigt störs var tredje elev i de undersökta klassrummen av deras 

klasskamrater.   

Dockrell och Shield (2006) beskriver att störande ljud i ett klassrum kan bero på 

flera orsaker. Exempel på buller i klassrum kan vara ljud utifrån, ljud från 

ventilation, värmesystem, ljusanordningar men även undervisningshjälpmedel 

som overheadprojektorer, datorer samt ljud från eleverna själva. Talets kvalitet 

och tydlighet beror både på hur mycket störande ljud som finns i klassrummet 

samt hur mycket ljudet reflekteras. När ljudvågor träffar ytor reflekteras en del av 

ljudet samtidigt som en del av ljudet absorberas. Olika material reflekterar olika 

mycket. Om en ljudvåg träffar en yta som är hård eller reflekterar mycket studsar 

en större del av ljudet tillbaka in i rummet och tills tillräckligt mycket av ljudvågen 

blir absorberad. Ett rum som skapar mycket reflekterande ljud ger en ljudmiljö 

med mer brus och orsakar i sin tur sämre kvalitet på den önskade signalen, talet. 

Mängden reflektion räknas i efterklang vilket är tiden det tar för signalen att 

minska med 60 dB efter att ljudkällan har upphört att producera signalen. När det 

gäller talsignaler bör efterklangstiden vara mycket kort (Dockrell & Shield, 2006).  

Gustafsson (2009) berättar att det kan vara en utmaning att höra i en ljudmiljö där 

signal-brusförhållandet (SNR) är för lågt, speciellt för barn med 

hörselnedsättning. Det som är viktigt är att talsignalen är starkare än 

bakgrundsbullret. Alla människor behöver ett tillräckligt högt SNR men i olika 

utsträckning. En vuxen person med hörselnedsättning behöver upp till 10 dB 

bättre SNR om man jämför med en vuxen utan hörselnedsättning. Barn och äldre 

med hörselnedsättning behöver 5 dB bättre SNR än en vuxen person med 

hörselnedsättning. Smaldino och Crandell (2000) berättar att SNR vid en elevs 

öra är beroende av bakgrundsbullrets nivå och avstånd mellan lärare och elev. 

Alltså är SNR av stor vikt för barn och därmed också viktigt att tänka på i 

klassrum. 

I studien utförd av Nelson och Soli (refererad i Massie & Dillon, 2006) kom de 

fram till att yngre personer har en sämre prestationsförmåga i bullriga miljöer och 

menar att detta beror på att förmågan att lyssna i bullriga miljöer inte är fullt 

utvecklad förrän ungdomsåren. Detta är även något som Chermak och Musiek 

(refererad i Massie & Dillon, 2006) har påpekat. De menar att ett barns auditiva 

hjärnkapacitet inte är likvärdig en vuxens auditiva hjärnkapacitet förrän vid 

ungefär 15 års ålder. 

Det är enligt Hult, Agge, Larsson & Persson-Waye (2011) viktigt att 

klassrummens miljö och organisering är väl genomtänkt för att undvika onödigt 

bakgrundsbuller som kan påverka elevers inlärning och beteenden negativt. Flera 

forskare (Hult, Agge, Larsson & Persson-Waye 2011; Johansson, 2002) har 

förklarat vissa saker man kan ha i åtanke vid utformning av klassrum för att 

minska bullernivå och efterklang. Detta gäller redan vid konstruktion av väggar, 
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tak och golv som har stor påverkan på klassrummets akustik och efterklang. För 

optimal lyssningsmiljö bör taken vara försedda med ljudabsorbenter som minskar 

buller och efterklang. För att uppnå en bra ljudmiljö på ett effektivt sätt kan man 

också täcka golven med mattor som har en förmåga att absorbera efterklang av 

högfrekvent buller.  Ljud reflekteras mer i kontakt med hårda ytor och därför kan 

väggytor exempelvis täckas med akustiska paneler, textilier, bokhyllor eller 

anslagstavlor som absorberar ljudet och minskar reflektioner. Även reflektioner 

från fönster kan minimeras genom textilier så som draperier eller akustiskt 

behandlade persienner. För att reducera externt ljud kan val av fönster påverka, 

där fönster med dubbel-glas är mest fördelaktiga då de inte tillåter lika mycket 

ljud att ta sig in. 

Många elever med hörselnedsättning använder sin visuella förmåga för att 

underlätta kommunikationen. Därav beskriver Swann (2009) att belysningen i ett 

klassrum bör ligga på en lagom nivå för att underlätta kommunikation och 

läppavläsning. Enligt Guardino och Antia (2012) kan för svag eller för stark 

belysning påverka elevers visuella förmåga. Svag belysning kan förhindra 

läppavläsning och stark belysning kan leda till visuell distraktion på grund av 

reflektioner från whiteboard tavla och bänkar. Coniavitis-Gellerstedt och 

Bjanarson (2015) berättar även att enkla knep att tänka på för att minska ljudnivån 

i ett klassrum kan vara att placera ut stol- och bordstassar samt fodra bordsytor 

med akustiska plattor. Vidare beskriver Guardino och Antia (2012) att 

möbleringen ska vara väl genomtänkt för att förhindra att elever springer in i 

varandra samt att material bör finnas lättillgängligt för att undvika störande spring 

i klassrummet som kan distrahera eleverna. 

2.6 Placering 

Swann (2009) förklarar att elever bör placeras i en cirkulär anordning för att kunna 

ta hjälp av sin visuella förmåga och underlätta kommunikation. Samtidigt menar 

Guardino och Antia (2012) att klasser där teckenspråkiga elever går brukar 

placeringen utformas i en cirkulär anordning eller i form av en halvmåne. 

Wennergren (2007) påpekar att i anpassade klasser är placering och miljö 

anpassad för elever med hörselnedsättning men det råder delade meningar om 

vilken placering som är mest gynnsam för dessa elever. Den bör enligt Guardino 

och Antia vara anordnad så att elever både kan fokusera på individuella uppgifter 

och kunna delta i grupparbeten. En halvmåneplacering gynnar enligt Gustafsson 

(2009) elever med hörselnedsättning eftersom den underlättar avläsning även av 

klasskamrater. Gustafsson menar att det är lättare att tillgodose de behov som 

finns för elever med hörselnedsättning i anpassad klass där alla elever har 

liknande behov. I inkluderade klasser där traditionell bänkplacering är mest 

förekommande är det svårare att tillgodose dessa behov. 
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2.7 Hörtekniska hjälpmedel 

Syftet med hörtekniska hjälpmedel i klassrum är enligt Larsen och Blair (2008) 

att förstärka röster och göra andra bakgrundsljud mindre påtagliga vilket ger ett 

bättre SNR. Det finns enligt Gustafsson (2009)  två sätt att använda hörtekniska 

hjälpmedel i skolan. Det ena är att endast använda hörapparater vilket ofta 

fungerar bra i tysta miljöer med kort avstånd till talaren. Det andra alternativet är 

att använda ett annat hörtekniskt hjälpmedel i kombination med hörapparat som 

kan vara till nytta i mer stökiga miljöer och längre avstånd från talaren. 

2.7.1 Hörapparater 

Gustafsson (2009) beskriver att hörapparater är utrustade med mikrofon och ofta 

telespole. Hörapparatens mikrofon används för att fånga upp ljud som sedan 

omvandlar det akustiska ljudet till en elektrisk signal. Ändrar man till telespole-

läget (T-läget) kan ljudet tas upp på elektromagnetisk väg vilket är vad som krävs 

för att höra via slingsystemets elektromagnetiska fält. Det innebär att 

hörapparatanvändaren kan lyssna på ljudet från en talare som använder mikrofon 

utan att få med omgivande störningar. Vissa hörapparater kan kombinera 

mikrofonläge, M-läge och T-läge, ett så kallat MT-läge, vilket gör att man kan 

lyssna via teleslingan och på akustisk väg samtidigt. 

2.7.2 Slinganläggning 

Gustafsson (2009) berättar att en slinganläggning är ett vanligt hjälpmedel för 

elever med hörhjälpmedel i skolan, att trådlöst överföra signaler till deras 

hörapparater. En slinganläggning innehåller en eller flera trådlösa mikrofoner, en 

stationär mottagare, slingförstärkare samt en fast installerad teleslinga. Fördelar 

med slingsystem är att eleverna slipper ytterligare hjälpmedel och kan lyssna 

direkt från hörapparaten via hörapparatens T-läge. Däremot skriver Schafer och 

Wolf (2010) att förutsättningen är att elevers hörapparater har telespole. En 

slinganläggning är dessutom enligt Gustafsson en driftsäker anläggning med 

enkel teknik. Slingan leder ström i en tråd och skapar ett magnetiskt fält i rummet. 

Det magnetiska fältet aktiverar hörapparatens telespole och inducerar ström i 

hörapparaten. Överhörningar kan dock förekomma om flera slingsystem används 

samtidigt i närheten av varandra eftersom det magnetiska fältet kan sprida sig 

längre än den yta som är tänkt. Lösningar för överhörningsproblemen kan vara 

okorrelerade slingor vilket innebär att ett jämnt magnetfält skapas av två 

oberoende slingor inom rummet samt att de snabbt dämpar ljudet utanför rummet. 

Man kan även begränsa slinganläggningen för att lösa överhörningsproblemet 

genom att lägga dem i olika platser i rummet. Slingsystem skapar enligt Schafer 

och Wolf ett SNR förhållande på mellan +15 till +20 dB. Vilket innebär att 

talsignalen är 15 till 20 dB starkare förhållandevis till bakgrundsmiljön. 
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Gustafsson (2009) beskriver att när det gäller hjälpmedel som används i skolan 

skiljer man mellan fasta system och portabla system. Den fasta installerade 

teleslingan kopplas till ett eller flera FM-system med fasta mottagare, vilket 

innebär att talaren undkommer mikrofonsladdar. Den bärbara slingan fungerar 

istället så att FM-mottagaren kopplas till elevens hörapparat via en halsslinga eller 

annan typ av mindre slinga. 

2.8 Högtalarsystem                       

Nelson, Poole och Muñoz (2013) beskriver högtalarsystem som ett hjälpmedel 

som i flera studier visats vara ett effektivt medel för att förbättra SNR och 

taluppfattningsförmågan. Det innebär att läraren bär en trådlös mikrofon och 

högtalare är placerade runt om i klassrummet för att öka nivån på talet. 

Högtalarsystem fungerar effektivt både för elever med hörselnedsättning men 

även elever med normal hörsel drar nytta av medhörning då talet förstärks. Det 

visade sig också att lärare uppskattar detta system eftersom de inte behöver höja 

rösten lika mycket. 

2.9 Klassiska hörselklassanordningen 

I anpassade klasser använder man enligt Gustafsson (2009) ofta bänkmikrofoner 

som är kopplade till en slinganläggning för att skapa en flervägskommunikation i 

klassrummet och kallas för den klassiska hörelklassanordningen. Elever ska på så 

vis kunna prata både med lärare och andra elever. Bänkmikrofoner medför ett bra 

SNR då mikrofonerna är placerade med ett kort avstånd till varje elev. 

Anordningen ska även återge en god ljudkvalitet och är enkel att installera. 

Anordningens kabelsystem gör dock att möbleringsalternativen i klassrummet är 

begränsade, var på halvmåneplaceringen är en vanlig lösning. Detta system 

försvårar även grupparbetsinriktad undervisning vilket lett till att man på 

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro testat den så kallade RGH-

modellen. Denna innebär att man genom separata teleslingor och 

myggmikrofoner har möjlighet att sitta vid tre olika bord samtidigt utan att 

överhörning förekommer. 

2.10 Norska modellen 

För elever i inkluderad skola i Örebro har man enligt Gustafsson (2009) arbetat 

för flervägskommunikation i klassrummet via den så kallade “norska modellen” 

som ordinarie hjälpmedel. Detta hjälpmedel innebär att trådlösa mikrofoner 

fördelas ut bland eleverna i klassrummet och är kopplade till en teleslinga. Man 

kan endast använda en mikrofon i taget för att undvika störande brus och alla 

mikrofoner använder sig av samma radiofrekvens. Till detta system finns även 

tillhörande kontrollhögtalare vars uppgift är att förstärka talet för samtliga 

personer i klassrummet, så kallad medhörning, samt avslöja eventuella störningar. 
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En studie utförd av Rekkedal (2007) gick ut på att en grupp elever med tillgång 

till en elevmikrofon per två till tre elever jämfördes med en grupp som hade 

tillgång till en elevmikrofon per fem till sex elever samt en grupp utan tillgång till 

några elevmikrofoner alls. Studien har visat ett samband mellan hur bra systemet 

fungerade och antalet elevmikrofoner. Systemet hade bäst påverkan på 

kommunikation för den gruppen som hade tillgång till flest elevmikrofoner per 

elever.  

2.11 Att använda hörteknik 

Wennergren (2007) beskriver den klassiska hörselklassanordningen som går ut på 

att elever trycker in en knapp när de vill prata för att aktivera sin bänkmikrofon. 

Wennergren menar att elever undviker att trycka in knappen för mikrofonen då de 

i rädsla för missförstånd föredrar att prata direkt med läraren. Därmed innebär 

detta system en lärarstyrd turtagning med fråga och svar vilket leder till att elever 

sätts i en passiv mottagarroll. Wennergren (2006) menar att kommunikation som 

sker via lärare innebär en lägre grad av delaktighet i klassrummet samt att om 

elever inte är delaktiga eller själva tar ansvar både för sin egen och för gruppens 

kommunikation i klassrummet innebär det att möjligheten till gemensamt lärande 

försvåras. Det faktum att elever tar ansvar för sin egen kommunikation är även 

viktig i avseendet att det är något de kommer behöva göra utanför skolans väggar 

men det är pedagogens uppgift att de lär sig att ta det ansvaret. 

Bjarnason (2015) beskriver att tekniska brister är vanligt förekommande för 

hörtekniska hjälpmedel i skolan. Bristerna kan handla om hanteringssvårigheter 

såväl som störningar i ljudåtergivningen. Lärare har uppgett att de har bristande 

kunskaper om hörtekniken och dess hantering vilken betyder att fortbildning är 

en viktig aspekt. Det är av stor vikt att lärare har kunskap om hur de ska gå tillväga 

när tekniken inte fungerar. Nelson, Poole och Muñoz (2013) kom i sin 

undersökning fram till att 80 % av deltagarna, som var lärare till elever med 

hörselnedsättning i förskolan, önskade mer kunskap i hur man felsöker 

hörtekniska hjälpmedel. Hörtekniska hjälpmedel är en åtgärd som ska underlätta 

för elever med hörselnedsättning och bidra till ökad delaktighet, vilket gör att 

attityder och kunskap om rätt pedagogik i många fall behöver förbättras. 

I vilken utsträckning hörhjälpmedel används på olika skolor beskriver Rekkedal 

(2014) beror mycket på lärarens attityd gentemot användandet samt deras 

kunskaper kring hörselnedsättningar och dess påverkan. Attityder och 

användande av elevmikrofoner beror till stor del på vilken grad av 

hörselnedsättning elever har, där frekvent användande kan ses hos personer med 

grav hörselnedsättning. Rekkedal beskriver även att elevers ålder påverkar 

användandet av elevmikrofoner då högstadielärare tycks ha mindre kännedom och 

negativa erfarenheter av utrustningen. En tredje faktor som tycks påverka är hur 

väl elevers föräldrar är engagerade i skolgången. Engagerade föräldrar påverkar 
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enligt Rekkedal lärares attityd till elevmikrofoner positivt vilket leder till ett mer 

frekvent användande. 

En del äldre elever med hörselnedsättning väljer enligt Bjarnason (2015) att inte 

använda hörtekniken vilket tycks bero på stigmatisering och synen på 

hörhjälpmedlen som onödiga. Stigmatisering beskrivs av Bjarnason som att 

eleverna tycker det är pinsamt samt att det stärker känslan av att vara onormal. 

Men även för att dålig ljudkvalitet i tekniken gjorde att elever hellre enbart ville 

använda M-läge i hörapparaten då hörtekniken snarare begränsade elevernas 

möjligheter att uppfatta tal. 

2.12 Teoretiska utgångspunkter 

Delaktighet i ett klassrum handlar om huruvida elever känner sig inkluderade och 

har förutsättningar för att kunna ta del av undervisningen. Antia, Stinson och 

Gaustad-Gonter (2002) beskriver att elever måste känna sig accepterade och alla 

behov måste tillgodoses i klassrummet för att de ska känna sig inkluderade. 

Avramidis och Norwich (2002) förklarar att en elev i inkluderad klass inte 

nödvändigtvis är inkluderad. Därför krävs flera faktorer i samspel som kan vara 

avgörande för att dessa elever ska klara av skolgången samt känna sig delaktiga i 

sin utbildning. Elevers känsla av delaktighet i skolan är enligt Wennergren (2006) 

starkt kopplat till kommunikation samt social- och personlig utveckling där synen 

på sig själv och samspelet med andra spelar stor roll för lärandet.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2012) tar upp sex olika aspekter av 

delaktighet, relevanta för skolmiljö. Dessa sex aspekter är tillgänglighet, 

tillhörighet, samhandling, engagemang, erkännande och autonomi (se figur 1). 

 Tillgänglighet kan delas in i tre undergrupper: fysisk tillgänglighet, 

sociokommunikativ tillgänglighet och symbolisk tillgänglighet. 

o Den fysiska tillgängligheten berör hur väl skolans miljö är tillgänglig 

för alla elever samt tillgång till relevanta läromedel. Detta innebär att 

anpassningar för att förbättra den fysiska tillgängligheten kan vara 

att införa ledstråk, rullstolsramper eller teknisk utrustning, 

alternativa verktyg och så vidare. 

o Sociokommunikativ tillgänglighet berör hur väl den kommunikativa 

tekniken som används i skolan behärskas av eleverna. Att hänga med 

i undervisningen kan försvåras om de elever som är i behov av, eller 

föredrar icke-verbal kommunikation, inte har tillgång till det. 

o Symbolisk tillgänglighet innebär att elever begriper aktivitetens 

meningssammanhang. Det rör sig om en förståelse av varandra och 

vad det som görs eller sägs har för mening.   



 

12 
 

Det finns enligt SPSM (2012) en stark koppling mellan tillgänglighet och övriga 

delaktighetsaspekter. Är graden av tillgänglighet hög underlättas graden av 

delaktighet inom de övriga aspekterna. 

 SPSM (2012) definierar tillhörighet i detta sammanhang som elevers 

upplevelse av att tillhöra till en klass eller grupp. 

 SPSM (2012) belyser vidare att samhandling är en aspekt av delaktighet 

som berör delaktighet i utförandet av handlingar och aktiviteter. Det kan 

exempelvis innebära att vara med på gymnastiken, lek på rasterna, 

arbetsgrupper på lektioner eller samtal i korridoren. Samhandling är av stor 

vikt för att känna sig inkluderad i gruppen. 

 Erkännande innebär enligt SPSM (2012) hur andra uppfattar eleven och en 

slags acceptans i aktiviteter. Att klasskamrater uppfattar att eleven i fråga 

tillför något till gruppen. Om inte råder ett så kallat icke-erkännande i 

klassen. För att ha möjlighet att tillföra någonting till gruppen, oavsett om 

det är i undervisningssammanhang eller i sociala sammanhang, krävs det 

att eleven har tillgång till alla delar av tillgänglighet. 

 SPSM (2012) beskriver vidare att engagemang handlar i denna bemärkelse 

om i vilken grad eleven själv upplever sig engagerad i en aktivitet. Denna 

grad av engagemang kan skilja sig från andras uppfattning. För att lyfta en 

elevs engagemang krävs lust. Lust i undervisningssammanhang kan väckas 

av lärarens engagemang samt av erkännande och när man möter andra 

personer med gemensamma intressen. 

 Autonomi innebär hur stor möjlighet eleven har till självbestämmande. 

Detta betyder inte att alla elever alltid ska få sin vilja igenom. Autonomi i 

denna benämning innebär att man har lika möjlighet till självbestämmande 

som sina klasskamrater (SPSM, 2012).  
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3. Problemformulering 

Elever med hörselnedsättning har ofta svårare för att uppnå skolans kunskapsmål 

(Lindén-Boström & Persson, 2014). Samtidigt finns rekommenderade åtgärder 

som bör finnas tillgängliga för dessa elever, det finns kunskap om vad som är 

viktigt för att skapa förutsättningar. Det blir av intresse att undersöka om dessa 

åtgärder faktiskt finns tillgängliga i de två skolformerna samt vilken påverkan de 

har angående målet att skapa förutsättningar för delaktighet.  Begreppet 

delaktighet är något som SPSM (2012) belyser som ett vardagligt begrepp som 

många definierar på olika sätt. Detta leder till att alla inte förstår betydelsen av 

begreppet delaktighet och hur man ska arbeta för att eleverna ska känna sig 

delaktiga. Det är därför av stor vikt att konkretisera begreppet för att göra det 

möjligt att undersöka förutsättningar för delaktighet. I dagsläget saknas studier 

som undersöker lärares uppfattningar om förutsättningar för delaktighet hos 

elever med hörselnedsättning i Örebro som dessutom undersöker två olika 

skolformer samt utbildningsnivåer. 

4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för delaktighet i undervisning 

för elever med hörselnedsättning i anpassade klasser respektive inkluderade 

klasser samt grundskolenivå respektive gymnasienivå i Örebro. 

4.2 Frågeställningar 

1. Hur ser arbetet ut för att skapa förutsättningar för delaktighet för elever 

med hörselnedsättning i anpassade klasser respektive inkluderade klasser. 

2. Skiljer sig förutsättningarna för delaktighet mellan utbildningsnivåerna i 

anpassade klasser respektive inkluderade klasser? 

3. Hur upplever lärare att förutsättningar för delaktighet ser ut för elever 

med hörselnedsättning i anpassade klasser respektive inkluderade klasser? 

5. Metod 

Forskningsmetodiken i studien är kvalitativ då intresset var att skapa en djupare 

förståelse för hur situationen för elever med hörselnedsättning i Örebro ser ut. För 

att få denna djupare förståelse är det enligt Olsson och Sörensen (2011) viktigt att 

forskarna håller sig flexibla vilket innebär att frågeställningar kan fördjupas 

successivt under studiens gång. Därför valde författarna att utgå ifrån en induktiv 

ansats som enligt Bryman (2011) innebär att resultatet och de slutsatser som dras, 

bygger på empirisk insamlad data. Studien bygger på en kombination av 
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semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar elever med 

hörselnedsättning samt strukturerade observationer av klassrum där elever med 

hörselnedsättning går och som i olika grad anpassats för elevgruppen.  

5.1 Urvalsprocedur 

Urvalet gjordes genom ett snöbolls/kedjeurval vilket innebär att personer som 

ansågs vara relevanta för studiens syfte kontaktades. Därefter användes dessa 

personer för att få kontakt med ytterligare deltagare (Bryman, 2011). 

Datamaterialet samlades från fyra olika skolor i Örebro. Författarna hade sedan 

tidigare kunskap om vilka skolor i Örebro som har anpassade klasser och tog 

därför kontakt med rektor respektive hörselpedagog på dessa två skolor. 

Författarna hänvisades även till en ingenjör på audiologiska kliniken i Örebro som 

har kunskap om vilka inkluderade skolor i Örebro som använder hörtekniska 

hjälpmedel. Med den informationen kunde kontakt ske via telefon med rektorer 

på dessa skolor för att introducera studien. Av de fem grundskolor som var av 

intresse tackade en nej på grund av att de detta läsår inte använde sig av 

hörtekniska hjälpmedel. En av skolorna var okontaktbar. Med rektorerna på de tre 

resterande skolorna skedde telefon och mailkontakt. Rektorerna vände sig sedan 

till aktuella lärare och bifogade därmed ett brev från författarna med kort 

information om studiens syfte (Bilaga 1). Lärarna som var intresserade av att delta 

hade sedan möjlighet att själva kontakta författarna via mail. 

5.1.1 Deltagare 

Studien har grundats på material insamlat från intervjuer med sex lärare som 

undervisar elever med hörselnedsättning och i undervisningen använder sig av 

tekniska hörhjälpmedel. En av dessa intervjuer var en pilotintervju som sedan 

räknades med i studien. Två av de intervjuade lärarna undervisar elever på 

grundskolenivå i vardera skolform. Tre av lärarna undervisar elever i anpassad 

gymnasieklass och en av lärarna undervisar i inkluderad gymnasieklass.  

5.2 Datainsamling 

Intervjuguiden utformades av författarna utifrån studiens syfte samt tidigare 

forskning kring ämnet (Bilaga 2). Intervjuerna konstruerades som 

semistrukturerade då detta är ett tillvägagångssätt som enligt Bryman (2011) är 

lämpligt då intresse för deltagarnas egna ord och tankegångar var stort. 

Intervjuguiden innehåller sju öppna huvudfrågor som täcker ämnesområdet för att 

styra in deltagaren på ett visst ämne. Huvudfrågorna berörde 

bakgrundsinformation, undervisning, interaktion i klassrum, klassrummets 

organisering, hörteknik, klassrumsmiljö och lärares uppfattning om 

förutsättningar för delaktighet (Bilaga 4). Följdfrågor ställdes om deltagaren tog 

upp något som ansågs vara intressant eller om författarna saknade någon 
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information. Därmed skiljer sig intervjuerna något från varandra. Alla intervjuer 

antecknades och spelades in för att sedan transkriberas och analyseras av 

författarna. Samtliga intervjuer pågick mellan 23 och 47 minuter där båda 

författare deltog aktivt och genomfördes i antingen tomma klassrum eller 

grupprum. 

Författarna valde att genomföra en direkt observation som enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär att man undersöker något i dess naturliga kontext. Detta 

är fördelaktigt om man är intresserad av att undersöka något som det genom en 

intervju kan vara svårt att få tillräcklig information om. Observationer utfördes i 

ett typiskt klassrum i respektive skolform samt utbildningsnivå och pågick i 

mellan 20 och 35 minuter. Inför observationerna utformades en checklista som 

täckte de variabler som skulle undersökas, vilket återspeglade intervjuguidens 

uppbyggnad. Detta kallas enligt Olsson och Sörensen en strukturerad observation. 

Checklistan bestod av två teman, teknik och läromiljö. Under observationerna 

fotograferades miljön i klassrummen och användes som ett komplement till 

checklista och intervjuer. Observationerna skedde i möjligaste mån utanför 

lektionstid men alltid med en ansvarig tekniker, hörselpedagog, lärare eller rektor 

vilket innebar att frågor kunde ställas till den ansvarige. Författarna hade med 

egna hörapparater för att kunna provlyssna i klassrummens slingsystem. 

5.3 Dataanalys 

Det inspelade materialet delades upp så att båda författare fick hälften av 

intervjuerna att transkribera. Transkribering utfördes genom att noggrant lyssna 

igenom materialet och samtidigt ordagrant skriva ned vad som sades under 

intervjun. Eventuella skratt eller pauser skrevs också ned för att tolkning av 

situation skulle möjliggöras för senare analys. 

Det transkriberade materialet och checklistorna från observationerna analyserades 

sedan med kvalitativ innehållsanalys som enligt Graneheim och Lundman (2004) 

omfattar ett sökande efter teman i den aktuella texten för att kunna göra en 

tolkning av innehållet. Det finns olika sätt att utföra den kvalitativa 

innehållsanalysen men författarna har valt att använda sig av kvalitativ 

innehållsanalys som den har beskrivits av Graneheim och Lundman. Metoden 

innebär att materialet genomgår olika steg som kan sammanfattas med begreppen 

indelning i meningsbärande enheter, kondensering, kodning, kategorisering och 

slutligen tematisering. I analysen fokuserades först det manifesta innehållet, det 

som var synligt och uppenbart, sedan tolkades texten för att få fram en 

bakomliggande mening, textens latenta innehåll. Analysen av materialet från 

intervjuerna resulterade slutligen i åtta teman som sedan användes som rubriker i 

resultatdelen.  
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Graneheim och Lundman (2004) anser att en text alltid har flera betydelser och 

kan tolkas på olika sätt vilket är viktigt att ta hänsyn till vid diskussion kring 

studiens trovärdighet. Materialet delades först in i meningsbärande enheter som 

sedan reducerades till sin kondenserade motsvarighet där kärnan av materialet 

bevarades. Därefter kodade författarna det kondenserade materialet. Koder kan 

ses som ett verktyg för analysering och möjliggör ett nytt sätt att tänka kring 

materialet. Författarna kom fram till fyra kategorier som slutligen utvecklades till 

åtta teman. Kategorier svarar på frågan vad. Teman är till för att dela upp det 

latenta innehållet och svarar på frågan hur. En kondenserad meningsbärande 

enhet, en kod eller en kategori kan falla under mer än ett tema.  

Ett exempel på en meningsbärande enhet är ”Ni kanske har läst om det med, en 

sådan grej som ljuset. Det är ju jätteviktigt, alltså är det några lysrör som är trasiga 

då är det som en av mina kollegor säger, då kan du lika gärna ställa in lektionerna 

för det måste funka så att alla ser. Man ser, man hör ju med ögonen också.” som 

sedan kondenserades till ” Ljuset är jätteviktigt annars kan lektionen ställas in. 

Man hör med ögonen också”. Utifrån den kondenserade enheten formades koden 

”Tydlighet och visuell förstärkning”. Denna hamnade sedan i kategorin 

”läromiljö” som i sin tur gjordes om till temat ”Ljudmiljön är bra men behöver 

arbetas med på olika sätt”. 

Det insamlade resultatet från observationerna sammanställdes och fördes in i en 

egen utformad tabell som kan avläsas i resultat under observationer (se tabell 2). 

Resultatet från observationerna analyserades tillsammans med resultatet från 

intervjuerna för vidare tolkning i diskussion. Författarna letade efter samband 

mellan observationerna och intervjuernas resultat. Observationsresultatet stämde 

överens med fem av de teman som skapades utifrån innehållsanalysen av 

intervjuerna. Författarna väljer dock att skilja dem åt i resultatet för 

läsvänlighetens skull. 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är enligt Bryman (2011) två viktiga aspekter att ta hänsyn 

till inom forskning. Reliabilitet innebär i kvalitativ forskning att materialet som 

samlas in analyseras på ett tillförlitligt sätt vilket innebär att resultatet ska komma 

att bli detsamma om studien upprepas eller om slumpmässiga respektive tillfälliga 

betingelser kan påverka studiens resultat. Författarna har tillsammans tolkat och 

analyserat det insamlade datamaterialet vilket enligt Bryman stärker den interna 

reliabiliteten. Extern reliabilitet är problematisk vid kvalitativa studier då en social 

miljö ständigt förändras. 

Bryman (2011) förklarar att validitet innebär att man mäter det som ska mätas, 

således ska endast relevant data för studien samlas in. Intern validitet omfattar hur 

väl studien stämmer överens med tidigare forskning. Extern validitet som innebär 
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studiens möjlighet att generalisera, försvåras vid kvalitativa studier eftersom 

urvalet precis som i denna studie är begränsad. Syftet med denna studie är inte att 

resultatet ska uppnå statistisk generaliserbarhet utan författarna är endast 

intresserade av att försöka utveckla en teori om hur förutsättningar för delaktighet 

ser ut hos elever med hörselnedsättning i Örebro.   

En pilotintervju genomfördes som kontroll av frågornas validitet och reliabilitet. 

Detta stärkte även de två aspekterna eftersom författarna testade om 

intervjuguidens huvudfrågor behövde omformuleras (Bryman, 2011). 

Pilotintervjun visade sig ge relevant information för studien och författarna 

beslutade sig för att inkludera denna. 

5.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts i relation till de fyra kraven som enligt Bryman 

(2011) gäller för bland annat svensk forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet respektive nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskare ska informera informant om studiens 

syfte, att deltagande är frivilligt samt att de när som helst har rätt att dra tillbaka 

sitt medgivande. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att ha 

kontroll över sin egen medverkan, i de fall där informanten är minderårig bör 

vårdnadshavares godkännande krävas. Konfidentialitetskravet omfattar att alla 

uppgifter om informanterna som samlas in ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska inte finna tillgängligt för obehöriga. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som berör enskilda personer endast får 

brukas för forskningsändamål. 

Samtliga deltagare fick innan intervjun påbörjades information om syftet med 

studien samt skriva på en samtyckesblankett (Bilaga 3). De fick även information 

om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon 

fråga. Intervjupersonen fick även ge tillåtelse till inspelning av intervjun. Allt 

material behandlas konfidentiellt och det går inte att knyta insamlade uppgifter 

till enskild deltagare. De personliga uppgifter som samlades in var vilken årskurs 

intervjupersonen undervisar samt vilken utbildning personen besitter. Vad gäller 

observation i klassrum gjordes det i största möjliga mån i elevers frånvaro. Vad 

det gäller det tillfällen där elever var i klassrummen under observationstillfället 

undvek författarna att fotografera klassrummen och höll sig så mycket i 

bakgrunden som möjligt för att inte störa undervisningen. Det inspelade materialet 

och fotografierna raderades direkt efter att transkribering och analysen var 

genomförd. 

Rektorerna tog även kontakt med lärare vilket gjorde att endast de lärare som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju tog kontakt med oss. När det gäller 

observation i klassrum var alla skolor positivt inställda och gav sitt medgivande. 
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6. Resultat 

6.1 Intervjuer 

Intervjuresultaten presenteras i åtta teman som är följande:  

 Pedagogiska strategier kan underlätta inlärning. 

 Lärare är i ständigt behov av fortbildning. 

 Hörteknik finns tillgänglig i varierad grad.  

 Hörtekniken fungerar i varierad grad. 

 Placering i skolformerna skiljer sig åt. 

 Ljudmiljön är bra men behöver arbetas med på olika sätt.  

 Åtgärder har vidtagits för att förhindra externt buller. 

 Lärare uppfattar förutsättningar för delaktighet som goda. 

Läraren från den anpassande grundskolan benämns som lärare I. Lärare från den 

anpassade gymnasieskolan benämns som lärare II, III, och IV. Lärare från den 

inkluderade grundskolan som lärare V samt lärare från inkluderad gymnasieskola 

som lärare VI. De intervjuade lärarna har varierande utbildning och erfarenhet när 

det gäller undervisning av elever med hörselnedsättning 

6.1.1 Presentation av informanter 

Lärare I har utbildning som grundskolelärare upp till årskurs sju samt 

speciallärare med inriktning mot elever med dövhet och hörselnedsättning. Har 

arbetat med elever med hörselnedsättning i 17 år. 

Lärare II är fritidspedagog i grunden men arbetar nu som gymnasielärare. Har 

egen upplevd erfarenhet av hörselnedsättning och har därmed egna förkunskaper 

kring hur man bemöter personer med hörselnedsättning. Har arbetat med 

gymnasieelever med hörselnedsättning i tio år. 

Lärare III undervisar i svenska, teckenspråk för hörande och elever med 

hörselnedsättning. Har även lite specialpedagogik med inriktning mot elever med 

dövhet och hörselnedsättning. Har arbetat med elever med hörselnedsättning i 21 

år.   

Lärare IV är utbildad gymnasielärare och har arbetat med elever med 

hörselnedsättning i tio år. Uppvuxen med döva anhöriga och har därmed stor 

erfarenhet av hur man bemöter personer med hörselnedsättning och dövhet.   
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Lärare V är utbildad lärare som undervisar elever från förskoleklass upp till 

årskurs 4. Undervisar i dagsläget en elev med hörselnedsättning. Har ingen vidare 

utbildning när det gäller hörselnedsättning men har varit på besök hos specialskola 

för att få en bredare kunskap och har undervisat en elev med hörselnedsättning 

tidigare. 

Lärare VI är utbildad gymnasielärare. Undervisar för tillfället sin första elev med 

hörselnedsättning. Har bekanta med hörselnedsättning. 

6.1.2 Tema 1. Pedagogiska strategier kan underlätta inlärning 

Samtliga lärare nämner flera strategier de använder sig av för att underlätta 

inlärningssituationen för deras elev/elever. I anpassade klasser är kunskapen 

välutvecklad om vilka behov elever med hörselnedsättning har och 

medvetenheten om vikten av pedagogiska insatser är stor. Lärare III menar att 

man lägger upp undervisningen efter elevers specifika behov. Tillgång till 

teckenspråk finns i de båda utbildningsnivåerna och används som parallellt språk 

alternativt som stöd. Samtliga lärare som undervisar elever i anpassad klass 

berättar om vikten av att tala tydligt, inte vända ryggen mot klassen vid 

undervisning, ha ögonkontakt, placera sig synligt och använda 

whiteboard/smartboard som visuellt stöd till information, vilket exemplifieras i 

följande citat: 

Lärare II: “Det finns sådana här klassiska saker som att vara vänd mot dem 

ni pratar med, inte skriva på tavlan samtidigt och ha ryggen emot, att man 

inte står i motljus (...) Man får gärna flytta på sig emellan, när man är tyst 

men när man pratar står man still. Eeh ... att använda tavla, smartboard 

eller liknande för information, just för att vi hör också visuellt. Det är 

många som kan missa trots att man använder mikrofoner och liknande. Det 

är en trygghet att man inte behöver sitta och lyssna jättemycket. Alltså att 

anstränga sig för att hänga med utan jag kan få det via ögonen också.” 

När det gäller inkluderade skolor skiljer det sig mellan lärare på grundskolan och 

gymnasieskolan. Lärare V är öppen för tips och idéer på strategier och har på eget 

initiativ kommit fram till en pedagogik som var anpassad efter denna elevs behov. 

Lärare V är medveten om att tala tydligt, att placera eleven så att avläsning av 

läppar är möjlig, att inte vända ryggen mot och tala samtidigt. 

Lärare V:“Viktigt är att man är tydlig när man pratar, det är otroligt 

viktigt. Att alltid stå mot klassen eller eleven när du pratar… Eeh … kolla 

att eleven lyssnar. Det märker man ganska snabbt, så att den är med. 

Placera eleven i klassrummet så att den kan läsa på läpparna. Min elev gör 

det väldigt mycket… har jag förstått.” 
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Lärare VI tar endast upp en pedagogisk strategi men upplever att denna är enkel 

att utföra och fungerar bra. 

Lärare VI: ”Att ha ögonkontakt är det som jag upplever som det … det 

lättaste. Jag har två personer med hörselnedsättning i min 

bekantskapskrets så vet att det är just ögonkontakt som är viktig. Så … då 

fungerar det rätt så bra, det är min upplevelse i alla fall. Så det är liksom 

det enklaste.” 

6.1.3 Tema 2. Lärare är i ständigt behov av fortbildning 

De flesta informanter har inställningen att man aldrig är fullärd och att man är i 

ständigt behov av fortbildning. Lärare I och III uttrycker att fortbildning gällande 

den nya elevgruppen “elever med cochlea implantat” kan komma att behövas för 

att anpassa undervisningen för dessa elever. Samtliga lärare är positiva till 

fortbildning och framförallt när det gäller hörteknik då den tekniska utvecklingen 

hela tiden går framåt. 

Lärare III: “Alltså jag tycker att fortbildning är viktigt, alltid. Tekniken, den 

utvecklingen går framåt hela tiden. Så utifrån det tycker jag att man borde 

ha regelbunden fortbildning. (---). Man ska aldrig luta sig tillbaka och säga 

att jag kan det här. Det är min inställning.” 

Lärare V uttrycker en önskan om att kunna förstärka vissa ord med stödtecken. På 

den inkluderade gymnasieskolan uttrycker lärare VI att fortbildning inom 

hörteknik vore bra då den har varit dåligt fungerande. Tydligare riktlinjer om 

hanteringen är därför önskvärt. Övrig fortbildning för utvecklad kompetens och 

stöd från utomstående var inte av intresse och informantens attityd avviker från 

övriga informanter, vilket följande citat beskriver: 

Lärare VI: Jag undviker det så mycket som möjligt. Om min chef säger åt 

mig att ta kontakt med utomstående hjälp då blir jag tvingad till det och då 

... då ser jag till att ha ett bra mobilspel med mig. Ärligt talat.” 

6.1.4 Tema 3. Hörteknik finns tillgänglig i varierad grad 

I de anpassade klasserna finns slingsystem kopplade till bänkmikrofoner i de 

klassrum som bedriver undervisning med elever i behov av hörteknik. Alla elever 

med hörselnedsättning har då varsin bänkmikrofon framför sig. Det finns även 

klassrum utan hörslinga men de används exempelvis till 

teckenspråksundervisning eller individuellt arbete när eleverna inte behöver 

lyssna eller diskutera. Flera lärare uttrycker att de önskar fler klassrum med 

hörteknik men på grund av överhörningsproblematik är det svårt att tillämpa trots 

okorrelerade slingor. 
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Lärare I:“Vi har inte slinga i alla klassrum. Vi har ett klassrum till här 

mittemot och där har vi inte slinga därför att det blir överhörning till 

klassrummen bredvid. Så att det är klart att man skulle önska att de uppfann 

något nytt system där det fungerade att ha slinga i klassrum bredvid 

varandra och kanske ovanför varandra och så där men det finns inte så att 

... nej ... vi är här.”  

I de anpassade klasserna finns en större tillgänglighet av hörteknisk utrustning 

eftersom det finns fler klassrum utrustade med slingsystem. Dessutom satsar dessa 

skolor även på slingsystem i matsal, gymnastiksal, aula och bibliotek. 

Gymnasieskolan har även tillämpat den så kallade RGH-modellen i vissa 

klassrum så att elever lättare ska kunna arbeta i grupper. Högtalare för att 

möjliggöra medhörning finns tillgängligt på gymnasieskolan. I grundskolan finns 

det i vissa klassrum, i observationsklassrummet håller det på att installeras. Lärare 

II förklarar varför medhörning är viktigt:  

Lärare II: “Om man har högtalare bredvid eller över läraren pratar 

läraren tydligare och man får bättre återkoppling.” 

På de inkluderade skolorna finns hörteknisk utrustning, slinganläggning samt 

medhörningssystem, endast tillgänglig i elevens hemklassrum. Detta betyder att 

de två inkluderade eleverna inte har tillgång till hörteknisk hjälp på alla lektioner. 

I grundskoleklassen uttrycker informanten oro och vill försäkra sig om att eleven 

inte halkar efter på dessa lektioner: 

Lärare V: “Jag var lite orolig för att det bara är i det här klassrummet vi 

har hörselslinga. Vi har till exempel inte det när eleven går på syslöjd och 

träslöjd, inte i idrotten, inte i matsalen, inte på musiken. Så, sådana grejer 

har vi pratat mycket om med föräldrarna och eleven. Jag har frågat: ”Hur 

känns det, är det jobbigt på musiken? Hänger du med på lektionerna?”, 

Men eleven gör det. Eleven brukar placera sig på bra ställen så att eleven 

ser personen bra och hänger med. Eleven visar jättegoda kunskaper i alla 

ämnen och ligger högt.” 

På den inkluderade gymnasieskolan menar lärare VI att eleven alltid är 

schemalagd i klassrummet som är utrustat med hörteknik. Något som läraren själv 

tycker är skönt men som de andra eleverna i klassen ibland uttrycker sin 

missnöjdhet över. 

Lärare VI: “Och det är också en sådan sak man har hört att andra elever 

liksom “ah men vad tråkigt, varför får vi aldrig vara i något annat 

klassrum?“ 

I grundskoleklassen är alla elever vana vid utrustningen och mikrofonerna 

används till och med när eleven med hörselnedsättning inte är närvarande. 
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Gymnasieläraren menar att utrustningen alltid används på lektionerna men att 

lärare ibland får påminna eleverna om användandet. En del lärare som undervisar 

den aktuella klassen har även uppfattningar om att övriga elever har en negativ 

attityd till användandet av hörtekniken. 

Lärare VI: “En del har pratat om att de har märkt av det i undervisningen, 

att det finns en taskig attityd kring det men det har jag aldrig märkt av.” 

6.1.5 Tema 4. Hörtekniken fungerar i varierad grad 

Majoriteten av lärarna är nöjda med deras utrustning och tycker att det fungerar 

bra. Lärare i de anpassade klasserna menar att grundtekniken, slingan, sällan 

krånglar. Däremot är det på grundskolan vanligt med sabotage av mikrofoner 

vilket kan påverka ljudkvaliteten. I de anpassade klasserna upplevs 

ljudfördelningen som jämn, tack vare okorrelerade slingor. Klasserna har bra 

tillgång till tekniskt stöd då det finns anställda tekniker på skolan. Det finns även 

tillgång till hörapparater så att hörselpedagog, lärare eller tekniker kan kontrollera 

utrustningen. På gymnasieskolan finns audionomer på plats som har möjlighet att 

hjälpa till med hörapparater och den hörtekniska utrustningen. Lärare I från den 

anpassade grundskolan beskriver följande: 

Lärare I: “Det brukar fungera bra, faktiskt. Nej men vi har ju en sådan 

fördel här att vi har en hörseltekniker på plats det är bara att ... om det är 

liksom hörapparater som ... som krånglar eller om det blir stopp i dom. 

Ibland blir det liksom smuts i dom och så, så att då kan teknikern göra rent 

och sådana saker och om en slang går av eller någonting så kan tekniker 

hjälpa till och byta.” 

De inkluderade skolorna har också tillgång till tekniskt stöd men får då ringa vid 

behov. Resultatet på de inkluderade skolorna visar på olika uppfattningar om hur 

välfungerande utrustningen är. Grundskolan är nöjda med utrustningen och det 

stöd de har av tekniker och hörselpedagog. I de inkluderade skolorna är slingorna 

inte okorrelerade vilket lärare V har märkt genom att eleven med 

hörselnedsättning påpekat att ljudkvaliteten är bättre i ena änden av klassrummet. 

I övrigt är läraren nöjd med hörtekniken och menar att medhörning gynnar alla i 

klassen, inklusive sig själv. Det skulle dock behövas fler elevmikrofoner då de är 

utspridda i klassrummet och eleverna får sträcka sig eller skicka dom till varandra, 

vilket i längden tar stor del av lektionstiden. 

På gymnasieskolan har det fungerat mindre bra och lärare VI är osäker på om 

hörtekniken ens fungerar. Stöd från tekniker och hörselpedagog anses vara 

otillräckligt och problem med hörtekniken har märkts genom störningar i 

högtalare samt medhörning som inte fungerar. Läraren VI uttrycker här sin 

missnöjdhet över detta: 
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Lärare VI: “Den har varit ganska dåligt fungerande under hösten. Det är 

oklart om maskinen är på, man kan inte få ljud i högtalarsystem, massa 

med sådana saker. Det har funnits ett surr i systemet, massa med sådana 

saker, så ... Själva tekniken har varit dåligt fungerande. (---) Jag gissar på 

att den inte fungerar alls. Det är min egen gissning. Jag vet inte eftersom 

jag inte har en hörapparat som jag kan koppla in.” 

Informanterna från de anpassade klasserna menar att eleverna är duktiga på att 

säga till om utrustningen krånglar, exempelvis om det är tyst, låg ljudnivå eller 

dålig ljudkvalité. Lärare III uppger att eleverna säger till fortare om det är 

störningar i ljudet än om ljudnivån är låg vilket läraren förklarar med att eleverna 

som hör sämst är vana vid att höra sämst. Gymnasielärare från samtliga anpassade 

klasser har dessutom tillgång till ett visuellt system som kontrollerar om tekniken 

är igång, i form av ett elektriskt öra som lyser grönt när en signal kommer fram. 

Lärare V delar uppfattningen med de anpassade klassernas lärare om att eleven är 

duktig på att säga till så fort någonting strular med den tekniska utrustningen. 

Denna uppfattning har inte lärare VI som hade en större problematik med 

kontrollering av ljudkvalité och får se till att fråga eleven samt påminna eleven 

om användandet. Trots detta är läraren ändå osäker på hörteknikens funktionalitet 

då eleven inte alltid använder den och att eleven kanske inte riktigt vill erkänna 

att det finns ett behov av tekniken. Detta eftersom eleven vid ett flertal tillfällen 

har sagt att tekniken fungerar trots att den inte var aktiverad. Lärare i de 

inkluderade klasserna önskar båda att de själva kunde kontrollera hörtekniken på 

något sätt. 

6.1.6 Tema 5. Placering i skolformerna skiljer sig åt 

Den vanligast förekommande placeringen av elever i anpassade klasser är den så 

kallade halvmåneplaceringen. Aktuella lärare tycker att det är en bra lösning där 

elever har goda möjligheter till att se varandra och läraren. Det finns även andra 

placeringsanordningar anpassade efter andra undervisningstillfällen som 

exempelvis naturkunskapssalar eller bildsalar där det finns andra behov. Visuell 

förstärkning är dock alltid i fokus. Klasserna är begränsade till antal och ska inte 

överstiga tolv elever. Gymnasielärarnas elevantal varierar mellan åtta och tolv 

elever medan grundskoleläraren undervisar sju elever. Placeringen i 

gymnasieklassen är valfri och eleverna får själva välja de platser som passar dem 

bäst. Grundskolan har en bestämd placering och lärare I menar att det finns en 

tanke bakom elevernas bestämda platser. 

Lärare I: “Vi har liksom tänkt på hur vi har placerat eleverna. De elever 

som man känner att man kanske behöver ha lite mer ögonkontakt med som 

har ... ja, det kan vara att de har svårare med koncentration eller att de har 
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svårare att uppfatta vad vi säger och så där. De eleverna placerar vi så vi 

ser dom, liksom rakt fram.” 

De två inkluderade klasserna hade en traditionell placering i klassrummet, vilket 

var det enda alternativet då antalet elever var större. Grundskoleklassen består av 

28 elever och gymnasieklassen av 24 elever. Lärare V uppger att det är en trevlig 

placering och eleverna har bra möjlighet till att se läraren. Om elevantalet varit 

mindre hade lärare V dock konstruerat en placering i form av ö-grupper så att 

eleverna har bättre möjlighet att se varandra. Lärare V menar även att det finns en 

tanke bakom placeringen och att eleven med hörselnedsättning själv får välja den 

plats som passar bäst. I gymnasieklassen har eleverna inte bestämda placeringar, 

men eleven tar själv ansvaret att placera sig för att höra så bra som möjligt: 

Lärare VI: “Eleven får välja fritt och väljer alltid att sätta sig längst fram 

och jag gissar på att det är för att man hör bättre och har ögonkontakt.” 

6.1.7 Tema 6. Ljudmiljön är bra men behöver arbetas med på olika sätt 

Ljudmiljön i de anpassade klasserna beskrevs som lugn av lärarna och de var 

själva nöjda med miljön i klassrummet. Lärare i grundskoleklassen har tidigare 

undervisat elever med normal hörsel och menar att ljudmiljön inte går att jämföra. 

Här är turtagning av stor vikt för att hålla ned ljudmiljön och turtagningen sker 

automatiskt eftersom eleverna måste prata i mikrofonerna för att alla ska höra. 

Läraren menar att deras klasser är mycket lugnare vilket följande citat beskriver: 

Lärare I: “Det är mycket lugnare här än i andra skolor. När jag läste 

speciallärarutbildningen gjorde jag praktik i kommunal skola och det var 

jättestor skillnad. Det är liksom ... Det är jättestor skillnad. Här är det 

mycket, mycket tystare ... Är det. Fast vi ibland kan tycka att det är pratigt 

... Så. [Skratt] Det går inte att jämföra.” 

Som i alla klasser händer det ibland att eleverna tappar koncentrationen vilket 

leder till att ljudnivån kan höjas. Informanten menar då att det inte är effektivt att 

överrösta eleverna för att det då ger motsatt effekt. Istället finns andra knep att ta 

till för att sänka ljudnivån:   

Lärare I: “Vi brukar oftast sätta händerna på huvudet. Det är liksom som 

en signal till att man ska sluta prata, man ska sluta ... eeh ... aah ... låta och 

störa hela tiden och sitta still och titta framåt och sedan prata kanske lite, 

lite lägre ... Då måste man verkligen skärpa till sig och lyssna. Så att lite 

sådana saker, inte mycket lägre, inte så att man inte hör vad man säger 

men bara liksom precis i början sådär och sedan gå upp i vanligt röstläge 

igen. Det är mer effektivt än att skrika [Skratt] och ryta.” 
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I anpassad klass på gymnasiet förekommer mycket diskussioner och då är det 

turtagning som gäller. Lärare III och IV föredrar större klasser för att behålla 

dynamiken vid diskussionstillfällen. På gymnasieskolorna hade de tillgång till ett 

klassrum med ett större konferensbord och två mindre bord, alla tre med separata 

slingsystem och väggskärmar så att man kunde dela upp klasser i olika grupper 

men vara kvar i samma klassrum. Lärare II använder sig också av turtagning 

alternativt av lösningen att boka in fler klassrum så att klassen kan dela upp sig 

om det behövs: 

Lärare II: “Vi har mycket diskussioner men då är det som sagt med 

turtagning. Skulle vi ha grupparbeten så försöker jag i alla fall se till att vi 

har två klassrum att vara i. Så att vi inte är två grupper i samma rum.” 

I den inkluderade grundskolan är det sällan stökigt under lektionerna och det är 

en väldigt lugn klass. Lärare V på den inkluderade grundskolan har dock liknande 

tekniker som lärare i anpassad klass på grundskolan för att lugna ned ljudmiljön i 

klassrummet vilket beskrivs som följande: 

Lärare V: Det finns andra lärare som tyvärr gör så att de höjer rösten när 

de vill säga någonting. Jag är tvärtom att jag sänker rösten och det har jag 

alltid gjort men det blir ännu mer när man har mikrofon. Nej men då pratar 

jag väldigt tyst och då tror dom att jag ska säga någonting väldigt 

spännande så då väcks deras ... Jag märker att när jag sänker rösten så 

sänker också eleverna deras röster. Ledarskapet har väldigt stor roll i 

vilken ljudnivå det är i klassrummet.” 

På den inkluderade gymnasieskolan förekommer också mycket diskussioner 

vilket även är önskvärt hos läraren. Däremot menar lärare VI att det blir mycket 

spring i klassrummet och andra lärare tycker att det är en väldigt rörig klass. 

Lärare VI: “Det har varit en klass som många ... många har upplevt varit 

väldigt rörig. Eeh ... Och sådär. Av andra skäl än den här personen med 

hörselnedsättning då men mina lektioner har inte varit röriga, vi har fått 

det att fungera väldigt, väldigt bra…...Ja det brukar vara ganska livligt, 

tycker jag. Mycket diskussioner och så. Det är en mycket interaktiv 

läromiljö så, skulle jag säga…... Det brukar inte bli så stökigt. Det brukar 

mer vara livligt än stökigt, så.” 

6.1.8 Tema 7. Åtgärder har vidtagits för att förhindra externt buller 

På samtliga skolor menar informanterna att de inte störs särskilt mycket av externt 

buller. Ljud utomhus och från korridorer är inget som upplevs som ett problem. I 

anpassad klass på grundskola och gymnasium beskriver lärare att de oftast kan ha 

dörren till klassrummet öppen på grund av att det är så lugnt i korridorerna. På 

gymnasieskolan är även korridorerna akustikanpassade i golv, väggar och tak för 



 

26 
 

att minimera ljudnivån. Eftersom skolorna har försetts med dubbla fönster är det 

heller inte mycket ljud som kommer in utifrån. 

En åtgärd som de två inkluderade klasserna har tagit för att förhindra externt buller 

är att använda klassrum som ligger högt upp i byggnaden och är bortvända från 

vägar. Detta leder till minskade ljud utifrån och lärare V menar även att det leder 

till färre ljud från korridoren eftersom elever inte går upp till den våningen om de 

inte ska gå in till något av de två klassrum som finns där. 

6.1.9 Tema 8. Lärare uppfattar förutsättningar för delaktighet som goda 

Samtliga lärare uppfattar att det finns goda förutsättningar för delaktighet i deras 

klasser. Sedan varierar uppfattningen om eleverna faktiskt är delaktiga. Hur 

delaktigheten hos eleverna visas utåt beror till stor del på elevernas personlighet 

då vissa elever tar mer plats än andra. 

Lärare III: “De har stora möjligheter att få vara delaktiga, framförallt när 

det gäller sin hörmiljö. Men också i undervisning, alltså, när man har de 

här lite mindre grupperna trots att jag har stora grupper då så är det ju 

ändå möjligt att vara med och påverka på ett mycket, mycket större plan, 

individuellt. Det är lättare att få komma till tals men precis som i alla 

grupper så finns det de som helst vill att läraren planerar och lägger fram 

allting och sen så gör man det som alla andra säger. Andra vill vara med 

jättemycket och helst styra allt och någonstans däremellan också.  Så man 

får hitta ett samspel.  Men jag tycker att de har goda förutsättningar.“ 

Till anpassade gymnasieklasser kommer samtidigt många elever som inte har haft 

en anpassad skolgång och lärare II menar att dessa elever till en början är mindre 

delaktiga och att det tar tid att anpassa sig till den nya miljön: 

Lärare II: “Om vi ska börja så här, när eleverna kommer så är de flesta 

ganska stukade, de har en ganska trasslig bakgrund, skolbakgrund. Ehm 

och saknar väl någon form av trygghet i skolmiljön och då är man inte van 

att ta plats. Så det tar lite tid innan man liksom får känna sig hemma här 

och bli bemött på korrekt sätt och se att det finns andra i samma situation 

som mig … då handlar det så småningom om att man ska våga ta steget 

framåt och att jag kan ta steget bakåt. Ehm för när jag känner att jag kan 

ta steget bakåt, det är då jag har lyckats. Det är liksom en process hela 

tiden att få eleven delaktig i det som händer.“ 

Lärare IV förklarar hur delaktigheten underlättas av att eleverna i anpassad 

skolgång förstår varandra eftersom de är i samma situation: 

Lärare IV: “Det är klart att när man kommer hit som ny så är det lite ... det 

är en ny miljö, du har flyttat hemifrån oftast och så skolan. Det är många 
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nya faktorer och några känner du och några känner du inte så det tar ett 

tag. Det är en inkörningsperiod. Sedan tycker jag att när dom väl har blivit 

en klass så är man en klass. Och de är också generösa mot varandra tycker 

jag, att man bjuder in varandra. Så upplever jag det. Att de ser varandra.” 

Lärare IV berättar även att det finns möjligheter för elever i de anpassade 

gymnasieklasserna att påverka undervisningens upplägg och att det även finns 

rådsmöten där eleverna har möjlighet att framföra synpunkter till deras rektorer. 

I den inkluderade grundskolan menar lärare V att eleven hänger med och deltar i 

samma utsträckning som de normalhörande eleverna. Läraren är imponerad över 

eleven för att det fungerar så bra med en sådan kraftig hörselnedsättning. 

Möjligheterna är goda och eleven i fråga har samma förutsättningar till delaktighet 

som de andra eleverna i klassen: 

Lärare V: “Eleven är med på allting precis på samma förutsättningar som 

de andra och vi har hela tiden koll på om eleven inte hänger med i något 

ämne.” 

På den inkluderade gymnasieskolan anser lärare VI att möjligheter till delaktighet 

finns men att eleven själv kanske inte alltid tar den möjligheten: 

Lärare VI: “Eleven hänger med i undervisningen men inte alltid i 

diskussioner. Däremot när jag har organiserat i mindre grupper, då hänger 

eleven med mycket bättre … Jag tycker att möjligheten för delaktighet är 

hög. Eeh … Däremot så är kanske inte delaktigheten alltid är lika hög. Men 

möjligheten till den är hög. Och eleven kan också ta ett större ansvar till 

att säga till när saker och ting fungerar och inte fungerar i klassrummet. 

Men, ja … Eleven kanske inte alltid gör det och nu vet jag att man som 

skola inte får lägga det på elever. Men när man frågar så.” 

Lärare VI menar att all information och hjälp som har getts för denna elev har 

varit på en problembaserad nivå och läraren hade önskat att man kan vara mer 

lösningsfokuserad kring eleven. Samtidigt finns begränsad förståelse hos 

resterande elever och lärare och ingen vilja att förstå problemet. Vilket belyses i 

detta citat: 

Lärare VI: “Vi kan prata om vad som inte fungerar i 300 år men det är helt 

ointressant och det fokuset tror jag är oerhört destruktivt att få kring en 

sådan elev. Därför att eleven tycker att det är jobbigt nog som det 

är.  Eleven vet att till viss del är eleven en belastning för resten av klassen 

som måste hålla på med de där jävla mikrofonerna hit och dit och så där. 

Eleven behöver inte få det kastat i ansiktet ännu mer liksom, det finns det 

inget behov av och då kan man väl vara lite mer lösningsfokuserad än 

problemfokuserad tycker jag.” 
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6.2 Observationer 

Resultatet från observationerna kompletterar resultatet från intervjuerna i fem av 

åtta teman. Dessa teman är ”Hörteknik finns tillgänglig i varierad grad”, 

”Hörtekniken fungerar i varierad grad”, ”Placering i skolformerna skiljer sig åt”, 

”Ljudmiljön är bra men behöver arbetas med på olika sätt” och ”Åtgärder har 

vidtagits för att förhindra externt buller”. Författarna väljer att presentera varje 

klassrum för sig med en sammanfattande beskrivning av samtliga teman.  

6.2.1 Klassrum 1.  

I klassrummet för den anpassade grundskoleklassen fanns ett fast slingsystem som 

bygger på den klassiska hörselklassmodellen där varje elev har varsin 

bänkmikrofon framför sig. Författarnas egna uppfattningar om ljudkvaliteten var 

att den var god och inga avbrott eller störningar förekom. Ljudabsorbenter på 

väggar och tak har placerats. Dubbla fönster har byggts in för att förhindra externa 

ljud och heltäckningsmattor fanns tillgängliga. Specialbänkar har lagts in i 

klassrummet för att dämpa egenproducerade ljud från eleverna. För övrigt fanns 

tygsoffa och bord längst bak i klassrummet, gardiner i fönstren, öppna bokhyllor 

med elevers material och separerade pärmar och längs ena långsidan samt ett 

akvarium. I den anpassade grundskolan gick sju elever varav fem använde 

bänkmikrofon. Resterande elever kommunicerade med teckenspråk och var 

därmed inte i behov av mikrofon. Klassrummets bänkar var placerade i en 

halvmåneform. Högtalarsystem för medhörning fanns inte tillgängligt i detta 

klassrum vid observationstillfället. Skolans tekniker håller dock på att installera 

högtalare i alla rum (se figur 2). 

6.2.2 Klassrum 2.  

Hörtekniken i den anpassade gymnasieskolan bestod även här av fast slingsystem 

genom den klassiska hörselklassmodellen där eleverna hade varsin bänkmikrofon. 

Ljudkvaliteten var likvärdig klassrum 1. Även för anpassade gymnasieklasser 

fanns heltäckningsmattor, ljudabsorberande takplattor, väggskärmar och 

akustiska väggplattor. Väggplattorna kunde fylla fler funktioner än akustisk 

dämpning, då de även användes som anslagstavla. Nya specialanpassade stolar 

har dessutom köpts in, så nya att de vid observationstillfället inte har hunnits 

testats av läraren än. I detta klassrum har samtliga tio elever tillgång till mikrofon. 

Även här tillämpades placering i halvmåneform. Elevers material fanns 

tillgängligt i skåp utanför klassrummet. Högtalare för medhörning fanns 

tillgängligt (se figur 3). 

6.2.3 Klassrum 3.  

Klassrummet i den inkluderade grundskolan hade fast slingsystem efter den 

norska modellen. Ljudkvaliteten var enligt författarna god. Klassrummet var stort 
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och hade en traditionell placering där 28 bänkar var utplacerade (se figur 4). Sju 

elevmikrofoner fanns utspridda i klassrummet, därmed delades en elevmikrofon 

på fyra elever. Taket var försett med akustikplattor och en heltäckningsmatta 

täckte klassrummets golv. Bänkarna var akustikanpassade av den typen som kan 

öppnas upp och de hade köpts in speciellt för den klassen. Bänkarna hade tassar 

under locken för att förhindra ljud när eleverna hämtar och lämnar material. Dock 

hade flera av tassarna fallit av. För övrigt fanns både öppna och stängda skåp samt 

tunna gardiner som hängde ned från de stora fönstren som täckte klassrummets 

ena långsida. De mindre fönstren längs den klassrummets andra långsida hade 

dock inga gardiner. Högtalare för medhörning fanns tillgängligt. 

6.2.4 Klassrum 4.  

I den inkluderade gymnasieklassen använde sig också av fast slingsystem genom 

norska modellen. Här fanns ingen möjlighet till att lyssna på hörtekniken. I 

klassrummet var akustiska takplattor den enda åtgärden som hade tagits för att 

förbättra akustiken. Väggarna var kala och förutom bänkar och stolar var 

möbleringen begränsad. Gymnasieskolan hade åtta elevmikrofoner på 24 elever, 

där en mikrofon var utplacerad på varje bord vilket innebar att en grupp på tre 

personer fick dela på en mikrofon. Övrig möblering i klassrummet var begränsad 

med endast en kateder samt tunna gardiner. Elevers material fanns tillgängligt i 

skåp utanför klassrummet. Klassrummet var avlångt och smalt med två bänkrader 

(se figur 5). Detta gjorde att elever längst bak hade ett långt avstånd till lärare. 

Högtalare för medhörning fanns tillgängligt.  
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Det insamlade resultatet från observationerna sammanställdes och fördes in i en 

egen utformad tabell (se tabell 2). I tabell 2 framgår vad som fanns och vad som 

saknades i respektive skolform och utbildningsnivå och varje punkt som 

uppfylldes kryssades i med ett X. Exempelvis fick de skolor som använde sig av 

fast slinga ett kryss för den punkten. Resultatet från observationerna lades 

samman med resultatet från intervjuerna för vidare tolkning. Författarna letade 

efter samband mellan observationerna och intervjuernas resultat. 
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Tabell 2 med sammanfattning av observationsresultat 

 Anpassad 

grundskola 

Anpassad 

gymnasiet 

Inkluderad 

klass 

grundskola 

Inkluderad 

klass 

gymnasiet 

Fast slinga 

 

X X X X 

Medhörning 

 

 X X X 

Halsslinga 

 

X X   

Antal elever 

 

7 10 28 24 

Antal 

elevmikrofoner 

 

5 10 7 8 

Tekniker 100 % 

 

X X   

Okorrelerade 

slingor 

 

X X   

Heltäckningsmatta 

 

X X X  

Ljudabsorbenter 

väggar 

 

X X   

Takabsorbenter 

 

X X X X 

Övriga 

ljudabsorbenter 

 

X X X  

Halvmåneplacering 

 

X X   

Tillgång till 

teckenspråk 

X X   

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Trots att det finns litteratur som har liknelser och tyder på att denna undersökning 

kommer att visa liknande resultat, har det aldrig gjorts en sådan undersökning i 

“hörselstaden” Örebro. Då det finns flera specialskolor i Örebro, flyttar många 
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elever med hörselnedsättning hit alternativt bor på skolors elevhem. Detta innebär 

att andelen personer med hörselnedsättning är stor inom kommunen. 

Kompetensen kring åtgärder som krävs bör därför vara hög och skolsituationen 

för elever med hörselnedsättning kan därmed skilja sig från andra städer i landet. 

Detta är en av anledningarna till studiens begränsning av att endast studera skolor 

inom Örebro kommun.  

Urvalet till studien gjordes genom ett snöbollsurval vilket enligt Bryman (2011) 

betyder att man använder sig av relevanta personer för att hitta deltagare. Detta 

var det enda möjliga sättet att rekrytera deltagare i den specifika urvalsgruppen, 

lärare. Dessutom var sökandet efter informanter krävande och svårt då författarna 

skickades runt mellan olika personer och yrkesgrupper.  Författarna var även 

tvungna att vända sig till de skolor som var aktuella vilket var ett fåtal. Urvalet 

gör det inte möjligt att generalisera resultatet då det kan skilja sig mellan aktuella 

skolor och övriga skolor i Örebro. Syftet med studien är dock inte att generalisera, 

då tanken var att utföra en kvalitativ, beskrivande studie på relevanta skolor. Detta 

innebär att den externa validiteten samt reliabiliteten är svår att uppnå i kvalitativ 

forskning (Bryman, 2011). Resultatet beskriver endast Örebro och är därför inte 

representativt för hela Sverige. Detta beslut gjordes medvetet av författarna då 

kunskapen om behov för elever med hörselnedsättning i “hörselstaden”, Örebro 

kan skilja sig från övriga delar av Sverige och är därför intressant att undersöka. 

Intresset var att undersöka Örebro på djupet i två olika skolformer och 

utbildningsnivåer. Det hade även varit intressant att jämföra med andra städer men 

då tidsåtgången varit begränsad, fanns behov av avgränsning. Tidsåtgången 

gjorde det dessutom omöjligt att samla in kvalitativ data i olika städer då det hade 

krävt mycket resande. Personlig kontakt samt observation av klassrummen var 

även centralt för att kunna besvara studiens syfte. 

Den ursprungliga tanken i studien var att intervjua grundskoleelever samt 

observera delaktighet under en lektion. Författarna var intresserade av att få fram 

elevers perspektiv samt observera hur det går till under en lektion för att se hur 

hörtekniken fungerar samt undersöka interaktion i klassrum. Anledningen till att 

den ursprungliga tanken inte genomfördes var att tillåtelse för detta tycktes vara 

mycket svårtillgängligt i början av studien och författarna möttes av ett stort 

motstånd. I kontakt med en rektor på en grundskola uppgavs deras strikta 

förhållningssätt gällande att få skriva om den aktuella elevgruppen. Författarna 

beslutade sig därför för att begränsa sig till att intervjua lärare och endast 

observera klassrum efter lektionstid. Då uppkom idén att utveckla syftet genom 

att även undersöka olika utbildningsnivåer eftersom grundskolelärare och 

gymnasielärare utsätts för olika utmaningar, oavsett elevgrupp. Under intervjuer 

med gymnasielärare i anpassade klasser tycktes det dock vara lättare att få 

tillåtelse till en observationsstudie om författarna hade vänt sig till 

gymnasieklasser med äldre elever. Hänsyn kan då tas till elevers egna beslut om 

de önskar delta eller inte. Slutligen fick författarna sex intervjuer utförda, tre av 
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informanterna var gymnasielärare i anpassade klasser. Med tanke på att 

gymnasieutbildningar kan skilja sig åt, beslutade författarna att alla intervjuer var 

av intresse och utfördes därför. Det hade även varit av intresse att intervjua fler 

lärare som arbetar i inkluderade skolor men med tidsbrist och stora svårigheter att 

få kontakt med lärare fick dessa två räcka. 

Intervjuerna förväntades i förväg ta mellan 45-60 minuter. Det var dock endast en 

intervju som pågick inom det tidsintervallet, vilket kan bero på en missbedömning 

av författarna. Det var första gången författarna utformade en intervjuguide och 

därmed fanns svårigheter att uppskatta tidsåtgången. Författarna ansåg även att 

det var bättre att överskatta tidsåtgången än att underskatta den, för 

informanternas skull. 

I samband med observationer av klassrum fick författarna möjlighet att lyssna på 

utrustningen i tre klassrum. Undantaget var den inkluderade gymnasieskolan då 

observationen tog plats under en pågående lektion där de hörtekniska hjälpmedlen 

inte utnyttjades, vilket gjorde det svårt att lyssna på utrustningen utan att störa 

lektionen. Dessutom hade varken läraren som vid observationstillfället 

undervisade eller rektorn som visade runt kunskap om hur tekniken fungerade. 

Det hade dock varit av stort intresse att se hur hörtekniken fungerade i det 

klassrummet då den aktuella informanten från skolan uttryckte sin missnöjdhet 

över hörtekniken och var osäker på om den ens fungerade. Alla klassrum som 

observerades använde sig av fasta slingsystem vilket är anledningen till att FM-

system inte beskrivs vidare i denna studie. 

Observationerna har dock valts att endast utföras i fyra typiska klassrum, en i varje 

skolform och utbildningsnivå. Detta för att alla klassrum i de anpassade skolorna 

hade samma upplägg men även för att undvika eventuell förvirring. 

Kvalitativ innehållsanalys utfördes som beskrivet av Graneheim och Lundman 

(2004). De menar att texter alltid kan tolkas på olika sätt vilket medför att 

författares subjektiva tolkningar och åsikter kan komma att ha en påverkan på 

resultatet. Trots att författarna till den aktuella studien håller med om detta 

påstående, har studien även undersökt objektiva sakliga förhållanden i 

observationsavsnittet. Dessa sakliga förhållanden innebär att författarnas 

tolkningar ofta kunde stödjas av vad som faktiskt fanns tillgängligt i 

klassrummen. Detta komplement anser författarna stärka studiens trovärdighet 

vilket även kan kopplas till studiens validitet. Bryman (2011) skriver att validitet 

betyder att man mäter det som ska mätas, vilket anses förstärkas av att två metoder 

har kombinerats. Författarna anser även att resultatet speglar den tidigare 

forskning inom området vilket stärker den interna validiteten. Författarna har 

tillsammans kommit överens om hur utförande, tolkning och analys ska tillämpas 

vilket enligt Bryman även stärker den interna reliabiliteten.  
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Författarna har i denna studie valt att använda begreppet inkludering, framför 

begreppet integrering, som benämning på de vanliga skolor som hade en eller flera 

elever med hörselnedsättning. Begreppet betyder att skolor anpassar sig efter 

elever med speciella behov vilket är något som bör uppmuntras. Begreppet 

integrering innebär som tidigare nämnt att eleverna istället ska anpassas till 

skolorna (Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson, 2013). Genom att använda sig 

av det tidigare vanliga begreppet kan man inte förvänta sig att skolorna gör större 

förändringar för elever med speciella behov. Sedan innebär detta val inte att alla 

skolor har gjort allt de kan för att inkludera dessa elever. Det är istället en del av 

vad studien undersöker, hur väl elever är inkluderade. Inkludering och 

förutsättningar till delaktighet är nära kopplade till varandra eftersom inkludering 

är en förutsättning för delaktighet. 

I resultatet har lite hänsyn tagits till att alla lärare ska presenteras lika mycket med 

lika många citat. Lärare VI presenteras väldigt mycket samtidigt som lärare IV 

endast har ett citat. Detta är författarna medvetna om och beror på det faktum att 

lärare VI hade åsikter som skiljde sig stort från övriga lärare och därför var viktiga 

att ta upp. Lärare IV däremot hade liknande åsikter som de andra och citat som 

liknade varandra valdes ut beroende på ordval samt hur väl lärarna uttryckte sig. 

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Anpassade klasser 

Rekkedal (2007) menar att klasser som innehåller elever med hörselnedsättning 

bör vara små i antal för att elever ska kunna ta del av undervisningen. Detta är 

något som de anpassade klasserna arbetat med i större utsträckning än de 

inkluderade klasserna. Där är medvetenheten stor kring vikten av att hålla 

klasserna små och skolans klasser överstiger inte tolv elever. De anpassade 

klasserna i denna studie innehöll sju elever i grundskolan respektive 8-12 elever i 

gymnasiet. I gymnasiet föredrog dock lärare III något större klasser då 

diskussioner tar allt större plats i undervisningen och större klasser förbättrar 

dynamiken. Detta innebär dock endast i de klasser där det fungerar. Om det finns 

elever med behov av mindre klasser respekteras och tillämpas det. Det blir 

dessutom oavsett relativt små klasser om man jämför med inkluderade klasser. 

Lärare som undervisar elever med hörselnedsättning bör använda 

undervisningsstrategier som tillgodoser elevernas specifika behov (ASHA, 2004). 

Detta är något som lärare i anpassade klasser i respektive utbildningsnivå strävar 

efter då deras kunskap och kompetens gör att de är väl medvetna om 

undervisningsstrategier och anpassad pedagogik. Det möjliggör också enligt 

Siebein, Gold, Siebein och Ermann (2000) bästa möjliga 

utbildningsförutsättningarna för elever med hörselnedsättning. 
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I de två klassrum som observerades och i de klassrum informanterna undervisar 

anpassade klasser finns bänkmikrofoner för alla elever. Hörtekniken är utformad 

efter den “klassiska hörselklassanordningen” där det nära avståndet till 

mikrofonen enligt lärarna återger bra ljudkvalitet, vilket även är något Gustafsson 

(2009) belyser. Eleverna på gymnasieskolan har dessutom tillgång till 

medhörning vilket är ett bra komplement till en slinganläggning som dessutom 

lärarna själva har möjlighet att kontrollera. För tillfället saknas 

medhörningssystem i vissa klassrum på grundskolan och detta ska åtgärdas, vilket 

är positivt med tanke på att medhörning enligt Nelson, Poole och Muños (2013) 

gynnar alla. Samtliga lärare i anpassade klasser var nöjda med utrustningen och 

påtalade att turtagning var centralt för att alla ska kunna hänga med i 

undervisningen. Det fungerar även som ett bra pedagogiskt instrument för att se 

till att alla väntar på sin tur och inte pratar rätt ut som lätt kan ske i vanliga klasser. 

Wennergren (2007) kritiserar bänkmikrofoner då det ofta kan leda till en 

tvåvägskommunikation och menar att med detta system kan elever i rädsla för att 

bli missförstådda välja att inte trycka in sin bänkmikrofon och därmed utesluta 

sina klasskamrater från att lyssna, vilket leder till att samtal främst sker mellan 

lärare och elev. Detta är något som man i den här undersökningen har sett motsatt 

effekt på, särskilt i anpassade klasser. Det kan bero på att eleverna i de båda 

utbildningsnivåerna är vana och duktiga på att använda mikrofonerna. Särskilt på 

gymnasiet där mycket diskussioner förekommer och det utmynnar ofta i en 

flervägskommunikation, där lärare anser att eleverna är aktivt deltagande. 

Placeringen var i båda observerade klassrum konstruerad i halvmåneform för att 

tillgodose visuell förstärkning, vilket är nödvändigt för många elever med 

hörselnedsättning (Swann, 2009). Guardino och Antia (2012) menar att det bör 

finnas möjlighet för elever att arbeta i grupper, vilket den anpassade 

gymnasieskolan löst genom att installera separata slingor i olika bord och som 

Gustafsson (2009) benämner som RGH-modellen. I båda utbildningsnivåerna 

fanns även tillgång till andra klassrum som utnyttjades vid behov.  

På grundskolan bestäms placeringen utefter de behov de olika eleverna har. De 

som har ett större behov av att se läraren får sitta rakt fram. Trots att det är en 

skola där alla elever har liknande problem, skiljer sig också problemen och alla 

har inte lika stora behov av en specifik åtgärd. Det innebär att individuell 

anpassning är av stor vikt. I gymnasieklassen får eleverna för det mesta välja 

platser själva vilket liknar det traditionella skolsystemet men skulle en elev ha ett 

visst behov, anpassas dessa. Detta kan innebära att vissa elever i dessa klasser har 

speciella platser eller till och med speciella hemklassrum. Förståelsen för varandra 

gör dock att eleverna accepterar detta. Detta visar att de olika utbildningsnivåerna 

resonerar på liknande sätt. Trots att eleverna i gymnasieklassen får ta mer ansvar 

och har större krav, ses alltid specifika behov till att tillgodoses.   
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Alla klassrum som observerades hade någon form av ljudabsorbenter men den 

akustiska planeringen var mer utformad i de anpassade klasserna. Som Johansson 

(2002) beskriver påverkas taluppfattningen arbetsprestationen negativt av 

störande ljud och man måste anstränga sig mer för att höra. Därför finns många 

åtgärder man kan göra i klassrummet som kan göra stor skillnad och det behöver 

nödvändigtvis inte vara ett ekonomiskt hinder. Vad det gäller klassrummen för de 

anpassade klasserna har de akustikanpassningar som Hult, Agge, Larsson & 

Persson-Waye 2011 rekommenderar åtgärdats. Det enda som saknades på 

gymnasieskolan var akustikanpassade bänkar. Anledningen till detta kan vara att 

det inte anses nödvändigt för de äldre eleverna som ofta använder sig av datorer 

för att anteckna och inte producerar lika mycket egenproducerade ljud som 

grundskoleelever. På den anpassade grundskolan är den akustiska planeringen väl 

utformad och de hade även tagit till enkla knep som att separera pärmar i öppna 

skåp som ska göra att ljudet går in mellan pärmarna och slås sönder.  

Guardino och Antia (2012) beskriver att elevers material bör finnas lättillgängligt 

för att undvika stök i klassrummet. I den anpassade grundskoleklassen finns 

elevers material i en bokhylla längs ena långsidan av rummet, vilket gör det kan 

bli en del spring i klassrummet när eleverna hämtar materialet. Samtidigt bestod 

klassen endast av sju elever, vilket minskar risken för mycket stök. I den 

anpassade gymnasieskolan finns elevers material att hämta utanför klassrummet. 

Det kan därför bli mycket spring men förhoppningsvis är elever i denna ålder 

ansvarfulla och tar med det material som behövs in i klassrummet. 

Lärare i de båda skolformerna och utbildningsnivåerna önskar djupare kunskaper 

kring de hörtekniska hjälpmedlen eller tydligare riktlinjer kring hanteringen. 

Detta är något som även Nelson, Poole och Muñoz (2013) beskriver som 

önskemål hos lärare i deras studie. Eftersom hörtekniska hjälpmedel är en av 

förutsättningarna för att elever med hörselnedsättning ska känna sig delaktiga och 

hänga med i undervisningen, är det av stor vikt att lärares kunskaper kring 

utrustningen förbättras då tekniken ständigt utvecklas. I anpassade klasser vet 

lärarna om att de alltid kommer att ha elever med hörselnedsättning vilket kan 

betyda att intresset för fortbildning är stort och mer konkret. De är medvetna om 

vilken typ av fortbildning som kommer vara aktuell inom den närmsta framtiden 

och vilken typ av fortbildning de är intresserade av. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i undervisningen för 

elever med hörselnedsättning bör flera faktorer ses över. De intervjuade lärarna i 

grundskolan och på gymnasiet var själva nöjda med det specialstöd eleverna 

erbjuds och anser att eleverna har goda förutsättningar för delaktighet. Samtidigt 

har elever i de olika anpassade klasserna med hjälp av detta specialstöd stor 

möjlighet att uppnå de sex aspekter som SPSM (2012) beskriver att delaktighet i 

skolmiljön står för. Båda anpassade skolor har skapat goda förutsättningar för 

elever med hörselnedsättning då de har lärare med god kompetens, 
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hörselpedagog/audionom och tekniker tillgängliga som förutom rådgivning löser 

eventuella problem med hörtekniken. Samtliga lärare är nöjda med de hörtekniska 

hjälpmedlen och deras uppfattning stämmer överens med Gustafsson (2009) och 

författarna till denna studie om att bänkmikrofonerna återger en god ljudkvalitet. 

Klassrummen är specialanpassade efter eleverna och flertalet åtgärder som Hult, 

Agge, Larsson & Persson-Waye (2011) rekommenderar har vidtagits, vilket enligt 

SPSM representerar den fysiska tillgängligheten av delaktighet. 

I anpassade klasser i båda utbildningsnivåer arbetar lärare för att elever ska känna 

sig delaktiga. Samtliga lärare som intervjuades har starka åsikter om att 

hörhjälpmedel ska användas på alla lektioner, teckenspråkslektioner är dock ett 

motiverat undantag. Elever ansöker till anpassade skolor för anpassad ljudmiljö 

och hörteknik, vilket stämmer överens med vad Wennergren (2006) beskriver att 

anpassade klasser ska erbjuda. Därmed är det centralt att hörtekniken används för 

elevernas skull. Detta innebär att alla lärare tar ansvar för att tekniken används. I 

anpassade skolor finns även medel för att kontrollera utrustningen genom det 

elektriska örat som lyser grönt när en signal kommer fram. Ett flertal lärare har 

även hörselnedsättningar själva och har full kontroll över att utrustningen används 

eftersom de själva använder sig av tekniken. Om det skulle vara upp till eleverna 

att säga till om utrustningen krånglar är de flera som tillsammans får ta det 

ansvaret och det är inte upp till en enskild elev. 

Elever har tillgång till förstärkning genom teckenspråk, vilket förstärker den 

sociokommunikativa tillgängligheten (SPSM, 2012). Informanternas uppfattning 

är att elever aktivt deltar i aktiviteter och att klasserna har en god sammanhållning. 

De stöttar varandra och det finns en stor förståelse hos eleverna som frambringar 

aspekterna symbolisk tillgänglighet, samhandling och erkännande vilket 

tillgodoser delaktighetsaspekten tillhörighet. Elever får där även möjlighet till att 

dela erfarenheter, få kunskap om sin hörselnedsättning och utveckla hörstrategier 

tillsammans med personer i liknande situation, vilket utvecklar 

delaktighetsaspekten engagemang. Aspekten autonomi berör elevers möjlighet till 

självbestämmande och lärare IV på gymnasieskolan beskriver att alla eleverna 

ofta har möjlighet till att påverka undervisningens upplägg. En del elever deltar 

även i rådsmöten där de får framföra synpunkter till rektorer. På skolor där 

samtliga elever har liknande problematik är chansen större att elever känner sig 

manade att ta en sådan chans då känslan av att vara avvikande eller utanför på 

grund av sin funktionsnedsättning är mindre förekommande. SPSM (2012) menar 

att om graden av tillgänglighet är hög ökar känslan av delaktighet inom övriga 

aspekter, vilket stämmer väl överens med de anpassade skolorna där de övriga 

aspekterna kan tolkas som ett positivt resultat av hög tillgänglighet. 
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7.2.2. Inkluderade klasser 

Ett tydligt resultat var skillnaden i antal elever mellan de olika skolformerna. De 

inkluderade klasserna var betydligt större. Med så pass stora klasser är det 

oundvikligt att ljudnivån stundtals blir stökig i till exempel grupparbeten när 

elever pratar med varandra. Detta skulle även kunna vara något som har en 

påverkan på eleven i gymnasieklassen då lärare VI menar att eleven hänger med 

bättre i diskussioner som görs i smågrupper. 

När det gäller de inkluderade klassernas användande av hörtekniken, den “norska 

modellen” har grundskolan tillgång till en elevmikrofon på fyra elever medan 

gymnasieskolan har en elevmikrofon på tre elever. Antal elevmikrofoner är därför 

något som kan utökas då Rekkedal (2007) anser att en elevmikrofon på två till tre 

elever är det mest effektiva inom den norska modellen, eftersom avståndet till 

mikrofonen påverkar ljudkvaliteten. Lärare V önskade fler elevmikrofoner då 

deras sju elevmikrofoner på 28 elever inte räcker till. I det klassrummet är det inte 

heller möjligt att ha en elevmikrofon på varje bord till skillnad från den 

inkluderade gymnasieskolan där de har åtta elevmikrofoner på åtta bord. Därmed 

underlättas situationen för eleverna eftersom varje bord kan dela på en mikrofon 

och man slipper skicka runt mikrofonerna mellan borden. Lärare VI ansåg också 

att det räcker med åtta mikrofoner. Medhörningssystem var installerat i de två 

inkluderade klassrummen men fungerade inte på gymnasieskolan. Detta är 

anmärkningsvärt och bör åtgärdas då detta är ett enkelt sätt för att förtydliga 

lärarens tal samt underlätta lyssningsmiljön för alla elever och dessutom vara till 

lärarens hjälp som slipper höja rösten (Nelson, Poole & Muñoz, 2013). Det 

framkom i intervjun med lärare V att eftersom okorrelerade slingor saknades i 

klassrummet, var ljudkvaliteten ojämn vilket påverkade var eleven placerade sig. 

Detta uppfattades inte av författarna som hade en begränsad tidsåtgång i 

klassrummet. Det kan även förklaras av hörapparaternas svaga förstärkning 

eftersom ingen av författarna har någon hörselnedsättning. Således är det möjligt 

att elever med hörselnedsättning märker av en mer påtaglig skillnad. 

Den norska modellen är en modell kring hörteknik som har tillämpats i Örebro 

vilket är anledningen till att hörtekniken inte skiljer sig allt för mycket i de besökta 

skolorna i denna studie. Den norska modellen är ett bra initiativ som arbetar för 

flervägskommunikation och innebär att alla skolor i Örebro har tillgång till god 

hörteknik vid behov. Den norska modellen innebär att alla elever i klassen har 

möjlighet att höra och kommunicera med varandra vilket underlättar vid 

diskussioner. I jämförelse med den klassiska hörselklassmodellen är principen 

densamma, flervägskommunikation men utformade på olika sätt. Självklart har 

den klassiska hörselklassmodellen en fördel då alla elever har varsin 

bänkmikrofon. För de elever som använder sig av den norska modellen krävs det 

att eleverna delar på ett visst antal mikrofoner. Rekkedal (2007) påpekar att antalet 

mikrofoner per elev påverkar hur väl kommunikationen i klassrummet fungerar. 
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I denna studie verkar det fungera bra i den inkluderade grundskolan där alla var 

vana vid att använda mikrofonerna. I den inkluderade gymnasieklassen fanns det 

dock en större problematik, en problematik som författarna inte anser vara 

relaterat till själva norska modellen. Det beror nog snarare på en djupare nivå, att 

klasskamrater och lärare inte verkade ha förståelse för den problematik som fanns 

och inte inkluderade eleven. 

För dessa stora klasser är inte en halvmåneplacering möjlig, det får helt enkelt inte 

plats. Därför ser placeringen mer traditionell ut, både i grundskolan och i 

gymnasiet. I grundskolan hade visserligen bänkraderna längst ut vänts så att 

eleverna skulle kunna se varandra. Författarna var dock tveksamma till denna 

lösning då bänkarna framförallt var vända mot läraren. Gymnasieklassen 

tillämpade istället en placering med två bänkrader, vilket också troligtvis var den 

enda lösningen i det avlånga, smala klassrummet. Båda elever hade möjligheten 

att bestämma över sin egen placering. I grundskolan fanns en bestämd placering 

och lärare V gav grundskoleeleven förslag och lät eleven lyssna om tekniken lät 

bra på den specifika platsen. Om inte, kom läraren med ett annat förslag. Detta 

tyder på att även denna lärare gör individuella anpassningar för elever med 

speciella behov som ASHA (2004) rekommenderar. Denna elev valde ofta sin 

placering efter var ljudkvalitén var bäst och eleven satt ofta långt fram i 

klassrummet, vilket troligtvis också beror på att eleven såg läraren bra från den 

placeringen. Gymnasieeleven hade också fria möjligheter att välja plats och enligt 

lärare VI valde eleven ofta att sitta längst fram. Detta innebär att elever med 

hörselnedsättning från en väldigt ung ålder har fått ta stort eget ansvar kring 

placering som i deras fall är en viktig utbildningsaspekt. Dessa elever är kapabla 

till att ta detta ansvar och verkar enligt deras lärare vara väl medvetna kring var 

de hör bäst men frågan är huruvida alla grundskoleelever kan ta det ansvaret. 

Coniavitis-Gellerstedt och Bjarnason (2015) menar att under 20 % av de klassrum 

de undersökte inte uppfyllde en bra ljudmiljö. I denna studie upplevde inte lärarna 

i de inkluderade skolorna att ljudmiljön var ett problem. Vad eleverna tycker kan 

denna studie inte tala för men den inkluderade grundskolan har tagit ansvar och 

gjort flera åtgärder som Hult, Agge, Larsson & Persson-Waye (2011) och 

Johansson (2002) rekommenderar för att förbättra ljudmiljön i hemklassrum för 

elever med hörselnedsättning. Detta klassrum skiljer sig mycket från andra 

klassrum som inte akustikanpassats på samma vis med heltäckningsmatta och 

akustikdämpande bänkar. Den inkluderade gymnasieskolan skulle dock kunna 

utöka sina åtgärder för att förbättra ljudmiljön. Den enda åtgärden som gjorts var 

att sätta in akustiska takplattor, vilket även finns i skolans övriga klassrum. Detta 

är alltså inte anpassat för en optimal lyssningsmiljö, särskilt inte för eleven med 

hörselnedsättning. 

Elevernas material fanns i grundskolan tillgängligt i varje elevs bänk. Vilket gör 

att det är lättillgängligt men kan leda till mycket stök i klassrummet när 
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bänklocken fälls upp och ner. Det hade dock placerats små tassar under 

bänklocken för att förbättra ljudmiljön och som enligt Coniavitis-Gellerstedt och 

Bjarnason (2015) är ett bra knep. I den inkluderade gymnasieklassen fanns så som 

i anpassade klasser på gymnasiet, elevernas material i skåp utanför klassrummet. 

Vilket gör att materialet inte är lättillgängligt men samtidigt har eleverna kommit 

upp i den åldern att de bör kunna ta ansvar för vilket material som ska tas med. 

Fortbildning när det gäller teknik är som tidigare nämnt av stor vikt eftersom 

tekniken hela tiden utvecklas, särskilt på de inkluderade skolorna där tekniker och 

hörselpedagog inte alltid finns till hands. Lärare bör enligt Siebein, Gold, Siebein 

och Ermann (2000) anpassa pedagogiken och kunskapen efter elevers behov. På 

inkluderade skolor som lärare VI representerar, kan intresset av fortbildning vara 

mindre och lärare kan vara mer fokuserade kring att lösa problemet för dagen. Att 

klara sig igenom de få nästkommande åren med eleven med hörselnedsättning, är 

det som anses vara viktigt. Sedan är det över. Faktumet att den inkluderade 

gymnasieeleven har svårt att hänga med i diskussioner tyder på att lärare är i stort 

behov av fortbildning och att utöka sina undervisningsstrategier eftersom 

undervisningen till stor del bygger på diskussioner. Däremot skiljer sig lärare V i 

sin uppfattning och är mycket intresserad av att lära sig något nytt och har anpassat 

undervisningen i klassen. Lärare V har även uppfattningen att åtgärderna som 

tagits i den här klassen även kunde användas i klasser utan hörselnedsättning. En 

lugnare, tystare ljudmiljö med mer tydliga instruktioner och ögonkontakt är något 

som alla kan ta del av och gynnas av, oavsett hörselnedsättning, övrig 

funktionsnedsättning eller ingen alls. 

Hur väl delaktighetsaspekterna beskrivet av SPSM (2012) uppfylls i de 

inkluderade klasserna varierar. Mycket har gjorts men mer kan göras. Särskilt med 

tanke på att en sådan stor andel av elever med hörselnedsättning, 84 %, går i 

inkluderade klasser (HRF, 2007). Vad det gäller den fysiska tillgängligheten finns 

bra tillgång till hörteknisk utrustning, troligtvis mycket tack vare att Örebro har 

tillämpat den ”norska modellen” (Gustafsson, 2009). Däremot kan fler åtgärder 

utföras när det gäller akustikdämpande åtgärder, framförallt på den inkluderade 

gymnasieskolan. Positivt är att båda inkluderade klasser har lagt sitt hemklassrum 

högt upp i skolbyggnaden och att akustiska takplattor finns tillgängliga. Det är 

dock den enda åtgärden som den inkluderade gymnasieskolan har tagit. Den 

inkluderade grundskolan är mer medveten om vad god akustik kan tillföra och har 

gjort mer för att anpassa akustiken. Den sociokommunikativa tillgängligheten 

som SPSM (2012)  beskriver, berör hur väl elever har tillgång till den 

kommunikationsform de är i behov av. De elever som går i inkluderade klasser i 

denna studie kommunicerar med talat språk men lärare V visar intresse av att lära 

sig åtminstone några stödtecken. Även om eleven ifråga kommunicerar via talat 

språk kan det vara en fördel att förtydliga med stödtecken när man går i en stor 

klass där stökig miljö ibland är oundvikligt. Den symboliska tillgängligheten kan 

förbättras i den inkluderade gymnasieskolan där det verkar som att eleven vill 
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dölja sina problem vilket troligtvis innebär att eleven i fråga inte är förstådd av 

sina klasskamrater. Eleven verkar dessutom ha svårigheter att hänga med i 

diskussioner vilket kan betyda att en förståelse av meningssammanhang försvåras. 

Informanternas uppfattning är att de två inkluderade eleverna har goda 

förutsättningar för delaktighet både i undervisningssammanhang och utanför 

klassrummet. Dock uppkommer i intervjun med lärare VI vissa motsägelser mot 

detta faktum då det finns en osäkerhet kring om tekniken ens fungerade, 

akustikanpassningar saknades och det faktum att läraren själv uppger att eleven 

inte hänger med i diskussioner. Hänger eleven inte med i diskussioner tyder det 

på att graden av delaktighetsaspekterna samhandling samt engagemang är låg. 

Vissa citat tyder även på att elevens grad av erkännande för andra och tillhörighet 

till gruppen är låg (SPSM, 2012). Andra elever får påminnas om användandet av 

mikrofoner och de tycks finnas en negativ attityd kring hörtekniken från övriga i 

klassen. 

Attityden kring hörtekniken är betydligt bättre i den inkluderade 

grundskoleklassen. Där är graden av delaktighet hög och klasskamraterna är så 

vana vid att använda mikrofonerna att de använder tekniken även när eleven med 

hörselnedsättning inte är närvarande. Detta kan tyda på att de inte kopplar 

mikrofonerna till den specifika eleven utan till något som klassen alltid använder 

sig av på lektioner och är vana vid, även om de förstås är medvetna om orsaken. 

Användandet av mikrofoner i den inkluderade gymnasieskolan passar in på teorin 

Rekkedal (2014) tar upp om att elevers ålder påverkar användandet då lärare till 

högstadieelever, tycktes ha mindre kännedom om hörteknik. I denna studie 

undersöktes gymnasielärare men teorin stämmer fortfarande överens. 

Om gymnasieeleven väljer att inte använda sig av hjälpmedel på grund av 

negativa attityder är det problematiskt även om eleven upplever sin 

taluppfattningsförmåga med hörapparatens M-läget som god. Detta enligt 

Johansson (2002) eftersom högre ansträngning för att höra medför en försämrad 

arbetsprestation för elever i skolan. Vuxna personer med hörselnedsättning 

behöver enligt Gustafsson (2009) 10 dB bättre SNR än vuxna med normal hörsel. 

Anledningen till att eleven i detta fall klassas som en vuxen person är för att 

Chermak och Musiek (refererad i Massie & Dillon, 2006) belyser att vid 15 års 

ålder är den auditiva hjärnkapaciteten likvärdig en vuxen persons. Gustafsson 

(2009) beskriver metoden att använda hörapparatens M-läge i skolan som ett sätt 

att kommunicera i tysta miljöer med korta avstånd till läraren. Det kan fungera 

vid enskilda samtal mellan lärare och elev men i undervisningssammanhang och 

livliga diskussioner är det otillräckligt och hjälpmedel är därför nödvändiga. I det 

längre perspektivet innebär det ändå att eleven missar mycket information. 

Dessutom kan ett missuppfattat ord förändra hur en hel mening uppfattas och i 

längden är detta mycket problematiskt för elevens utbildning. 
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Det faktum att författarna anser att samtliga delaktighetsaspekter för den 

inkluderade gymnasieeleven är låga kan höra ihop med att den förstnämnda 

aspekten, tillgänglighet, saknar vissa komponenter då de övriga aspekterna är nära 

kopplade med hur tillgängligheten ser ut (SPSM, 2012). Utifrån studiens resultat 

tycks arbetet kring förutsättningar för delaktighet hos den inkluderade 

grundskoleeleven vara betydligt högre än för den inkluderade gymnasieeleven 

vilket kan bero på att tillgängligheten i den inkluderade grundskolan är högre. 

Således kan en bättre tillgänglighet underlätta för eleven att interagera med 

klasskamrater och därmed komma in i gemenskapen i klassen. Detta innebär 

dessutom att den inkluderade grundskoleklassen arbetar mer med inkludering, 

alltså att skolan anpassas till eleven istället för att eleven ska anpassas till klassen. 

När elever känner sig inkluderade i klassen ökar deras känsla av tillhörighet samt 

delaktighet. Detta kan delvis relateras till att det i den inkluderade grundskolan 

framkommer att elevens föräldrar är väl engagerade i elevens skolgång och det 

kan enligt Rekkedal (2014) påverka lärares attityd till användandet av hörteknik 

på ett positivt sätt. Eftersom dessa elever får ta stort ansvar och säga till om 

tekniken inte fungerar eller om visuella störningar förekommer, innebär det enligt 

HRF (2007) att elever med hörselnedsättning undervisas på normalhörande 

elevers villkor. Det tycktes dock fungera bättre för grundskoleeleven vilket kan 

bero på att inkludering och delaktighet är högre. 

Som lärare kan det även vara svårt att ha koll på att alla hänger med och ju större 

klasser desto svårare blir det. Vikten av att inte avvika är stor, framförallt för 

ungdomar vilket kan ha konsekvenser för elever med hörselnedsättning i 

gymnasieåldern. De kanske inte vill använda tekniken då det är en påminnelse om 

att de är annorlunda och strategier för att inte visa att man inte hänger med kan 

uppkomma. Ett tänkbart scenario är att eleven tar ned sin hand efter att en annan 

elev har svarat på lärarens fråga för att inte riskera att upprepa samma svar. 

Läraren kan då uppfatta detta som att denna elev skulle uppge samma svar som 

den förstnämnda eleven och bilda en sned uppfattning om elevens kunnande och 

hur väl denne hänger med i undervisningen. 

8. Slutsats  

Eftersom att alla elever har rätt till en skolgång anpassad efter sina egna behov 

samt att specialinsatser bör sättas in för elever med särskilda behov kan man 

säga att inkludering är en rättighet. Denna studie har kommit fram till att 

anpassade klasser överlag har bättre förutsättningar. Arbetet för att skapa 

förutsättningar för delaktighet hos elever med hörselnedsättning är överlag 

bättre i anpassade klasser än inkluderade klasser. Slutsatser som dras är att 

anpassade klasser uppfyller delaktighetsaspekter eftersom tillgänglighet av 

hörteknik, anpassad pedagogik och ljudmiljö är stor. Allt detta hittades både i 

grundskolan och i gymnasieskolorna även om utbildningsnivåerna skiljer sig åt 

på andra vis, vilket gör att förutsättningarna för delaktighet inte skiljer sig 
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mellan utbildningsnivåerna i anpassad skolform. Samtliga lärare upplever att 

förutsättningar för delaktighet är goda och lärare har dessutom kompetens och 

medvetenhet kring ämnet vilket bidrar till att elever befinner sig i en miljö där 

de känner att de passar in, att de är accepterade av andra och kan känna sig 

bekväma och förstådda. Trots att förutsättningar är goda arbetar de anpassade 

skolorna ständigt med att förbättra elevers situation med förnyad teknik, 

miljöanpassningar och fortbildning.   

I de inkluderade skolorna varierar arbetet för att skapa förutsättningar och beror 

helt på vilken skola man pratar om och hur villiga de är att satsa på 

akustikanpassning, hörteknik och specialpedagogiskt stöd. Åtgärder i form av 

hörteknik har vidtagits i båda inkluderade klasser även om tekniken endast fanns 

tillgänglig i elevernas hemklassrum och på gymnasieskolan fanns tecken på att 

den inte fungerade. Grundskolan arbetar kontinuerligt för att öka förutsättningar, 

detsamma kan tyvärr inte sägas för gymnasieskolan utifrån studiens resultat, 

vilket innebär att utbildningsnivåerna för inkluderad skolgång skiljer sig åt. Detta 

grundas på att gymnasieskolan saknade akustikdämpande åtgärder och 

problematiken med utrustningen hade inte åtgärdats trots att utrustningen hade 

varit dåligt fungerande under en längre tid. Även vilken lärare eleven har spelar 

stor roll, framför allt för de pedagogiska insatserna men även för hur inkluderade 

eleverna känner sig eftersom lärares attityder är en bidragande roll för 

förutsättningar. Lärarens ledarskap och attityd påverkar klassens attityder vilket 

har kunnat ses i de klasser som undersökts.  

Lärare i de båda inkluderade klasserna upplever att förutsättningar för delaktighet 

är goda. Läraren i grundskolan menar att eleven hänger med i undervisningen och 

deltar aktivt. Läraren på gymnasieskolan uttrycker att eleven delvis hänger med 

trots begränsade åtgärder i gymnasieskolan men främst i mindre grupper. 

Sammanfattningsvis får eleverna anpassa sig efter de förutsättningar som skolan 

erbjuder vilket gör att rätten till en skolgång anpassad efter elevens behov inte 

alltid uppfylls vilket påverkar elevens känsla av inkludering. 

Författarna är väl medvetna om och vill förtydliga att denna studie inte kan säga 

någonting om hur delaktiga elever upplever sig vara eller är då vi inte har träffat 

dessa elever. Utifrån den metod som används och de deltagare som har intervjuats 

kan författarna endast diskutera förutsättningar för delaktighet och hur lärare 

uppfattar sina elevers delaktighet. Detta är inte en studie som möjliggör 

generalisering och författarna vill även understryka att skillnader som uppkom 

mellan utbildningsnivåerna i de inkluderade klasserna kan vara en slump och 

behöver inte betyda att det beror på utbildningsnivåerna. Författarna kan alltså 

inte svara på om skillnaden beror på utbildningsnivåerna.   

Anpassade klasser har överlag bättre förutsättningar för delaktighet hos elever 

med hörselnedsättning än inkluderade klasser i både undersökta 
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utbildningsnivåer. I inkluderade klasser varierar förutsättningarna. Samtliga 

lärare anser att förutsättningar för delaktighet i deras klasser är goda. 

9. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att utföra undersökningen i fler skolor. Detta 

för att utveckla en statistisk generaliserbarhet kring ämnet. Något som författarna 

även var intresserade av att undersöka var hur elever upplever att delaktigheten 

ser ut för elever med hörselnedsättning. Detta var inte möjligt i denna 

undersökning. Förslag till vidare forskning är därför intervjuer med elever samt 

en observationsstudie som pågår under lektionstid för att undersöka delaktighet.  
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Bilaga 1. 

Brev till lärare 

Hej! 

Vi är två audionomstudenter från Örebro Universitet som läser vår sista termin 

och håller på med vårt examensarbete. Vi skriver om förutsättningar för 

delaktighet i undervisning för elever med hörselnedsättning. Vi har blivit 

hänvisade till er då vi skulle vilja intervjua lärare som undervisar elever med 

hörselnedsättning. Syftet med intervjuerna är att se hur lärare i Örebro arbetar med 

elever med hörselnedsättning, vilka hörtekniska hjälpmedel som används och hur 

klassrum är organiserade. Vi skulle även i samband med intervjuerna vilja göra 

ett besök i era klassrum för att se hur de ser ut samt vilken hörteknisk utrustning 

som finns tillgänglig. För att förtydliga, vi har ingen avsikt att interagera eller ens 

träffa elever utan vi kan komma efter/innan lektionstid om det passar er bättre. 

Både namnet på skolan och namn på lärare kommer självklart att hållas anonyma 

och allt material kommer att behandlas med konfidentiellt. Skulle du vara 

intresserad av att delta på en intervju som kommer att pågå i cirka 45-60 minuter. 

Tacksam för all hjälp. 

Mvh Emilia Jansson och Amelia Netin 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om dig själv som lärare och om klassen du undervisar? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur många elever med hörselnedsättning har du undervisat?  

Hur många elever går det i klassen?  

Hur många utav dem har hörselnedsättning? 

2. Vad är viktigt att tänka på när man undervisar en elev med hörselnedsättning? 

Använder du dig av någon speciell teknik när du lär ut till elever med 

hörselnedsättning? 

Hur har du lärt dig hur du ska bemöta elever med hörselnedsättning?  

Känner du något behov av fortbildning inom hörteknik och/eller 

undervisning av elever med hörselnedsättning? 

Samarbetar du med några andra yrkesgrupper i arbetet med elever med 

hörselnedsättning? 

Brukar det uppstå problem i undervisningen för elever med 

hörselnedsättning? 

Tänker du på hur du placerar dig när du undervisar? 

3. Hur tycker du att interaktionen i klassrummet fungerar? 

Hur tycker du att interaktionen mellan dig och eleverna fungerar? 

Hur tycker du att interaktionen mellan eleverna fungerar? 

4. Skulle du säga att det finns en tanke med klassrummets organisering?  

Har eleverna bestämda platser?  

Finns det någon speciell placering i klassrummet för elever med 

hörselnedsättning? 

Tror du att elevers deltagande i undervisningen påverkas av deras placering 

i klassrummet?  
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5. Kan du berätta lite om hörtekniken som används och hur det fungerar för er? 

Använder du dig av hörtekniska hjälpmedel och i så fall vilka? 

Används de hörtekniska hjälpmedlen på alla lektioner?  

Hur tycker du att användningen av hörtekniska hjälpmedlen fungerar? 

Ser du någon problematik med dessa tekniska hjälpmedel? 

Brukar det uppstå problem med tekniken? Vilka problem kan det i så fall 

röra sig om? 

Finns det någon tekniker tillgänglig på skolan? 

Tycker du att den utrustning ni använder er av räcker till eller upplever du 

att något saknas? 

Hur ofta utförs kontroll av tekniken?  

Vem kontrollerar det?  

Brukar du kontrollera utrustningen på något sätt? 

6. Hur skulle du beskriva miljön i klassrummet under lektionstid? 

Är det vanligt att miljön i klassrummet blir “stökigt”? 

Är det något som du tror påverkar elevers deltagande i undervisningen? 

Har du märkt av att elever blir påverkad på något annat sätt?  

Hur gör du om miljön blir för stökig i klassrummet? 

Upplever du att det är stökigt i korridorerna och märks det i så fall av under 

lektionstid? 

Är det mycket spring i klassrummet under lektionstid? (exempelvis om 

elever ska hämta material) 

Vet du om klassrummen är uppbyggda av ljudabsorberande material? 

7. Hur tycker du att elevens/elevernas möjlighet till delaktighet ser ut? 
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Bilaga 3 

Information om samtycke kring intervjustudie om möjlighet till delaktighet 

för elever med hörselnedsättning. 

Alla elever har rätt till en skolgång anpassat efter eget behov. För de elever som 

har behov av extra stöd i skolan, bör specialinsatser sättas in. Trots detta får inte 

alla elever det stöd de är i behov av då de inte hör vad som sägs på lektioner och 

därmed måste ta igen missad information efter skolan. Det finns många vägar man 

kan gå för att stötta elever med hörselnedsättning i skolsituationer. Det gäller 

framför allt faktorer som kompetens inom hörselnedsättningar och dess 

konsekvenser hos skolans personal, ljus- och ljudmiljö, läromiljö och hörteknik. 

I denna studie undersöker vi olika åtgärder som två olika skolformer har tagit till 

för att underlätta skolgången för elever med hörselnedsättning. Vi har valt att 

undersöka två vanliga skolor som har en eller flera elever med hörselnedsättning 

såväl som två statliga specialskolor anpassade för döva och hörselskadade. Vi har 

även valt att undersöka elever i olika åldrar, en vanlig grundskola och en vanlig 

gymnasiumskola respektive en specialgrundskola och ett specialgymnasium. Vi 

är intresserade av att se vilka åtgärder som finns att ta för dessa elever och hur det 

fungerar i praktiken. 

Lärare som undervisar elever med hörselnedsättning kommer att intervjuas där 

fokus kommer att ligga på hörtekniska hjälpmedel, läromiljö och pedagogik. 

Intervjuerna förväntas pågå i cirka 45 – 60 minuter. Informationen kommer att 

transkriberas och analyseras och sedan behandlas på ett konfidentiellt sätt vilket 

betyder att man inte kan knyta uppgifterna till mig. Deltagande i intervjun är 

frivillig och deltagare kan när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara 

på vissa frågor. Det finns även möjlighet att efter intervjuns gång dra tillbaka sitt 

samtycke. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Inga namn kommer att nämnas men studieresultatet kommer 

att kunna läsas offentligt på internet. 

Kontaktinformation 

Studenter 

Emilia Jansson               07********            ********* @studentmail.oru.se 

Amelia Netin                  07********            ********* @studentmail.oru.se 

Handledare 

Sif Bjarnason                                                  *********@oru.se 
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Samtyckeblankett 

* Jag intygar att jag har tagit del av information kring studien. 

* Jag ger mitt samtycke att delta i studien och är fullt medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt. 

* Jag är medveten om att jag kan avbryta intervjun när som helst samt att jag kan 

välja att inte svara på vissa frågor. 

* Jag godkänner att intervjun spelas in samt att användas i kommande 

examensarbete. 

 

 

Ort och datum 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Deltagarens namnteckning 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Studenternas namnteckning 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 


