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Sammanfattning  
 

Detta är en studie kring strategianvändandet, delaktigheten och medvetenheten hos tre elever 

med ensidig hörsel som går i ”vanlig klass” i årskurs 4. Bakgrunden till studien är att ensidig 

hörsel är en dold funktionsnedsättning och att det visat sig att måluppfyllelsen för elever med 

hörselnedsättning i vanlig klass är sämre än för elever med normal hörsel. Syftet med studien 

är att undersöka vilka strategier eleverna använder, vilka hinder och möjligheter för 

delaktighet som finns samt på vilket sätt eleverna är medvetna om sin hörselnedsättning och 

sin användning av strategier. Metoderna för att svara på frågeställningarna, består av 

klassrumsobservationer samt elevintervjuer. Studien utgår från en modell för delaktighet och 

teorier om coping och copingstrategier.  

 

Studien visar att elever med ensidig hörsel inte är en homogen grupp, och att valet av 

strategier både sker individuellt och är situationsberoende.  Resultaten visar att det finns både 

objektiva och subjektiva hinder för delaktighet för eleverna med ensidig hörsel. Eleverna får 

kämpa för att höra klasskamraters och lärares tal i bullriga klassrum. De upplever att det är 

jobbigt och energikrävande, men att de har blivit vana vid det. Eleverna visar olika grad av 

medvetenhet om vad den egna hörselnedsättningen innebär, de upplever den ibland hindrande 

och ibland som en del av dem själva och inte särskilt hindrande. Ökad medvetenhet och 

tillgång till konstruktiva behärskande strategier visar sig vara framgångsfaktorer. Eleverna 

använder sig av både undvikande och behärskande strategier och de ser ut att behöva stöttning 

i att utveckla konstruktiva behärskande strategier, då det visar sig att det främst är de som 

bidrar till ökad delaktighet. Därför behövs kunskap, stöttning och uppföljning av varje enskild 

elev med ensidig hörsel. Detta bemötande medför att skolan, tillsammans med eleven, stärker 

medvetenhet om den egna hörselnedsättning och främjar framgångsrikt strategianvändande. 

Det kan öka möjligheterna för delaktiget, och därmed ökad måluppfyllelse. Skolan måste 

lyssna på den enskilde eleven i sin faktiska situation. 
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1. Inledning 
Elever med ensidig hörsel som går i vanlig klass riskerar vara en bortglömd grupp, eftersom 

funktionsnedsättningen inte alltid syns utanpå, och lätt kan glömmas bort av både lärare och 

kamrater. Vanlig klass står i föreliggande studie för den klass eleven skulle ha gått i, även 

utan sin hörselnedsättning. I mitt arbete som hörselpedagog, där jag bland annat möter elever 

med ensidig hörsel, har jag funderat på hur jag och kollegor på bästa sätt kan stötta dessa 

elever för att undvika att de glöms bort. Under mina studier inom speciallärarutbildningen, 

inriktning dövhet och hörselnedsättning, har detta vidare fångat mitt intresse och jag har tagit 

chansen att fördjupa mig i frågan. Elever med ensidig hörsel, som går i vanlig klass, 

undervisas på de hörandes villkor där normal hörsel är normen och undervisningen vanligtvis 

utformas efter det. Det är inte ovanligt att lärare undervisar klasser på upp mot 30 elever, där 

många skilda behov ständigt måste tillgodoses. Detta kan medföra att lärarnas fokus riktas 

mer mot elever med synliga behov. Eleverna får förhålla sig till en klassrumssituation som till 

stor del bygger på verbal kommunikation, där samtal och diskussioner går snabbt. Många 

elever med normal hörsel klarar av att följa med i denna snabba kommunikation, medan 

elever med ensidig hörsel riskerar få svårigheter att vara delaktiga. Ensidig hörsel kan 

medföra svårigheter att höra vilken riktning ljud och tal kommer ifrån, avstånd till ljudkällan 

samt svårigheter att uppfatta tal i bullriga miljöer (Arlinger, 2009). Det kan vara 

energikrävande för dessa elever att följa med i undervisningen som ofta bygger på 

kommunikation, där de riskerar att bli trötta och hindras i sin delaktighet. 

 

Det är individuellt hur elever upplever sin ensidiga hörsel, vilket kan bero på flera olika 

faktorer. De yngre eleverna, som är födda med ensidig hörsel eller som har förvärvat 

hörselnedsättningen tidigt i livet, visar sig, enligt forskning, inte alla gånger vara medvetna 

om konsekvenserna som hörselnedsättningen kan medföra (Hansson, 1993). Eftersom det 

visar sig att personer som har accepterat den egna hörselnedsättningen och har integrerat den i 

sin självbild har bättre förutsättningar för att lyckas, tyder det på att eleverna tidigt behöver 

göras medvetna om sin hörselnedsättning för att acceptera den. En ökad medvetenhet gynnar 

utvecklingen av de konstruktiva behärskande strategier som eleverna kan använda sig av för 

att delta i undervisningen. Behärskande strategier kan vara att fråga om när man inte uppfattat 

vad som sagts, att iaktta vad kamrater gör, placera sig optimalt, vända det hörande örat mot 

den som talar eller att titta på den som talar för att få visuellt stöd (Hansson, 1993; Tvingstedt, 
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1990; Sandgren 2013). En del strategier fungerar bättre än andra beroende på situation och tid 

och ett medvetet användande av strategier gynnar elevens delaktighet. 

 

Elever med hörselnedsättning som går i vanliga klasser når inte målen i samma utsträckning 

som hörande elever. Det visar Ola Hendar (2008) i en rapport där han kartlagt måluppfyllelse 

för döva elever och elever med hörselnedsättning i olika skolformer. Siffor från 

Hörselskadades Riksförbund (2006) visar att cirka 10-15 procent av gymnasieeleverna med 

hörselnedsättning beräknas gå vidare till högskolan. För rikssnittet är motsvarande siffra 45 

procent. Statisktiken kan bero på bristande delaktig och bristande hörselpedagogiskt stöd 

genom skolgången, vilket kan leda till att de saknar både godkända betyg och motivation för 

att studera vidare (Hörselskadades riksförbund, 2006). 

 

På grund av att de flesta eleverna med ensidig hörsel väljer att gå i vanliga klasser där 

lärmiljön inte är tillfredsställande och att måluppfyllelsen är lägre för dem, behöver vi mer 

kunskap om hur situationen ser ut för dessa elever och hur de själva upplever sin situation för 

att kunna stötta och motverka denna negativa statistik. Fokus har därför här gått till att 

undersöka strategianvändandet, delaktigheten och medvetenheten hos elever med ensidig 

hörsel som går i årskurs 4. Genom klassrumsobservationer och intervjuer med elever är 

förhoppningen att få fram kunskap om hur elevernas situation ser ut. Med mer kunskap om 

elevernas situation och behov, så önskar studiens resultat bidra till större kunskap om hur 

skolan kan stötta elever med ensidig hörsel, så att de tidigt kan ges möjlighet att utveckla 

medvetenhet och konstruktiva strategier. Rektorer, lärare och klasskamrater behöver kunskap 

för att anpassa lärmiljön, acceptera och stötta dessa elever för ökad delaktighet.  

1.1 Begreppsdefinition  

Objektiv och subjektiv funktionsnedsättning 

Med objektiv och subjektiv funktionsnedsättning menas här skillnaden i att ha en medicinsk 

fastställd diagnos och individens upplevelse av att ha en funktionsnedsättning (Hansson, 

1993). 

Delaktighet  

Innebörden i begreppet delaktighet är i föreliggande studie hämtad från en delaktighetsmodell 

utvecklad av Kristina Szönyi och Tove Söderqvist (2015a, 2015b). Delaktighet i lärmiljön 
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beskrivs här som ett samspel av de sex delarna autonomi, erkännande, engagemang, 

tillhörighet, tillgänglighet och samhandling (se sid. 16).  

Coping och copingstrategier 

Två begrepp i studien är de psykologiska termerna coping och copingstrategier. Studien utgår 

från Ann-Christine Gullacksens (2002) förklaring att coping är en kontextberoende process, 

den anpassning en människa gör för att hantera stressiga situationer. Copingstrategier är 

redskapen som används i den processen. En och samma strategi kan både vara positiv och 

negativ beroende på den kontext den använd i (se s.19). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka strategianvändande, delaktighet och medvetenhet för 

elever med ensidig hörsel som går i vanlig klass. 

 

Frågeställningar: 

 

• Vilka strategier använder sig elever med ensidigt hörsel av för att delta i  

undervisningen? 

 

• Vilka hinder och möjligheter finns det för delaktighet i klassrummet för 

eleverna och vilka upplever de? 

 

• På vilket sätt är eleverna medvetna om sin hörselnedsättning, dess 

konsekvenser och valet av de strategier de använder i skolan?   

 

1.3 Disposition 
I första kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar. I andra kapitlet ges en 

bakgrund till hur skolsituationen ser ut för elever med hörselnedsättning och ensidig hörsel. 

Tredje kapitlet innehåller presentation av tidigare forskning. I det fjärde kapitlet beskrivs 

delaktighetsmodellen och teorin om coping och copingstrategier. Femte kapitlet är ett 

metodavsnitt där studiens metoder observation och intervju beskrivs och där valen för 

metoderna redogörs. I sjätte kapitlet sammanställs och presenteras resultaten från 

undersökningen. Frågeställningen om strategier besvaras under kapitel 6.1, frågeställningen 

om delaktighet under 6.2 och frågeställningen om medvetenhet under 6.3. Därpå följer en 
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metod- och en resultatdiskussion där metoden för studien diskuteras och där resultatet 

diskuteras och relateras till teorier och tidigare forskning. Studien avslutas med förslag till 

fortsatt forskning.  

2. Bakgrund 
För att läsare ska få en inblick i, och förståelse för vad ensidig hörsel kan innebära för elever i 

vanlig klass, ges en bakgrund om vad funktionsnedsättning, hörselnedsättning och ensidig 

hörsel kan innebära, samt hur skolsituationen kan se ut för dessa elever.  

2.1 Hörselnedsättning och ensidig hörsel 
Det förekommer en del olika begrepp för denna funktionsnedsättning och jag har stött på 

begreppen ensidig dövhet, ensidig hörsel och monaural hörsel. I föreliggande studie kommer 

för enkelhetens skull ett begrepp användas, och valet gick till begreppet ensidig hörsel. 

Ensidig hörsel ingår i begreppet hörselnedsättning, eller lättare hörselnedsättning. Det har 

visat sig finnas mer skrivet om elever med hörselnedsättning och mindre specifikt om elever 

med ensidig hörsel. För att förstå begreppen hörselskada och ensidig hörsel definieras här de 

medicinska innebörderna. Hörselskador delas in utifrån om skadan sitter i innerörat, 

mellanörat eller i en kombination av båda. Orsaken till hörselskadan kan vara ärftlig eller 

förvärvad. Med audiometriska undersökningar hos audionom ges en hörselkurva som visar på 

hur skadan ser ut och om den är lätt, medelsvår eller grav. Kurvan säger dock inget om graden 

av den upplevda funktionsnedsättningen. Beroende på ytterligare faktorer och individuell 

upplevelse kan en lätt hörselnedsättning upplevas mer funktionsnedsättande än en grav, vilket 

betyder att graden av hörselnedsättning inte säger allt (Gullacksen, 2002).   

 

Ensidig hörsel betyder att höger eller vänster öra är normalhörande och det andra örat, enligt 

mätningar, är dövt. Dövheten kan ha funnits sedan födseln, eller bardomen, den kan komma 

plötsligt, den kan bero på trauman eller ett antal olika sjukdomar eller komplikationer 

(Hansson, 1993). Den ensidiga hörseln är den gemensamma nämnaren för eleverna i denna 

studie och således den fysiska aspekten på studiens fokus.  

2.2 Att höra ensidigt 
Personer med ensidig hörsel saknar de egenskaper som lyssnande med två öron ger, så kallad 

binaural hörsel. Binaural hörsel, beskriver Arlinger (2009), ger bättre förutsättningar för att 

höra i lyssningssituationer som kan upplevas svåra. Det ger även rums- och akustikupplevelse 
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eftersom ljudet når de båda öronen från olika riktningar, olika tider och på olika nivåer. 

Arlinger beskriver vidare ett begrepp binaural integration, som innebär att man hör bättre 

med två öron, jämfört med ett, eftersom både hörstyrkan och hörnivån är bättre hos de som 

kan höra med båda sina öron. Det krävs mellan 5-10dB höjning av ljudstyrkan för de som hör 

med ett öra, för att få samma upplevelse av ljudstyrka som den som hör med båda sina öron. 

En annan fördel med att höra med två öron är att kunna lägga ihop den information som 

kommer till de båda öronen (Arlinger, 2009).  

 

Ensidig hörsel innebär vidare att personen saknar riktningshörsel, vilket är förmågan att 

avgöra varifrån ett ljud kommer. För att avgöra ljudets riktning behöver vi, enligt Arlinger 

(2009), lyssna med två öron som tar emot ljud som inte upplevs helt lika. Ljud når det öra 

som är närmast ljudkällan först och de cirka 0,7 millisekunder i tidsskillnad som uppstår 

mellan det att ljudet når det första örat, till det når det andra örat, hjälper en person med 

binaural hörsel att avgöra ljudets riktning. Även ljudnivån vid de högre frekvenserna upplevs 

olika, då huvudet skuggar örat på den motsatta sidan där ljudet på grund av detta upplevs 

svagare (Arlinger, 2009). Arne Gustafsson (2009) skriver att det är skillnad om man är född 

med ensidig hörsel, eller om den har uppstått senare i livet. Detta beror på att personer med 

medfödd ensidig hörselnedsättning oftast har tillägnat sig väl fungerande strategier i många 

situationer, för att kompensera för sin funktionsnedsättning (Gustafsson, 2009). 

 

Tal kommer inte alltid bara från en person i taget och olika personer har olika röstlägen och 

olika dialekter, vilket kan försvåra lyssnandet. Grupparbeten där flera grupper för 

diskussioner i ett och samma rum, och andra situationer med störljud, är vanliga i skolan. I 

dessa miljöer är det svårt för eleven med ensidig hörsel att urskilja röster från den egna 

gruppen, eller den som de lyssnar på. Eftersom talet inte upplevs lika starkt med bara ett öra, 

blir det ytterligare märkbart om den som talar befinner sig långt ifrån den ensidigt hörande 

eleven i klassrummet. I vissa fall kan detta leda till att språkutvecklingen för dessa elever 

påverkas negativt när de vistas i skolmiljön, enligt Arlinger (2009). 

2.3 Skolplacering och skolresultat elever med hörselnedsättning 
De elever som ingår i föreliggande studie går alla i vanlig hörande klass. För att förtydliga vad 

som menas när eleven går i vanlig klass, så menas att eleven inte har valt någon särskild 

skolform på grund av sin hörselnedsättning, utan går i den skola som den skulle ha gått i även 
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utan sin hörselnedsättning. Det är denna skolform som de allra flesta elever med ensidig 

hörsel väljer.  

 

De övriga alternativ till skolplacering som finns till buds för elever med hörselnedsättning är 

statlig specialskola för elever med dövhet eller hörselnedsättning, alternativt kommunal 

hörselklass/hörselskola. I en rapport från Specialpedagogiska Skolmyndigheten har 

måluppfyllelse för döva elever och elever med hörselnedsättning i de olika skolformerna 

kartlagts (Hendar, 2008). Ola Hendar förklarar att den statliga specialskolan erbjuder 

tvåspråkig utbildning på svenska och svenskt teckenspråk för elever som på grund av sin 

hörselnedsättning eller hörsel väljer att inte gå i vanlig klass. De kommunala hörselskolorna 

och hörselklasserna erbjuder anpassade akustiska lokaler och hörselteknik. Gruppen elever 

med hörselnedsättning som går i vanlig klass besksrivs som en heterogen grupp elever med 

varierande grad av hörselnedsättning. Hendars rapport visar att av de elever med 

hörselnedsättning som går i vanliga klasser är det fler som inte når målen i ett eller fler 

ämnen, jämfört med hörande elever. Det är eleverna med ensidig hörsel som går i vanlig klass 

som det fokuseras på i denna studie och som har fångat mitt intresse. Hendars rapport tyder på 

att det skulle finnas en risk att en hörselnedsättning kan orsaka problem för eleverna som går i 

vanlig klass. Samma resultat får Lotta Coniavitis Gellerstedt (2008). Hon har i en studie sett 

att elever med hörselnedsättning som går i vanlig klass har, eller upplever en sämre 

skolsituation än de som går på specialskola eller hörselklass.  

 

Även intresseorganisationen Hörselskadades Riksförbund (2007) visar på sämre 

måluppfyllelse för elever som går i vanlig klass. Förbundet har genomfört två 

betygsundersökningar som även visar att elever med hörselnedsättning som går i vanlig klass 

har sämre skolresultat än klasskamraterna, och att flertalet saknar behörighet till gymnasiets 

nationella program (Hörselskadades Riksförbund, 2007). Enligt förbundet (2007) fanns det 

vid tidpunkten för undersökningen 5664 elever i åldern 6-15 år som var inskrivna i den 

pedagogiska hörselvården i Sverige. Av dem var 84 % placerade i vanlig klass, det vill säga 

mellan 4-5000 elever. Där går eleverna med hörselnedsättning på de hörandes villkor och 

Hörselskadades Riksförbund menar att det finns en risk att eleverna inte känner sig ”som alla 

andra”, trots att det är det som har varit orsaken till att de valt denna skolform. Detta kan leda 

till att eleverna inte blir delaktiga fullt ut vare sig på lektioner eller på raster (Hörselskadades 

Riksförbund, 2007). Både Hörselskadades Riksförbunds rapport (2007) och Hendars rapport 

(2008) visar att elever med hörselnedsättning som går placerade i vanliga klasser, som grupp 
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sett, inte når måluppfyllelse i samma utsträckning som hörande elever. Intresset i föreliggande 

studie är att undersöka vilka hinder som uppkommer för elever med ensidig hörsel, och ta 

reda på om eleverna själva i så fall är medvetna om dessa. För att vidare förstå vad ensidig 

hörsel hos eleverna innebär för att vara delaktig i klassrumsmiljön, följer de akustiska effekter 

som hörselnedsättningen eventuellt kan föra med sig. 

2.4 Språklig utveckling 
Den språkliga utvecklingen för elever med hörselnedsättning är individuell, precis som för 

hörande. Elever med ensidig hörsel kategoriseras av Arlinger (2009) tillsammans med elever 

med lättare hörselnedsättning. Elevgruppen behöver, liksom elever med grav 

hörselnedsättning, få pedagogisk uppföljning för att följa språkutvecklingen. Arlinger (2007) 

menar att en svår ensidig hörselnedsättning inte behöver påverka barnets tidiga tal- och 

språkutveckling. Förklaringen ligger i att möjligheten för talperception under de första åren är 

optimal, då kommunikationen oftast sker i lugn hemmamiljö med korta talavstånd. Däremot, 

skriver han, att en svår ensidig hörselnedsättning kan påverka den fortsatta språkutvecklingen 

när barnet i förskole- och skolåldern vistas i bullrigare inlärningsmiljöer. Så med Arlingers 

beskrivning utifrån sin position som professor i teknisk audiologi, så finns det en risk att dessa 

elevers tal- och språkutveckling kan påverkas på grund av den bullriga inlärningsmiljön i 

skolan. Det finns en risk att elever som är placerade i vanliga klasser hindras i sin delaktighet 

eftersom språket är en viktig del i kommunikationen, och därmed även i lärandet. 

2.5 I klassrummet 
Upplevelsen av den egna hörselnedsättningen och dess konsekvenser är individuell, så även 

möjligheterna för delaktiget. Även en liten hörselnedsättning kan påverka elevens skoldag, 

eftersom kommunikationen i huvudsak är verbal och skolan ofta är en bullrig miljö, skriver 

Nilsson och Jakobsson (2011). Till följd av ansträngningen att lyssna koncentrerat kan 

eleverna bli trötta. Nordén, Tvingstedt och Äng (1990) menar att en hörselnedsättning är en 

funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen, och att det därmed ställs krav på 

lärarna att anpassa arbetet i en klass där en elev med hörselnedsättning går så att denne kan 

följa med i arbetet. Det kan vara allt från att sänka ljudnivån i klassen, undvika att gå runt i 

klassrummet och prata samtidigt samt att underlätta för delaktighet i diskussioner och 

grupparbeten.  
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Det syns inte utanpå att ett barn har ensidig hörselnedsättning eftersom de uppför sig ganska 

likt hörande (Konradsson, 2011). Därför är det extra viktigt för omgivningen att vara 

uppmärksam på vad hörselnedsättningen kan innebära. Konradsson menar att det kan få 

konsekvenser för skolgången som är större än man kan tro. En del av dessa elever behöver allt 

från extra stöd, till att behöva gå om årskurser och en del får problem i fortsatta studier. 

Huvudvärk, stress och dåligt tålamod kan, enligt Konradsson, vara symtom. Förståelse från 

omgivningen ses som viktigt. 

2.6 Den fysiska miljön 
För att elever med ensidig hörsel ska få en god akustisk miljö, skriver Gustafsson (2009), är 

de i behov av ett tillfredställande signal-brus-förhållande. Det innebär att i ett klassrum är det 

talet som den viktigaste signalen som ska dominera över buller och annat prat som stör 

lyssnandet. För att underlätta för elever med ensidig hörsel krävs god akustik i klassrummet. 

Det finns en del hörseltekniska hjälpmedel för elever med ensidig hörselnedsättning. CROS-

apparat är en teknik där en hörapparat med mikrofon placeras vid det döva örat och trådlöst 

sänder över ljudinformation till en hörapparat placerad i det hörande örat (Gustafsson, 2009). 

För den fysiska och sociala delaktigheten för elever med hörselnedsättning är placeringen i 

klassrummet en viktig del. Att se, höra och följa med i det som sker i klassrummet är en 

förutsättning för lärande. Gustafsson (2009) ser att det i dag kan bli komplicerat med en 

optimal placering av elever med hörselnedsättning, eftersom det är vanligt med bänkar 

placerade i grupper som ska underlätta för grupparbeten (Gustafsson, 2009). Även Tvingstedt 

(1998) ser att placeringen av elever med hörselnedsättning är viktig. Elever placerade i U-

form har visat sig vara framgångsrikt. Hon menar att det är viktigt för den sociala 

utvecklingen att kunna se och hänga med visuellt vad som händer i klassrummet. Sitter eleven 

längst fram, så hör och ser eleven läraren bra, men tvingas ständigt vrida sig för att höra och 

se kamraterna som sitter bakom. Det uppstår således en konflikt mellan vikten av att eleverna 

lär i grupp och svårigheten för den enskilde eleven med hörselnedsättning att hänga med. 

2.7 Framgångsfaktorer för i elever med funktionsnedsättning i skolan  
Ensidig hörsel är i fokus i föreliggande studie. Den funktionsnedsättningen går att jämföras 

med andra funktionsnedsättningar. Skolverket presenterar en granskning som 

Skolinspektionen genomfört kring hur skolsituationen ser ut för elever med 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2015).  I rapporten kommer det fram framgångsfaktorer för 

likvärdig utbildning för elever med funktionsnedsättningar. En viktig del är att skolan har en 
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tydlig policy för mottagandet av eleven, och att skolan anpassas efter de individuella behov 

eleven har. En annan aspekt är att skolan har god framförhållning i planeringen av 

mottagandet av eleven. Ytterligare en aspekt är en fungerande elevhälsa och samverkan med 

andra aktuella aktörer. Granskningen visar vidare att ett flexibelt och fungerande 

resursfördelningssystem där det tas hänsyn till elever med funktionsnedsättningar är en viktig 

framgångsfaktor. Personalen och lärarna är viktiga, dels för att tillrättalägga och 

individualisera miljön, och ta hänsyn till elevens behov och önskemål, men även att de har 

ämneskunskaper och kunskaper om funktionsnedsättningens påverkan på inlärning. Till sist så 

beskrivs en anpassad miljö med möjlighet till tekniska hjälpmedel som viktig, där eleven själv 

får vara med och påverka olika val som rör inlärningen (Skolverket, 2015 s.77). Granskningen 

visar att skolor har ambitionen att göra utbildningen inkluderande men att det ofta ”finns en 

klyfta mellan teori och praktik” (Skolverket 2015, s. 167). Exempelvis visar det sig att 

funktionsnedsättningen i vissa fall ”glöms bort”. Att funktionsnedsättningen har en tendens att 

glömmas bort är något som känns igen hos eleverna med ensidig hörsel, enligt Gullacksen 

(2002). Klyftan kan, enligt Skolinspektionen som genomförde granskningen, bero på 

bristande kompetens om funktionsnedsättningens inverkan på lärandet och bristande 

uppföljning och utvärdering av de insatser som görs (Skolverket, 2015).   

3. Tidigare forskning 

För att närma mig tidigare forskning i ämnen som berör mitt syfte och mina frågeställningar, 

har jag gjort sökningar både kring det specifika, men även i angränsande områden som kan ha 

relevans för arbetet. Jag har funnit både nyare forskning men har också tagit del av forskning 

från 1990-talet, då jag inte hittat nyare forskning inom vissa områden. Den äldre forskningen 

har även den visat sig vara användbar. Sökningar efter avhandlingar, artiklar och litteratur har 

skett i databaserna LIBRIS, DiVA, ERIC och Summon, men även via Google. Sökord har 

varit hörselnedsättning, monaural hörsel, ensidig hörsel, ensidig dövhet, strategier, klassrum, 

specialpedagogik, delaktighet, integrering och inkludering. Engelska sökord har varit single 

sided deafness, hearing loss, classroom, strategies, coping. Även tidigare avhandlingars 

referenser visade sig vara en effektiv sökväg. I detta kapitel presenteras forskning kring 

delaktighet, vuxna med ensidig hörsel, samt hur klassrumsmiljön ser ut för elever med 

hörselnedsättning, ur psykologiskt, pedagogiskt och språkligt perspektiv. 
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3.1 Delaktighet  
Delaktighet är ett viktigt fokus i föreliggande studie. I studien fokuseras på elever med ensidig 

hörsel som är en funktionsnedsättning bland andra. Här presenteras forskning kring både 

elever med funktionsnedsättning och utan, för att får en bredare bild av hur det ser ut med 

delaktighet i skolorna. Jeanette Åkerström (2013) har i en avhandling presenterat en studie om 

ungdomars delaktighet i undervisningen. Hon har forskat både kring elever med och utan 

funktionsnedsättningar i åldrarna 13-19 år. Syftet med studien var att undersöka ungdomars 

delaktighet i skolan både i förhållande till sina jämnåriga och till vuxna i skolan. Åkerströms 

studie visar att viktiga faktorer i ungdomars upplevelse av delaktighet i skolan, är att bli sedd, 

lyssnad till samt att bli uppskattad som en som bidrar till gemenskapen. Den visar också att en 

faktor även är att ibland själv kunna välja att inte vara delaktig. Ungdomarna i studien 

beskriver sociala, medbestämmande, lärande och kommunikativa aspekter på delaktighet. Ett 

resultat som framkommer är kommunikationens roll. Ungdomarna förklarar att 

kommunikation ibland kan upplevas exkluderande. Studien visar även på vikten av att 

uppmärksamma delaktighet i skolan för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultat från 

studien visar att ungdomar med funktionsnedsättning befinner sig i en sårbar situation vad 

gäller delaktighet, och att ungdomarna med funktionsnedsättning i studien upplevde lägre 

delaktighet i samtliga dimensioner som studien mätte. Åkerström menar att vi bör bredda 

perspektivet på ungdomars delaktighet i skolan och inte begränsa den till att låta barn och 

ungdomar ska få komma till tals. Ungdomarna förväntar sig att vuxna ska lyssna till deras 

åsikter. Ungdomarnas upplevelser av delaktighet i skolan rör både sociala kompisrelationer, 

men också stödjande, kommunicerande och lärande relationer med vuxna i skolan. 

3.2 Elevers och lärares erfarenheter i klassrummet 
Det är bara eleverna med hörselnedsättning själva som kan berätta om hur de faktiskt 

upplever sin situation i klassrummet. CJ Dalton (2013) från Canada presenterar en studie som 

fokuserar på lektioner för inkludering. Studien beskriver klassrumserfarenheter för elever i 

åldern 18-21 år med mild till måttlig hörselnedsättning. En hörselnedsättning kan påverka 

språkutvecklingen, kommunikationen, skolresultaten, ge upphov till trötthet och kan även ha 

påverkan på social och emotionell livskvalitet. Han menar att på grund av normalt tal hos 

dessa elever så kan lärare glömma bort dessa elever, och därmed deras eventuella behov. 

Daltons studie fokuserar utifrån tre elevers perspektiv på hur kamratrelationer, lärarrelationer, 

kommunikation och lärande påverkas av en mild till måttlig hörselnedsättning, och i slutändan 

deras egen känsla av delaktighet i klassrummet. Han tar fasta på vad eleverna själva berättar 
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för att komma åt nyckeln till den inkluderande undervisingen. Resultaten visar att eleverna 

har fått arbeta hårt för att anpassa sig till lärare och kamrater och samtidigt ta in nödvändig 

information. Det är energikrävande och ger lite utrymme till annat. Någon elev hade inte trott 

att svårigheterna berodde på hörseln utan på att hon var långsam och att hon fick ta till 

strategier som att förlita sig till andras anteckningar och vara uthållig och kämpa. Hon lurade 

skolan, men hade samtidigt hoppats på att någon skulle upptäckt hennes svårigheter. En annan 

elev berättar om svårigheter att uppfatta talet när lärare vandrar runt i klassrummet och att 

eleven gav upp lyssnandet i vissa fall. Eleverna har fått lära sig att jobba hårt och 

självständigt. I studierna ser han tre viktiga huvudteman. Vikten av att lärarna förstår vad 

hörselnedsättning innebär, att förstå motsättningarna som hörselskadan kan föra med sig samt 

att möta de kommunikativa, lärande och socioemotionella behov som kan uppstå. 

 

Lärares och elevers syn på faktorer som spelar in för att höra i en klassrumskommunikation 

för elever med hörselnedsättning har studerats i en norsk studie av Ann Mette Rekkedal 

(2015). Rekkedal har studerat 137 elever med varierad grad av hörselnedsättning i åldrarna 

10-16 år och 167 lärare. Av dessa 137 elever fanns 20 elever med ensidig hörsel. Studien 

undersöker, förutom lärarnas och elevernas syn på faktorer som spelar in för att höra i 

klassrummet, hur elever med olika grader av hörselförlust kan uppfatta sina klasskamrater. 

Eleverna själva i studien ansåg att en god lyssningsmiljö är nödvändig för att uppfatta tal. 

Höga bullernivåer i klassrummet är ett exempel på hinder för optimal taluppfattning, medan 

klasskamraters användning av mikrofoner tycktes förbättra elevernas uppfattning.  I studien 

hittades signifikanta skillnader mellan elever med dubbelsidig och ensidig hörselförlust med 

avseende på deras uppfattning av att höra klasskamraterna. Ingen av eleverna med ensidig 

hörselnedsättning, det vill säga samtliga 20 elever, uppgav att de konsekvent kunde uppfatta 

sina klasskamrater. Detta tros bero på att denna elevgrupp saknade elevmikrofoner och att de 

vistas i en bullrig klassrumsmiljö. Signal-brus-förhållandena måste vara bra för att uppfatta 

talet. Talet kan ofta höras, men inte förstås, på grund av eleven inte hör talets enskilda 

komponenter. Hörteknik, miljöfaktorer och pedagogiska justeringar ses som viktiga. 

 

I studien kommer det fram att en grupp av elever som ser ut att vara i riskzonen för att ha 

svårigheter att uppfatta kamrater, och därför bör följas upp, är elever med mild 

hörselnedsättning eller ensidig hörselnedsättning. Få elever med mild eller ensidig 

hörselnedsättning hade elevmikrofoner i sitt klassrum, en teknik som ökar förmågan att 

uppfatta klasskamrater.  
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3.3 Medvetenhet vid ensidig hörsel 
I föreliggande studie finns ett intresse att undersöka elevernas medvetenhet om sin ensidiga 

hörsel, dess konsekvenser och sitt strategianvändande i skolan. Både yngre elever, äldre 

elever och vuxnas medvetenhet har studerats tidigare. 

 

Medvetenheten hos elever med hörselnedsättning som använder hörappareter är olika enligt 

Kerstin Heiling (1999). Heiling har via intervjuer med elever med hörselnedsättningar som 

använder hörapparater i vanliga klasser uppfattat det som att inte alla är medvetna om sin 

hörselnedsättning. Av de fyra eleverna hon intervjuade så var det en elev som inte såg 

konsekvenserna av sin hörselnedsättning medan de andra tre tog med hörselaspekten i sitt 

resonerande om skolsituationen. Eleven som inte var medveten om konsekvenserna var en 

flicka i årskurs 1. Hon uttryckte sig i positiva ord om sin skolsituation, trots att hon hade 

uppenbara svårigheter att höra, delta i dialog och förstå innehållet i vissa intervjufrågor. Två 

av de andra eleverna gick i årskurs 4 och en i årskurs 9. Här uttrycker Heiling att åldern kan 

spela in. 

 

Upplevelsen av att ha en hörselnedsättning är svårfångad eftersom den varierar mellan 

personer och är beroende av flera faktorer (Gullacksen, 2002). Ann-Christine Gullacksen ser 

via intervjuer med vuxna att hörselnedsättningen kan medföra direkta och indirekta 

psykosociala följder. De direkta kan vara missförstånd i samtalssituationer, och de indirekta 

kan var undvikande av missförstånd, vilket kan leda till ensamhet. Beroende på att 

funktionsnedsättningen är dold så tenderar informationen att glömmas bort efter ett tag trots 

att omgivningen är informerad (Gullacksen, 2002). 

 

Det visar sig från studier av personer som har lättare , att de ofta väljer att uppfattas som icke-

funktionshindrade (Gullacksen, 2002). Detta kan medföra en stress, då mycket energi går åt 

till att vara vanlig och låta bli att bli ”avslöjad”. Från intervjuerna kommer det fram att sociala 

situationer som upplevs jobbiga kan vara missförstånd och upplevelse av att känna sig dum, 

samt avvägningar hur många gånger man kan fråga om när man inte hört. Gullacksen menar 

att många strategier för att underlätta vardagen sker omedvetet. 

 

Det kan skilja sig mellan subjektiv och objektiv funktionsnedsättning, det vill säga skillnaden 

i att ha en biomedicinsk fastställd diagnos och individens upplevelse av att vara 

funktionsnedsatt (Hansson, 1993). Hansson har i en tvärvetenskaplig studie med både 
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audiologiska och humanvetenskapliga frågeställningar intervjuat och genomfört audiologiska 

tester med 54 personer i åldern 12-72 år med ensidig hörsel. Han ser att en fastställd diagnos 

inte behöver innebära att personen upplever sig hörselskadad, och på motsvarande sätt kan 

man uppleva sig hörselskadad utan att det går att fastställa. Hansson ser dock att det 

vanligaste är att upplevd och fastställd funktionsnedsättning sammanfaller.  

 

Konsekvenserna av ensidig hörsel kan delas in i de fem kategorierna individrelaterade, 

hörselskaderelaterade, hjälpmedelsrelaterade, miljörelaterade och tidsrelaterade (Hansson, 

1993). Det kan alltså variera beroende på till exempel debutålder, vilka strategier som 

utvecklats, hur den sociala omgivningen ser ut samt att konsekvenserna kan variera över tid. 

De som är födda med ensidig hörsel upplever sig i mindre utsträckning som funktionsnedsatta 

i jämförelse med dem som har förvärvat hörselskadan. I intervjuer med ensidigt hörande ser 

Hansson att miljön alltid påverkar hur samtalssituationen ser ut, och att störande ljud från 

fläktar och bakgrundsmusik och så vidare alltid har negativ påverkan på taluppfattning. 

Hansson skriver att, förutom de hörstrategier som personer med ensidig hörsel använder, så 

används strategier för att vara så normal och vanlig som möjligt. Om de ensidigt hörande 

väljer att passera som normalhörande, låstas de ofta höra, vilket Hansson såg ledde till att de 

riskerar att svara fel och känna sig dumma. Han såg även att den ensidigt hörande personen 

kan uppfattas som annorlunda då det hörande öra riktas mot talaren och kroppshållningen kan 

feltolkas. Hansson menar att de växlar mellan att använda strategier för att höra för sin egen 

skull och att inte störa för andras skull. Han menar att dessa perspektiv ofta motverkar 

varandra, och att personen ofta ställs inför att välja mellan dessa. Hansson såg att vuxna 

ensidigt hörande oroar sig för att det andra örat också ska drabbas och bli dövt. När det gäller 

barn så såg han att det i huvudsak var föräldrarna som hade den oron. Han såg även att de 

barn som provat hörapparat i skolåldern kan uppleva identitetsproblem då de synligt avviker 

från det normala.  

 

3.4 Språkets och blickens betydelse  
Språket är en viktig komponent i kommunikationen och jag har sökt vad forskningen visar på 

området. Olof Sandgren (2013) har undersökt hur språkliga svårigheter till följd av 

hörselnedsättning hos elever påverkar samspelsförmågan i en hörande omgivning. Studien 

genomfördes i syfte att se om det är hörselnedsättningen, eller språkliga faktorer som gör 

skillnad i hur blicken används. I sin studie har han bland annat med hjälp av 
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ögonrörelsemätningsutrustning analyserat hur barn och ungdomar i åldrarna 10-15 år 

använder blicken i samtal med hörande. Studien visar att blicken riktas mot ansiktet när frågor 

ställs i dialog mer än när påståenden ges. Det tolkas som att blicken används som markör när 

samtalet ska växla part och bekräftar att blick och tal kompletterar varandra. Resultatet visade 

att inte bara hörselnedsättningen, utan även nedsatt fonologisk förmåga kan vara en 

bidragande orsak till detta. Studien visar vidare att de språkliga svårigheterna som barn och 

ungdomar kan ha till följd av sin hörselnedsättning gör att de ökar sin användning av blickar 

för att kompensera. Logopedisk språkträning och pedagogiska anpassningar är för vissa barn 

och ungdomar nödvändig, enligt Sandgren (2013, för att förhindra läs- och skrivsvårigheter. 

Sandgren uppskattar att det går omkring 5000 elever med hörselnedsättning i den svenska 

skolan och att ca 2000 av dessa har hörseltekniska hjälpmedel som hjälp i undervisningen. 

Omhändertagandet av dessa elever måste individanpassas enligt Sandberg, eftersom gruppen 

av barn och ungdomar med hörselnedsättning som har normal språkutveckling inte bör mötas 

av förenklat språk eller sänkta krav. 

3.5 Pedagogisk hänsyn  
För att ta reda på vad som underlättar för gruppen elever med ensidig hörsel har jag valt att se 

på vilka pedagogiska faktorer som spelar in. Utveckling och lärande sker på två parallella 

plan, det vertikala mellan eleven och läraren men även på ett horisontellt plan mellan eleverna 

där bland annat den sociala kompetensen, språket och självkänslan utvecklas. Elever med 

hörselnedsättning behöver tillträde till båda dessa plan för att kunna vara delaktiga enligt 

Lotta Coniavitis Gellerstedt och Sif Bjarnasson (2015). 

 

En elev som har en hörselnedsättning hör inte bara sämre utan kan dessutom höra fel vilket 

kan leda till att eleven agerar fel eller svarar fel enligt Anna-Lena Tvingstedt (1998). Detta 

kan leda till en osäkerhet hos eleven. Tvingstedt har i sin studie syftet att beskriva och 

kartlägga den sociala situationen för elever med hörselnedsättning som går i vanliga klasser. 

Hon ser att kompletterande information som skriftlig information, hjälp av kamrater, direkt 

instruktion och möjlighet att se den som talar underlättar. Det handlar om visuell 

kompletterande information, då eleverna inte kan förlita sig på sin hörsel. Tvingstedt skriver 

vidare att elever med hörselnedsättning i större grad än normalhörande elever, är beroende av 

icke-språkliga sociala signaler. För att lära sig utnyttja dessa och få tillgång till signalerna 

underlättar det för eleven att se sina kamrater. Var eleven som har en hörselnedsättning är 

placerad i klassrummet kan ha betydelse i en undervisningssituation. Tvingstedt (1998) 
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skriver i sin studie att det är vanligt att elever med hörselnedsättning som går i vanlig klass 

rekommenderas att sitta långt fram i klassrummet, gärna mot en vägg med fönster. Den 

placeringen underlättar lyssnandet, på grund av kort avstånd till läraren och när ljuset faller på 

läraren och tavlan och inte ger motljuseffekt kan eleven lättare läsa på läpparna och se det 

som skrivs på tavlan. Sitter eleverna med bänkarna placerade i en i U-form, så såg Tvingstedt 

att det ger ett lugnare beteende hos eleven med hörselnedsättning än om bänkarna är 

placerade i rader. Eleven upplevs lugnare eftersom den då kan se kamraterna och slippa vända 

sig om, och med det slippa uppfattas som mindre koncentrerad av både lärare och 

klasskamrater. En svårighet för elever med hörselnedsättning är att lyssna och läsa samtidigt. 

Nordén et al.(1990) såg i sina studier att elever med hörselnedsättning hamnar i ett underläge 

jämfört med hörande kamrater, när energi går till att ständigt växla fokus mellan text och 

lärare. De såg samtidigt att när lärare undvek att ge instruktioner under läsning, så kunde 

elever med hörselnedsättning arbeta mer koncentrerat. På samma sätt såg de att eleverna har 

svårigheter att föra anteckningar samtidigt som någon undervisar muntligt. Vidare så 

beskriver de vikten av att läraren upprepar kamraters svar i klassrummet. Det beskrivs som en 

svår uppgift där eleven med hörselnedsättning riskerar att gå miste om en del nyanser i 

språket, eftersom lärare alltid gör ett val av vad som ska upprepas. 

3.6 Interaktion med hörande  
Många elever med hörselnedsättning går i vanlig klass med hörande kamrater. Yu-Han Xie, 

Milon Potmesil och Brenda Peters (2014) har i ett samarbete gjort en litteraturstudie där de 

har undersökt hur det ser ut för elever med dövhet eller hörselnedsättning som är placerade i 

hörande miljöer. Frågeställningar var hur barn med dövhet eller hörselnedsättning gör när de 

samverkar med hörande kamrater. De ställer sig frågan vilka svårigheter och utmaningar som 

finns för dessa barn i sociala interaktioner med sina hörande kamrater. De undersöker även 

vilka åtgärder och pedagogiska tillvägagångssätt som främjar social interaktion mellan barn 

med dövhet och hörselnedsättning och deras kamrater i den inkluderande 

undervisningsmiljön. Resultaten i studien visar att den sociala interaktionen mellan barn med 

dövhet eller hörselnedsättning och hörande elever, varken är helt negativa eller helt positiva. 

Ett av fynden tyder på att färre kommunikations- och interaktionstillfällen inträffade mellan 

barn med dövhet eller hörselnedsättning och deras kamrater, jämfört med samspelet mellan 

dem med normal hörsel. Översynen visar även att barn med dövhet eller hörselnedsättning 

står inför utmaningar och svårigheter att kommunicera, initiera och underhålla interaktioner 

med sina hörande kamrater. Författarna menar att vi inte kan utgå från att social 
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kommunikation och samspel mellan barn med dövhet eller hörselnedsättning och hörande 

kamrater, kommer att ske naturligt. De skriver att det är väsentligt att alla barn ska ges 

möjligheter att interagera med varandra, och att denna elevgrupp behöver rätt utformat stöd 

för att utvecklas i det inkluderande klassrummet. De såg att barn med dövhet eller 

hörselnedsättning kunde förstå sina kamrater väl när de var i en lugn miljö. 

3.7 Strategier 
Det finns en hel del strategier som elever med hörselnedsättning utvecklar som en följd av sitt 

funktionshinder. En del av dessa strategier, eller orsaken till dem, skiljer sig till viss del från 

beteendet hos normalhörande. En stor del av dessa handlar till exempel om vikten av visuell 

information och användningen av den. Det kan vara allt från användning av skriftlig 

information, att se den som talar och vad som händer runtomkring. Elever med 

hörselnedsättning är beroende av att utveckla en skicklighet i att tolka och uppfatta icke- 

språkliga och sociala signaler, enligt Tvingstedt (1998). 

 

Genom intervjuer med personer med ensidig hörsel fann Hansson (1993) en rad strategier. 

Det kan vara gynnsam placering, undvikande av situationer och lokaler som är krävande ur 

hörselsynpunkt, gissa vad som sägs, välja att informera andra eller inte informera om 

hörselnedsättningen, uppmana talaren att upprepa, tala högre, tala långsammare, artikulera 

tydligare, vända sig mot personen eller placera sig så att eleven kan höra och se bra samt att 

inte tala samtidigt som andra. Det kan även vara att tala själv för att inte missa vad någon 

annan säger, samt att använda sig av någon annan som kan meddela information. 

 

Strategierna som nämns är individuella, kan användas mer eller mindre medvetet och är ett 

resultat av prövande av vad som fungerar bäst just för personen (Hanson, 1993). Faktorer som 

kan spela in på vilka strategier som används och hur de används är personens medvetenhet om 

hörselnedsättningen. Andra faktorer som Hansson ser är personlighet och hur viktig 

informationen upplevs vara. Strategianvändandet beskrivs som situationsbundet. Sandgren 

(2013) fann att elever med lätt till måttlig hörselnedsättning visar högre sannolikhet än 

hörande, att vid frågor, tyst lyssnande och påståenden titta på den andra samtalsparten. Han 

såg även att barn och ungdomar med hörselnedsättning använder sig av fler ja- och nej – 

frågor än normalhörande kamrater. Orsaken kan vara att svaret blir lättare att uppfatta trots 

hörselnedsättningen, när det bara finns två alternativa svar.  
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Elever med hörselnedsättning påbörjar inte en aktivitet förrän kamraterna börjar. Det fyndet 

presenterar Nordén et al.(1990) i en studie. De väntar, iakttar kamraterna innan de sätter 

igång, vilket tolkas som att eleverna undviker att fråga om eller göra fel. En annan strategi var 

att eleverna räckte upp handen så sent att frågan redan hade hunnit gå till någon annan, och 

med det var det för sent att eleven själv skulle utsättas för att svara. Det behövde inte betyda 

att eleven inte kunde svaret, utan osäkerheten hur frågan är ställd gör att eleven väljer denna 

strategi. Ytterligare en strategi som Nordén et al. observerade, var att elever med 

hörselnedsättning förhöll sig passiva under lektionerna och räckte upp handen sällan eller inte 

alls. Det tolkas som undvikande av missförstånd eller avsaknad av förståelse för innehållet i 

undervisningen. Därför menar hon, bör detta beteende uppmärksammas av läraren. 

Författarna talar om social dövhet vilket beskrivs som en risk för eleven med 

hörselnedsättning, då den inte kan följa med i samtal eller diskussioner i grupper där fler 

kamrater är aktiva. Detta gäller även för elever med lindrig hörselnedsättning, som kanske 

klarar ett samtal med en eller två kamrater bra, men där det blir svårare när fler deltar i 

samtalet. Elever sågs välja allt ifrån en ansträngd väg för att följa med och uppfatta så mycket 

som möjligt, till att välja en mer tillbakadragen självständig väg.  

3.8 Konklusion av tidigare forskning  
Sammanfattningsvis ger den tidigare forskning som ovan presenteras en samlad kunskapsbild 

utifrån olika aspekter som är intressanta för föreliggande studie. Sökandet av tidigare 

forskning gav flest träffar på klassrumsstudier baserade på elever med hörselnedsättning där 

elever med ensidig hörsel ibland räknas in. Jag ser att det saknas klassrumsstudier där man 

specifikt studerat elever med ensidig hörsel som går i vanlig klass. Den tidigare forskning som 

här presenterats ger en bild av vilka konsekvenser en hörselnedsättning kan föra med sig, och 

i viss mån hur situationen för personer med ensidig hörsel ser ut. Forskningen visar att elever 

med hörselnedsättning har svårigheter att uppfatta tal i skolan, de får arbeta hårt, de använder 

sig av en rad strategier både för att höra och att vara så vanliga som möjlig och att det finns ett 

behov av en bemötande omgivning. Med kunskap om hur situationen verkar se ut för vuxna, 

ungdomar och barn med hörselnedsättning, och hur hörselnedsättningen kan påverka 

audiologiska, språkliga, psykologiska, sociala, lärande och miljömässiga aspekter, vill jag 

tillsammans med föreliggande studie bidra med ytterligare en bit. Jag önskar härmed ge 

inblick i, och ge ökad förståelse för hur situationen verkar se ut för elever med ensidig hörsel 

som går i vanlig klass på de hörandes villkor, och hur de upplever sin lärmiljö.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Delaktighetsmodell 
En av frågeställningarna i föreliggande studie är vilka hinder och möjligheter det finns för 

delaktighet i klassrummet för elever med ensidig hörsel och vilka de upplever. Delaktighet är 

ett mångfacetterat begrepp som det finns många definitioner på. I föreliggande studie utgår 

jag från en delaktighetsmodell utvecklad av Kristina Szönyi och Tove Söderqvist (2015a, 

2015b). Den valdes med motivet att den är anpassad till skolans miljö. I modellen ses 

delaktighet som något som sker tillsammans med andra i ett sammanhang. Delaktighet 

beskrivs som ett samspel av de sex delarna autonomi, erkännande, engagemang, tillhörighet, 

tillgänglighet och samhandling. För att kort förklara de sex delarna som Szönyi och 

Söderqvist beskriver dem så handlar erkännande, eller acceptans, om hur omgivningen 

accepterar en person i en aktivitet. Tillhörigheten beskrivs som rätten att ingå i ett 

sammanhang och vara formellt inskriven i någon skolform. Begreppet autonomi står för 

personens inflytande och möjlighet att påverka och bestämma över med vem, vad och hur 

man ska göra något. Engagemang beskrivs som den egna upplevelsen inom delaktigheten och 

något som kan påverkas av hur personen bemöts av omgivningen. Samhandling är det som 

sker när fler än två personer gör något tillsammans och är med i samma handling. Även 

sociala aktiviteter är exempel på samhandling och ses som något viktigt för att vara en i 

gruppen. Den sjätte delen tillgänglighet delas upp i tre områden. Begreppet tillgänglighet 

innefattar dels fysisk tillgänglighet, tillgänglighet att förstå meningen i det som sägs och det 

som händer i olika aktiviteter samt tillgängligheten i att förstå språk, koder och oskrivna 

regler i sociala sammanhang i skolan. De tre aspekterna samhandling, tillgänglighet och 

tillhörighet lyfter fram objektiva aspekter av delaktighet, medan autonomi, engagemang och 

erkännande beskriver subjektiva aspekter av delaktighet. Samtliga delar beskrivs påverka 

varandra i ett samspel. Modellen som Szönyi och Söderqvist har utvecklat kan vara till hjälp 

för att synliggöra delaktighet i alla åldrar och aktiviteter men har i sitt utformande ett extra 

fokus på elever med funktionsnedsättning i skolan. Modellen är tänkt att vara till grund för att 

synliggöra tillgänglighet inom undervisningskulturen, kamratkulturen och omsorgskulturen. I 

föreliggande studie är undervisningskulturen det som studerats med hjälp av denna modell. 

4.2 Copingstrategier  
För att få ord på hur eleven gör för att klara av krav och förväntningar och bättre förstå val av 

strategier har jag dels tagit del av psykologins coping och copingstrategier. Teorin om 
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copingstrategier och delaktighetsmodellen är tänkta att ge en grund att stå på inför 

observationer och intervjuer och när resultaten från dem ska analyseras. Psykologen Richard 

Lazarus har inom psykologin under 80-talet definierat begreppet coping. Begreppet innebär 

ett konstruktivt hanterande av uppgifter och situationer och används som en modell för att 

förstå psykologisk stress. Det handlar om individens möte och tolkning av omgivningen och 

utmärks av de speciella anpassningar vi gör förutom de rutinmässiga för att hantera stress. Vi 

använder oss av olika strategier som är både beteendemässiga och psykiska för att klara av 

krav från omgivningen. Lazarus delar in coping i två huvudtyper, en problemfokuserad 

coping som innebär att personen aktivt förändrar förhållanden i omgivningen på ett 

konstruktivt sätt och en emotionsfokuserad coping där personen minskar den emotionella 

reaktionen på en stressig situation på ett indirekt sätt med handlingar och tankar (Hallberg, 

1996). 

 

Ann-Christine Gullacksen (2002) har intresserat sig för hur människor bemästrar stressen vid 

en hörselnedsättning och hanteringen av stress i vardagslivet. Hon utgår från Lazarus 

förklaringsmodell där individens upplevelse av en situation i ett möte med andra mäniskor är 

det betydelsefulla. Hon förklarar att Lazarus skiljer på att coping är en process som är 

kontextberoende och att copingstrategierna är redskap i den processen. Resultatet av de 

strategier som används måste alltid ses i sitt sammanhang, och en och samma strategi kan 

således både vara bra och dålig beroende på den kontext den använd i. Hur valet av strategier 

sker är individuellt och ibland sker det även omedvetet enligt Gullacksen. När en person 

utsätts för en stressande situation sker en process där situationen bedöms primärt och 

sekundärt. Det förta steget är en förståelse för vad som sker här och nu, och det andra steget är 

en mobilisering av tankar som sedan mynnar ut i användandet av strategier. Ju fler strategier 

man har att välja mellan, desto mer man kan prova sig fram med de olika strategierna i olika 

sammanhang desto mer ökar skickligheten i att hantera olika situationer som kan upplevas 

stressande (Gullacksen, 2002).  

 

I användandet av dessa strategier har Lillemor Hallberg (1996) efter studier av vuxna med 

hörselnedsättning delat in strategierna i två kategorier. Hon använder begreppen att behärska 

scenen eller att undvika scenen. Det handlar om att skaffa sig kontroll över situationer eller att 

använda sig av döljande strategier för att undvika situationer. Strategier för att dölja kan vara 

riktade både till omgivningen och mot personen själv. Döljande strategier kan användas efter 

en bedömning utifrån de krav som ställs eller de möjligheter som finns i olika situationer och 



20 
 

sammanhang. Valet mellan behärskande eller undvikande strategier beror på sammanhanget 

och kan varken ses som bättre eller sämre. Hallberg skriver dock att ett ständigt undvikande 

av scenen kan påverka en person negativt i förlängningen då det kan leda till ensamhet. 

 

Hallberg skriver att grad av medvetenhet och acceptans är en av flera viktiga aspekter som 

påverkar valet av strategier för vuxna med hörselnedsättning. Det är den faktor som jag lägger 

vikt vid i föreliggande studie, då en av frågeställningarna fokuserar på elevernas medvetenhet 

om sin hörselnedsättning och sitt strategianvändande. Personer som har förvärvat 

hörselnedsättning i vuxen ålder, och som har svårt att acceptera den och dess konsekvenser, 

har lättare att ta till strategier som innebär att undvika scenen. En person som däremot har 

accepterat den egna hörselnedsättningen och har integrerat den i sin självbild trots 

medvetenheten om att den många gånger medför begränsningar har bättre förutsättningar för 

att behärska scenen (Hallberg, 1996).  

 

Hallberg menar att det finns en rädsla för stigmatisering hos de vuxna med hörselnedsättning 

och att det därmed finns en drivkraft hos dem att behålla en positiv självbild där de kan vara 

så normala som möjligt. Hon ser att acceptans både från omgivningen och inte minst av 

individen själv är viktig för att förhindra stigmatisering. Hörselnedsättning är ett 

kommunikationshinder, och därför är det viktigt att omgivningen får information om vad en 

hörselnedsättning kan innebära. Då kan personerna med hörselnedsättning mötas av rätt 

attityd, rätt förståelse och har möjligheter att göra rätt anpassningar (1996).  

4.3 Användning av teorier 
Delaktighetsmodellen och teorin om coping och copinstrategier, kommer att vara redskap för 

att analysera resultatet och vara till hjälp för att svara på studiens frågeställningar.  

Delaktighetsmodellen kommer att användas som hjälp för att förstå och tolka de resultat som 

framkommer kring elevernas delaktighet från observationer och intervjuer. De objektiva 

delaktighetsaspekterna kan synliggöras genom observationer och de subjektiva aspekterna av 

delaktighet kan synliggöras genom intervjuerna. Teorin om coping och copingstrategier 

kommer att vara till hjälp för att analysera resultat samt till hjälp för att svara på frågorna om 

medvetenhet och strategianvändandet. Hallbergs begrepp undvikande av scenen och 

behärskande av scenen kommer vara till hjälp för att dela in elevernas strategier och se hur de 

väljer att hantera olika situationer.  
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5. Metod 
I detta kapitel redogörs för valet av att använda en kvalitativ, induktiv forskningsansats samt 

de metoder som används för att få svar på studiens frågeställningar. En induktiv ansats, 

beskrivs av Fejes & Thornberg (2015), genomsyra analysarbetet och forskningsprocessen som 

helhet. Forskare med induktiv ansats söker generella slutsatser av sin empiri. Kvalitativ 

forskning skiljer sig från kvantitativ på en rad punkter enligt Martyn Denscombe (2009). 

Kvalitativ forskning är småskalig, beskrivande i ord och bilder och har ofta ett holistiskt 

perspektiv där forskaren själv är involverad på något sätt. Den kvantitativa forskningen är 

enligt Denscombe (2009) oftare mer storskalig, analyseras med hjälp av siffror och tabeller, 

har ett specifikt fokus samt att forskaren roll är objektiv och opartisk. Valet gick till kvalitativ 

metod i syfte att undersöka hur eleverna själva beskriver sin inlärningssituation och hur det 

ser ut i klassrummen där de befinner sig. Med en kvantitativ ansats skulle jag inte komma åt 

elevernas egna berättelser och upplevelser och inte heller skulle den vara till hjälp för att 

undersöka hur klassrumssituationen ser ut. I föreliggande studie kommer data att analyseras 

och förstås för att i ord beskrivas. Genom att studera elever med ensidig hörsel i deras 

naturliga miljö och via intervju, är förhoppningen att studiens frågeställningar kan besvaras.  

 

Begreppet kvalitativ metod beskrivs även av Johan Alvehus (2013) stå i motsats till begreppet 

kvantitativ, men behöver inte innebära att kvantitativa inslag är helt ointressanta. Till exempel 

kommer det observeras hur ofta eleverna väljer att titta på den som talar, i jämförelse med att 

vända örat mot den som talar. Det är dock viktigare i en kvalitativ metod, enligt Alvehus, att 

studera betydelsen av ett visst fenomen, eller för den delen avsaknad av den, snarare än 

frekvensen av den. Det innebär att jag ska visa på komplexitet genom att läsa av och analysera 

sociala sammanhang direkt från klassrummet och direkt från eleven. I den kvalitativa 

forskningen, skriver Alvehus, tolkas fenomen och presenteras för andra intresserade och 

bidrar därmed till en bredare generell förståelse. Denna studie önskar bidra med en pusselbit i 

den större kunskapsbilden för hur skolan kan stötta elever med ensidig hörsel så att 

delaktighet ökar och därmed måluppfyllelsen.  

  

Förberedelserna inför kvalitativa studier är viktiga. ”I kvalitativa studier måste forskaren vara 

särskilt öppen för det oförutsedda och ha en inbyggd flexibilitet i designen som kan fånga upp 

och ta hänsyn till oväntade saker” (Dalen 2007 s. 30). Dalen menar att kunskaper och 

förberedelser inför studien är lika viktiga som att ha en öppenhet inför informanterna och det 
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som framkommer under studiens gång. Avsikten är därmed att gå in förberedd och påläst i 

ämnet för att sedan stäva efter en öppenhet i mötet med eleverna och det material som samlas 

in.  

 

För att se på det studerade fenomenet ur flera perspektiv och för att öka möjligheten att 

säkerställa fyndens validitet så har jag valt två olika metoder (Denscombe, 2009). De båda 

valda metoderna observation och intervju kan bidra till möjligheten att kunna jämföra det som 

observerats med det som eleverna själva berättar. Data som framkommer ska sedan utväderas 

mot de teorier och problem som ligger till grund för studien och som styr hur det fenomen jag 

studerar betraktas. Syftet är att kunna bekräfta alternativt ifrågasätta de olika fynden och 

därmed kontrollera träffsäkerheten.  

5.1 Urval  
För att få svar på studiens tre frågeställningarna önskades observationer och intervjuer av 

minst tre elever med ensidig hörsel genomföras. Valet gick till att söka minst tre elever med 

ensidig hörsel som går i vanlig klass på mellanstadiet. Mellanstadiet valdes på grund av att 

undervisningen blir mer komplex och språket mer abstrakt på mellanstadiet och därmed 

uppstår större utmaningar. Intresset var att undersöka hur elevernas situation ser ut och hur de 

tänker i denna brytperiod. Att de samtliga går i årskurs 4 var en slump men det betyder att de 

har erfarenhet av samma antal år i skolan. Elever både på lågstadiet och på högstadiet hade 

varit intressant att studera, men valdes härmed bort. I studien deltar två pojkar och en flicka. 

Tanken är inte att söka efter skillnader mellan pojkar och flickor.  

 

Eleverna i studien fann jag via hörselhabiliteringen i ett län i Mellansverige som lämnade ut 

kuvert till vårdnadshavare vars barn var inom målgruppen (se bilaga 1). Skriftligt samtycke 

inkom från vårdnadshavare till tre elever och därefter togs kontakt med den aktuella skolans 

rektor för skriftligt samtycke. Efter det kontaktades aktuell lärare för bokning av 

lektionsbesök. Vårdnadshavare till de övriga eleverna i klasserna fick ett informationsbrev (se 

bilaga 2) hemskickat där de hade möjlighet att välja att inte figurera i studien. Genomförandet 

av observationerna och intervjuerna presenteras under respektive metodkapitel observation 

och intervju.  
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5.2 Observation 
För att försöka svara på forskningsfråga 1 och 2 så har jag valt deltagande observation som 

metod.  

x Vilka strategier använder sig elever med ensidigt hörsel av för att delta i 

undervisningen? 

x Vilka hinder och möjligheter finns det för delaktighet i klassrummet för eleverna och 

vilka upplever de?   

 

Avsikten är att studera så naturligt förekommande situationer som möjligt. De tre eleverna 

observeras vid tre tillfällen var på teoretiska lektioner på mellan 40-60 minuter i elevernas 

ordinarie klassrum. Valet gick till deltagande, fullständig observatör, vilket beskrivs som en 

observatör med distans och som agerar passivt gentemot de som observeras (Bryman, 2008). 

Detta innebär att jag inte är delaktig eller samspelar med någon under observationerna. Målet 

är att göra så lite intryck som möjligt, och valet går till att sitta långt bak i klassrummet för att 

inte störa elever eller lektionen, samtidigt som observationer av den aktuelle eleven kan ske 

på avstånd och fältanteckningar kan föras. Genom observation kan det observeras vad 

eleverna faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. Enligt Denscombe (2009) är det en 

fördel att få direkt information genom observationer, där observatören får 

förstahandsinformation från sammanhang i en naturlig miljö. 

 

Valet gick till att även videofilma observationerna. Fördelen med det enligt R.P. Cato 

Bjørndal (2005) är att observationen sparas och är inte lika beroende av observatörens minne. 

En annan fördel är möjligheten att se många detaljer som annars skulle kunna riskeras att inte 

uppfattas. Videofilmning kan även hjälpa forskaren att se samspelet mellan verbal och icke 

verbal kommunikation. Bjørndal är noga med att poängtera att en videoupptagning aldrig helt 

kan spegla verkligheten och att endast syn och hörsel är de sinnen som registrerar 

informationen. En svårighet kan vara att placera kameran så att den inte inverkar på 

klassrumssituationen.  

 

Både Ahlström (2000) och Tvingstedt (1998) har i sina studier använt sig av 

videoobservationer. Ahlström (2000) har i sin studie av barn med hörselnedsättning studerat 

barnens kommunikation och samspel med goda resultat med hjälp av video i sin 

datainsamling. Hon menar precis som Bjørndal (2005) att videoupptagningen ger en 
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detaljerad bild av mellanmänskligt handlande och beteende. Information från 

videoupptagninarna kan vara till hjälp för att tillsammans med direktobservationer, få bredare 

syn på det som studeras (Ahlström, 2000).  

 

I föreliggande studie har valet gått till att använda en stationär kamera som är riktad mot 

eleven med ensidig hörsel och de närmaste kamraterna. Lika viktigt som att kameran spelar in 

är det att göra iakttagelser och att föra fältanteckningar under pågående lektion. De två 

angreppssätten kan sedan komplettera varandra eftersom de observerar eleven från två olika 

vinklar och således ser olika händelser. Ett observationsschema är utformat i syfte att vara ett 

stöd för att observera delaktighet och se strategianvändandet. Hallbergs (1996) begrepp 

undvikande av scenen och behärskande av scenen har fått ge namn åt rubrikerna i 

observationsschemat (se bilaga 3). 

Observation Henrik 

Henrik är en elev i årskurs 4 i en klass med 24 elever. Henrik är döv på höger öra. Han sitter 

under observationstillfällena näst längst fram på den högra sidan i klassrummet (från läraren 

sett) med det döva örat ut mot klassen och det hörande örat mot en fönsterrad. Klassrummet 

upplevs varken trångt eller rymligt och ljusinläppet kommer från höger sida från läraren sett. 

Mellan Henrik och fönstret sitter en annan pojke. Klassrummet är försett med höga bänkar där 

eleverna sitter två och två, i vissa fall fyra i rad. Henrik sitter på en hög snurrstol där han inte 

når ner med fötterna. Som observatör är jag placerad snett bakom Henrik längst ner mot 

klassrummets bakre vägg där jag har möjlighet att se läraren och samtliga elever i 

klassrummet. Filmkameran är placerad snett framför Henrik så att han och de närmaste fångas 

i bild. Kameran fångar inte in läraren eller hela klassen men tar upp det mesta av ljudet.  

Lektion 1 var en 70 minuter lång SO-lektion på en fredag förmiddag.  

Lektion 2 var en 60 minuter lång engelskalektion på en onsdag efter lunch. 

Lektion 3 var en 40 minuterlång SO-lektion på en onsdag efter lunch.  

Observation Björn 

Björn är en pojke som går i årskurs 4 tillsammans med 24 klasskamrater. Han är döv på sitt 

vänstra öra. Han sitter i klassrummet näst längst fram på den högra sidan i klassrummet (från 

läraren sett) och har det döva örat mot fönstret och det hörande örat ut mot klassen. 

Klassrummet upplevs ljust och rymlig. På Björns vänstra sida närmast fönstret sitter en annan 

pojke. Under observationerna är jag som observatör placerad längst bak i klassrummet och 
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har Björn snett framför mig på min vänstra sida. Filmkameran är placerad framför Björn och 

fångar in honom och de närmaste kamraterna samt ljud från det som händer i klassrummet. 

Lektion 1 var en 60 minuter lång svenskalektion på en torsdag förmiddag.  

Lektion 2 var en 60 minuter lång SO-lektion på en tisdag efter lunch.   

Lektion 3 var en 60 minuter lång svenskalektion på en tisdag efter lunch. 

Observation Jenny 

Jenny är en flicka som går i årskurs 4 i en blandad 4-5:a tillsammans med 20 klasskamrater. 

Hon är döv på sitt vänstra öra. Hon sitter vid observationstillfällena längst fram på den vänstra 

sidan av klassrummet (från läraren sett) på en snurrstol. Klassrummet är trångt, ljust och har 

fönster längs bakre väggen. Jenny har det hörande örat ut mot klassen och det döva örat mot 

en vägg. På hennes högra sida mot väggen sitter en pojke. De övriga klasskamraterna sitter i 

grupper om två till sex elever. Under observationerna är jag som observatör placerad mot den 

vänstra väggen lång bak (från läraren sett). Där ser jag Jenny bakifrån från sidan tvärs över 

rummet. Det var svårt att hitta en bra placering i det trånga klassrummet och tidvis skyms 

Jenny av en annan elev.  

Lektion 1 var en 65 minuter lång lektion på en onsdag förmiddag. 

Lektion 2 var en 65 minuter lång SO-lektion på en torsdag förmiddag.  

Lektion 3 var en 70 minuter lång SO-lektion på en onsdag morgon.  

5.3 Intervju  
Observationer ger en bild av det som händer i klassrummet, men kommer inte åt elevernas 

egna upplevelser och tankar. För att försöka besvara forskningsfråga 2 och 3, har intervju 

valts som metod. 

 

x Vilka hinder och möjligheter finns det för delaktighet i klassrummet för 

eleverna och vilka upplever de?  

 

x På vilket sätt är eleverna medvetna om sin hörselnedsättning, dess 

konsekvenser och valet av de strategier de använder i skolan?   

 

En intervju kan ge förståelse från de intervjuades perspektiv, och kan även ge kompletterande 

detaljer, information som inte skulle framkomma på annat sätt (Denscombe, 2009). Intervjun 

kan även möjliggöra att undvika missförstånd och kontrollera att observatören har förstått 
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något korrekt (Bjørndal, 2010). Intervju kan användas som huvudmetod, eller som 

hjälpmetod, där den mänskliga rösten får stå i centrum (Dalen, 2007). I denna studie har valet 

gått till intervju som metod, tillsammans med klassrumsobservationer. Valet gick till att 

intervjua eleverna till förmån för att be dem svara på till exempel ett frågeformulär, eftersom 

frågeställningarna bättre kommer att kunna besvaras med hjälp av personliga intervjuer. 

Intervjun som forskningsmetod beskrivs som en interpersonell situation, där samtal sker 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad kring ett gemensamt ämne.  

 

Syftet med att intervjua eleverna i denna studie är att det ska ge kvalitativ data, då de kan 

berätta med egna ord om sina egna upplevelser av klassrumssituationen, medvetenheten och 

strategianvändandet. Intentionen är att ha en reflexiv, tolkande ansats. Heléne Thomsson 

(2010) menar att med den ansatsen så tar intervjuaren inget för självklart, utan ser på det 

givna fenomenet ur flera olika synvinklar. Det ojämnlika förhållandet mellan intervjuaren och 

informanterna är något som bör tänkas på under intervjuerna (Denscombe, 2009). Med tanke 

på att det är barn som ska intervjuas i denna studie, är det något som bör tas i beaktning. 

Thomsson (2010) skriver att i intervjuer med barn ställs krav på reflexivitet. Hon menar att 

det är viktigt att påminna sig själv och den intervjuade om de roller man har, och syftet med 

intervjun. Monica Dalen (2007) skriver i samband med intervjuer med barn, att de upplever 

att de blir mer tagna på allvar om den som intervjuar uppträder formellt. Hon menar att vi har 

med oss uppfattningar om hur barn är och att vi har möjlighet att distanseras från dessa om vi 

följer de allmänna metodreglerna och inte försöker tillrättalägga det de säger eller gör. Hon 

menar att det är viktigt att skapa en god atmosfär, och att den som intervjuar visar närvaro och 

skapar förtroende. Vidare skriver Dalen att det är viktigt att undvika invecklade eller ledande 

frågor, då barn lätt kan tro att det finns ett rätt svar eller att de känner sig pressade. Författarna 

menar att de första minuterna av en intervju är viktiga, till och med avgörande. Därför är det 

av vikt att direkt skapa en god kontakt, visa förståelse och respekt för den intervjuade. Även 

Denscombe (2009) tar upp tillit och god relation som nyckelord för en bra intervju, och tar 

upp vikten av att skapa en god mötesplats för intervjun. Tid, plats, placering och möblering är 

viktiga aspekter för en bra intervju.  

 

Ett antal intervjufrågor har formulerats och finns nedskrivna i en intervjuguide (se bilaga 4). 

Intervjufrågorna ligger någonstans mellan halvstrukturerade och styrda. Kvale och Brinkmann 

(2015) beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju som en metod där den intervjuades 

perspektiv på ett visst fenomen försöker förstås. Denna typ av intervju, menar de, befinner sig 
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mellan det vardagliga samtalet och ett slutet frågeformulär. I föreliggande studie är de 

förberedda frågorna styrda, men ger plats för öppna svar och tillåter samtalet att ta andra 

riktningar efter elevernas egna tankar och vilja att berätta. Under intervjuerna kommer jag 

sträva efter att vara flexibel och kunna göra snabba justeringar. Data som tidigare samlats in 

från observationer i klassrummet ger möjlighet att kunna ställa riktade, personliga frågor 

utöver de som är framtagna i den förberedda intervjuguiden. Teman och frågor har övervägts i 

syfte att täcka in de frågeställningar som avses besvaras och belysas. I enlighet med Dalen 

(2007) kommer frågorna vara öppet ställda till en början för att skapa en avslappnad atmosfär. 

Därefter kommer frågorna in på djupet och fokusera kring elevernas strategier, delaktighet 

och medvetenhet. Som avslutning är avsikten att återigen gå till mer öppna, generella frågor 

innan intervjun avslutas.  

 

Intervjuerna kommer att ske i anslutning till sista observationstillfället efter en paus. Ett ledigt 

rum där intervjun kan ske så ostört som möjligt, kommer att efterfrågas. En risk med intervju 

som metod, skriver Dalen (2007), är att intervjuaren kan stöta på oförutsedda problem. Dalen 

tar bland annat upp risken för stigmatisering, och att balansen mellan närhet och distans kan 

vara svår då den som intervjuar ibland kan få ta del av svåra personliga händelser. Detta är 

något att tänka på och förbereda sig på. Dalens (2007) rekommendation att spela in 

intervjuerna för att få informanternas egna ord, kommer att följas. En diktafon som ligger på 

bordet framför mig och eleven kommer att ta upp ljudet. Att transkribera materialet beskrivs, 

enligt Bjørndal, som att återge det som sägs i text. Fördelen är att vissa aspekter av det som 

studeras framträder tydligare, samt att andra saker än det man hade tänkt kan komma fram. 

Nackdelen med transkribering är, enligt Bjørndal, att det är tidskrävande. Intervju som metod 

har använts med goda resultat av Heiling 1999; Nordén, Tvingstedt och Äng 1990; Tvingstedt 

(1998) och Gullacksen (2002).  

Intervju med Henrik 

Intervjun med Henrik genomfördes efter lektion 3 på eftermiddagen i ett grupprum bredvid 

personalrummet en bit från klassrummet. Det fanns tre stolar och ett bord. Jag placerade mig i 

mitten och erbjöd Henrik att välja att sitta på min högra eller vänstra sida. Han valde att sitta 

med det döva örat mot mig, och svarade på min fråga varför han valde den sidan var att det 

inte spelar så stor roll när det inte är ljud runtomkring. Jag frågade om det var okej att spela in 

samtalet och satte sedan i gång inspelningen. Henrik upplevs trött under intervjun men han 
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svarar på alla frågor och intervjun är avslutad efter 21 minuter. Vi blir störda en gång av att 

någon kommer in och hämtar något.  

Intervju med Björn 

Intervjun med Björn sker i ett stort grupprum i anslutning till klassrummet efter sista 

observationstillfället, efter en kortare eftermiddagsrast. Den övriga klassen hade lektion i 

klassrummet utanför men inga ljud störde under intervjun. I grupprummet fanns ett större 

rektangulärt bord med åtta stolar. Jag placerade mig på en av kortsidorna och erbjöd Björn att 

välja höger eller vänster sida om mig. Han valde medvetet att sitta med sitt hörande öra mot 

mig. Efter att ha frågat om det var okej att spela in påbörjades intervjun. Björn har lätt för att 

prata och berätta och intervjun avslutas efter 43 minuter. 

Intervju med Jenny 

Intervjun med Jenny sker efter sista observationstillfället. Eleverna hade först en 

förmiddagsrast och sedan satte vi oss i ett grupprum. Rummet hade glasvägg ut mot en 

samlingsyta och hade viss insyn trots att det stod en skärm för glasväggen. I rummet fanns ett 

kvadratiskt bord med fem stolar. Jag placerade mig på en stol och erbjöd Jenny att välja att 

sitta på min högra eller vänstra sida. Hon valde att sitta med sitt hörande öra mot mig. Efter 

att ha frågat om det var okej att spela in startade jag inspelningen och intervjun. Det släpptes 

in en del ljud av lekande barn och pratande vuxna i rummet. Jenny nämnde vid ett tillfälle att 

hon stördes av sådana ljud. Intervjun avlutades efter 34 minuter. 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet  
En stor mängd data har framkommit både från observationer och från intervjuer. De slutsatser 

och analyser som framkommer är förankrade i dessa data. Fejes och Thornberg (2015) menar 

att varje kvalitativ studie är unik, och därmed varje studies analysarbete. Denscombe (2009) 

beskriver analysen av kvalitativ data som en process i fem steg där det första steget är 

förberedelse av data. Sedan följer förtrogenhet, följt av tolkning och verifiering av data. 

Processen avslutas med presentation av data.  

 

Efter insamlingen av data på skolorna har intervjuerna transkriberats i sin helhet. Efter att jag 

gått igenom samtliga inspelade observationer, läst samtliga fältanteckningar och de 

transkriberade intervjuerna i sin helhet ett flertal tillfällen, har materialet sorterats och gjorts 

tillgängligt för analys. Därefter har materialet brutits ner och betydelsefulla fynd har kunnat 

identifieras som svarar på studiens frågeställningar. Data från både observationer och 
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intervjuer har analyserats och förståtts med hjälp av delaktighetsmodellen och teorierna om 

coping och copingstrategier. 

 

I intervjumaterialet har jag använt mig av så kallad meningskoncentrering utifrån Kvale och 

Brinkmann (2014). Det innebär att jag har kortat ner formuleringar från de intervjuade i 

koncentrerade ord eller meningar. Dessa har sedan analyserats och satts ord på. Därefter har 

jag placerat dem i de kategorier som jag har valt att presentera dem i. Presentationen av 

resultaten är skriven i löpande text där citat från intervjuerna och exempel från 

observationerna får stå som beskrivande exempel på de fynd som framkommit. Analysarbetet 

mynnade ut i de tre teman som är hämtade direkt från frågeställningarna och som 

sammanfattas i rubrikerna strategier, delaktighet och medvetenhet. Under varje tema 

presenteras ett antal underrubriker. På vägen har jag upptäckt att dessa kategorier inte är helt 

lätta att avgränsa, utan överlappar varandra. 

5.5 Studiens giltighet  
För att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie, behöver man motivera valet av sina metoder 

och tillvägagångssätt för att visa att de är genomtänkta och hållbara (Fejes & Thornberg, 

2015; Denscombe, 2009). För att svara på syfte och frågeställningarna i studien har kvalitativ 

metod samt lämpliga insamlings- och analysmetoder valts och redogörs för i kapitel 5. 

Validitet är ett kvalitetsbegrepp som står för trovärdighet och i vilken grad jag kan visa på 

träffsäkerhet i mina slutsatser och om undersökningen undersöker det avsedda (Denscombe, 

2009; Fejes & Thornberg, 2015). I studien har jag valt att använda två olika metoder för att få 

en fullständigare bild av det fenomen jag studerar, och för att svara på syfte och 

frågeställningar. Analys av både observationer och intervjuer i detta fall, leder till ökad 

validitet och fokus ligger på att undersöka det avsedda. I analysen används data från båda 

metoderna och studiens teorier, som ligger till grund för att förstå materialet. Presentationen 

av data förankras och illustrerats med hjälp av citat från intervjuer och exempel från 

observationerna.  

 

Tillförlitlighet beskrivs, enligt Denscombe (2009) och Fejes & Thornberg (2015), som den 

pålitlighet jag visar läsarna genom att redogöra för vilka beslut jag tar och hur mina 

procedurer ser ut under arbetet. Det medför att studien är lättare att granska och att upprepa. 

Jag har för avsikt att redogöra för mina beslut under vägen och redogöra för hur data har 

behandlats. Generaliserbarhet handlar om hur representativ min studie är och huruvida den 
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skulle kunna överföras på liknande fall. Fejes & Thornberg skriver: ”Generalisering ställer 

frågor kring hur, var, när och för vilka individer eller grupper forskningsresultaten är 

användbara” (Fejes & Thornberg 2015, s.270). Studien involverar tre elever som samtliga går 

i vanliga klasser i årskurs 4. Resultaten i studien kan ha en viss överförbarhet, snarare än 

generaliserbarhet, då fynden från dessa elever kan överföras och jämföras med kommande 

studier med liknande frågeställningar.  

 

Objektivitet handlar om hur jag med min förkunskap strävar efter att vara så öppen och 

neutral som möjligt i mina tolkningar, och att påverka mina resultat så lite som möjligt 

(Denscombe, 2009). I min strävan efter objektivitet har jag genom hela studien låtit mina 

tidigare kunskaper, erfarenhetar och föreställningar inverkat så lite som möjligt. Denscombe 

uttrycker vidare att forskarens personliga involvering i en kvalitativ studie gör att det i stort 

sett är omöjligt för en annan forskare att samla in identisk data, eller göra samma analys och 

slutsats i en upprepning av en studie.  

5.6 Etiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra konkreta huvudkrav i syfte att skydda individen i 

forskningssammanhang.  De fyrakraven är krav på; information, 

samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet uppfylldes då jag skickade en blankett för samtycke till elev och målsman 

(se bilaga 1). Brevet till familjerna innehöll information om studien och att deltagandet i 

studien är frivillig och att de kan avsluta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

För att få samtycke att genomföra intervjuer och observationer när eleverna är under 15 år så 

behövs målsmans godkännande. I samtyckesblanketten har målsmän fått ge sitt samtycke 

genom en underskrift. Föräldrarna till de övriga eleverna får ett informationsbrev (se bilaga 2) 

om studien där det går att läsa att avsikten inte är att studera deras barn men att de kanske 

finns i närheten av det barn jag observerar. Vårdnadshavarna informeras att de har möjlighet 

att höra av sig för att låta deras barn stå utanför studien. De data som samlas in hanteras 

konfidentiellt och utom synhåll för andra. Namn på barnen och lärare i de aktuella skolorna 

som ingår i undersökningen skrivs om för att de inte ska gå att identifiera. Data som kommer 

fram i denna studie kommer inte att användas till annat än den färdiga uppsatsen och det 

insamlade materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen har blivit godkänd.  
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6. Resultat 
Insamlat material från både observationer och intervjuer presenteras i denna del i tre 

huvudteman i linje med frågeställningarna, strategier, delaktighet och medvetenhet. Under 

rubrikerna följer de resultat som framkommit och som stärks och exemplifieras direkt från 

observationer och intervjuer. Jag har valt att använda elevernas egna ord i originalform i 

citaten.  

6.1 Strategier  
Här följer de resultat som kategoriseras strategier och som svarar på frågeställningen: Vilka 

strategier använder sig elever med ensidigt hörsel av för att följa med i undervisningen?  

Lyssna eller se på den som talar? 

En första iakttagelse som gäller för samtliga elever i studien, är att de inte alltid väljer att titta 

på de klasskamrater som pratar när det är diskussioner eller när det är samtal i helklass. Under 

observationerna ses eleverna ofta sittandes stilla tittandes rakt fram, de upplevs mer 

frånvarande än deltagande i kommunikationen, och vänder sig bara om vid enstaka tillfällen 

för att titta på den som pratar. Eleverna förklarar att när det är samtal i helklass väljer de ofta 

att vända det hörande örat ut i klassrummet för att höra så mycket som möjligt, eller för att det 

ändå inte är idé att vända sig om hela tiden när talet är svårt att uppfatta. De förklarar att när 

många pratar samtidigt, eller snabbt efter varandra, så är det svårt att höra och hänga med.  

 
Henrik: Nej, det är för att många pratar… ibland är det oftast så att många pratar samtidigt… 

och… då… är det ju ingen mening med att vända. […]Då hör jag ju inte ändå, för dom pratar i 

mun på varandra. 

 

Jenny: Jag brukar ju vrida dit… nån pratar… men… ibland kan jag bara lyssna på vad dom 

säger och försöka bara titta rakt fram.  

 

Eleverna förklarar att det är olika i olika situationer, och att det är svårt att förklara vilket som 

är viktigast; titta mot personen som talar eller att vända örat mot den som talar. De upplevs 

något kluvna i användandet av de båda strategierna. Vänder de blicken mot den som talar, så 

kan örat komma att hamna i en vinkel som inte är tillfredsställande. 
  

Jenny: Tittar på den… Nej vänta, det är örat mot den… för då hör man bättre…För då om jag 

tittar på den då har jag örat till exempel ditåt (pekar). […] Jag tittar ofta på läraren.  
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Henrik: Ibland är det viktigt att ha rätt öra mot, men inte att titta på den som pratar. 

 

Under observationerna väljer eleverna att titta på den som talar de tillfällen då samtalen är 

med en eller ett par klasskamrater, och om klasskamraterna finns i elevens närhet. På liknande 

sätt väljer eleverna inte alltid att titta på läraren när den pratar. När det är gruppdiskussioner 

eller helklassamtal så tittar de inte alltid på läraren. När det är genomgångar då läraren pratar 

längre stunder, eller när läraren ger individuellt stöd, så tittar de, inte alltid, men oftare på 

läraren.  

Strategier som alla använder 

Samtliga elever använder sig av en del strategier när de inte har hört, eller ser ut att ha förstått 

en uppgift. Ett alternativ är att gå fram till läraren och fråga. Ett annat alternativ är att de 

räcker upp handen och inväntar läraren. Ett tredje alternativ, är att de sitter och väntar in 

läraren utan att räcka upp handen. Ett fjärde alternativ är att de själva försöker komma på vad 

som ska göras. Ett femte alternativ är att de tittar på vad kamraterna gör, eller frågar vad 

kamraterna gör. Ett sjätte alternativ är att de gör något helt annat en stund.  

 
Björn: Då går jag fram till fröken och frågar. […] Och sa att jag inte hörde […] så, skulle du 

kunna säga… snabbt? […] Eller om hon går genom en uppgift. Jag kanske inte hör så bra. Så 

läser jag texten i alla fall även om hon gick igenom den… och jag förstår… inget. Då kollar jag 

med kompisen om hon kan säga nåt vad det var eller… så där… om den inte vet… eller den är 

typ sjuk då kan jag ofta gå till fröken och säga vad sa du? Jag hörde inte. 

 

Eleverna ser ut att växla mellan att använda sig av dessa strategier och valet ser ut att ske 

automatiskt och vara beroende på situationen. Det är lite olika i vilken utsträckning de 

använder dessa strategier. Henrik och Björn räcker upp handen och går fram till läraren vid ett 

flertal tillfällen. Jenny använder sig ofta av att fråga läraren när den kommer förbi och tar inte 

hjälp av kompisar i samma utstäckning som Björn och Henrik. Hon sitter bredvid en pojke 

som hon aldrig pratar med under någon av de tre observationerna. Någon gång sneglar hon på 

vad han gör. De gånger hon pratar med någon är när en klasskompis kommer förbi hennes 

bänk, och under ett tillfälle då de får arbeta tillsammans. 

 

Samtliga elever i studien ses vissa stunder sitta för sig själva och göra något annat än att jobba 

eller vara delaktiga, både under lektionstid och under friare stunder. De visar då låg grad av 

samhandling. Björn berättar att han har lätt att ”koppla bort” sorl och småprat och jag ser att 
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han väljer att sitta och läsa bok helt ostört när de övriga i klassen städar undan och småpratar. 

Jenny tycker inte alltid att det är någon idé att lyssna när många pratar och hon sitter till 

exempel och ritar när hon får tid över.  

Individuella strategier 

Jenny och Björn har individuella strategier som inte ses hos de övriga. Henrik ser varken ut att 

använda några specifika strategier som de andra inte har, och berättar heller inte om några. 

Jennys strategi som jag ser är att hon ibland tycks låtsas hänga med. Under en observation ses 

hon sitta med en uppgift som alla i klassen fått, utan att arbeta aktivt med den. När läraren 

eller någon kamrat kommer förbi ser det däremot ut som hon är aktiv. Hon ser ut att skriva på 

uppgiften, men istället ritar hon lite på pappret eller rör pennan i luften. Det ser ut som hon 

väntar ut tiden och hoppas att svar ska ges henne. Inte förrän läraren och klassen gemensamt 

går igenom uppgiften, fyller hon i sin arbetsbok. Under intervjun berättar hon att hon ibland 

anar att läraren ger svaren i efterhand. Vid flera tillfällen tar det lång tid för henne att komma 

igång med sitt arbete. Jenny räcker inte upp handen under någon av observationerna när det är 

diskussion i helklass eller när läraren ställer frågor till eleverna. Hon berättar att hon väljer att 

använda sig av information som står på tavlan, och ibland väljer hon att se om hon kan lösa 

uppgiften på egen hand. Särskilt gäller det under kortare lektioner berättar hon. 
 

Jenny: Hon (läraren) brukar ge svaret. Det är också ganska bra för när man inte kan det och har 

klurat på det ett tag. Då kan hon ge svaret… däremot […] För då slipper man liksom sitta och 

tänka ut ett svar i hela lektionen. 

 

Björn har tre strategier som han verkar vara ensam om. De två första ser ansträngande ut och 

den tredje är en strategi som inte syns. För det första väljer han vid ett flertal tillfällen att vrida 

huvudet i en position som ser spänd och ansträngd ut. Han vrider huvudet och ser ut att pejla 

in ljudet lite fram och tillbaka med det hörande örat mot den som pratar, samtidigt som han 

försöker titta åt samma sida med båda ögonen. När han ser ut att ha hittat en bra position 

håller han kvar den under lyssningssituationen. Huvudställningen ser ansträngd ut. Det syns 

direkt när han använder denna strategi, och jag ser den vid ett flertal tillfällen när läraren går i 

klassrummet, när läraren ger ny information, skriver på tavlan samtidigt som hon pratar och 

när de ser på film. Även när jag som observatör presenterar mig i klassen syns han använda 

denna strategi. Denna huvudposition betyder att han har huvudet åt ett helt annat håll än 

klasskamraterna. Björn förklarar att det är för att underlätta lyssnandet. Han är medveten om 

att han använder strategin vid vissa tillfällen och medger att han ibland blir trött i ögonen av 
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att använda den. Jag ser till exempel att han blundar och masserar ögonlocken efter att ha titta 

på en film i 20 minuter och att han vid något tillfälle masserar sin nacke. 

 
Björn: Ja jag brukar så här, ta det lite lugnt … för det blir lite så här jobbigt i ögonen… och för 

man måste titta så där. […]… väldigt mycket… ja, ganska länge. […] Så då brukar jag så här 

slappna av lite i ögonen… och ta det lugnt. 

 

Den andra till synes ansträngande strategin som Björn visar, är när han försöker hänga med i 

en gruppdiskussion. Han varierar ständigt mellan att vända örat eller blicken mot de olika 

klasskompisarna som pratar, och vänder sig ständigt för att uppfatta lärarens återkoppling på 

det som sagts. Björn berättar under intervjun om det tredje knepet där han i sitt eget huvud 

fyller i småord som han missar. Han tittar på läpparna och försöker bilda en korrekt mening 

av all information han har som verkar rimlig.  

6.2 Elevernas upplevelse av delaktighet 

Här följer de resultat som ska svara på frågeställningen: Vilka hinder och möjligheter finns det 

för delaktighet i klassrummet för eleverna och vilka upplever de? Jag utgår från 

delaktighetsmodellen som presenteras i teoridelen och som baseras på de objektiva aspekterna 

samhandling, tillgänglighet och tillhörighet och de subjektiva aspekterna autonomi, 

engagemang och erkännande. 

Inte alltid fullt delaktiga 

Det finns hinder för delaktighet hos eleverna i studien inom alla delaktighetsaspekter utom 

tillhörighet. Eleverna befinner sig i en klassrumsmiljö där de inte hör allt som sägs, vilket 

leder till att de både missar kommunikation som rör lärande och det som rör det sociala. De 

upplevs inte alltid fullt delaktiga vad gäller samhandling, engagemang, tillgängliget och kan 

även bekräfta det i sina berättelser. Henrik förklarar att när det inte är några ljud runtomkring 

så hör han bra och behöver inte tänka på placering eller andra åtgärder. Men det är sällan tyst i 

klassrummet och han hör inte alltid vad kamrater och lärare säger. Bristande tillgänglighet i 

kommunikationen ser ut att leda till bristande delaktighet och det ser ut som att eleverna 

tvingas hämta i kapp information i efterhand främst från läraren men även på egen hand eller 

från kamrater. Jenny beskriver att hon upplever svårigheter under engelskalektioner.  
 

Jenny: Men på engelskan när… det är typ… att man ska försöka klura ut vad det står, jag fattar 

ingenting på engelskan. Och hon pratar ju mest engelska. […] Då liksom, bara sitter man och 

bara lyssnar ba… hm, hm, hm… och sen ska man försöka klura ut sen på pappret vad det står. 
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Jenny förklarar att det är till hjälp för henne att läraren ger svaren, så att hon slipper sitta och 

tänka ut svar under hela lektionen. Jenny visar låg grad av samhandling under lektionerna, 

vilket gör att delaktigheten blir låg. Hon är inte delaktig i det småprat som sker runt om i 

rummet. Oftast sitter hon och försöker arbeta ensam utan att samarbeta med sin bänkkamrat, 

eller någon annan och hon deltar aldrig i helgruppdiskussioner. Hon förklarar att det är 

”mycket lättare att liksom fatta saker” när hon får jobba i en mindre grupp. Där kan alla prata 

ihop sig och hon upplever sig mer delaktig. Exempel på hennes delaktighet ser jag den enda 

gången som hon får möjlighet att jobba tillsammans i en grupp. Under första delen av 

lektionen sitter hon ensam och tittar ut i rummet, men när hon efter ett tag får tillfälle att jobba 

i en grupp visar hon hög grad av samhandling. Hon tar initiativet att sätta sig vid en kompis 

vid dennes grupp. Hon pratar, skrattar och interagerar med de övriga i gruppen om det som 

rör uppgiften, men mest om annat. Hon ser ut att vara accepterad i gruppen.  

 

Både Björn och Henrik visar högre grad av samhandling under de lektioner som jag besöker, 

och upplevs därmed mer delaktiga i klassen. De har fler interaktionstillfällen med kamrater 

runtomkring, räcker upp handen och försöker delta mer i helklassdiskussioner. Björn berättar 

att det är svårt att höra bänkkamraten och de som sitter strax bakom honom, eftersom de sitter 

på ”fel” sida om honom. Henrik berättar även han att han gynnas av att jobba i grupp, men att 

han samtidigt kan se svårigheter med det. Han beskriver svårigheter med att kunna vara 

delaktig under de grupparbeten de gånger hans grupp befinner sig i samma rum som övriga 

grupper. Då blir ljudnivån hög och det är svårt att höra tal, han får ont i huvudet och behöver 

gå i väg och vila.  
 

Henrik: … men vår grupp… den grupp jag hamnar i brukar få gå nån annanstans just för det… 

men… […] Det beror på… ibland funkar det men sen brukar det... ibland får jag ont i huvudet så 

då brukar jag få sätta mig och läsa istället. […] Jag går och sätter mig i grupprummet och 

läser… 

 

Henrik berättar om lektioner i gymnastiksalen. Trots den stora lokalen på idrottslektionerna är 

det svårt att missförstå vad som förväntas av honom. Där visar ofta läraren instruktioner 

visuellt och lärarens röst är stark och hörs bra. Han förklarar att det oftare blir missförstånd i 

klassrummet än på idrotten.  
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Jenny förklarar att det är extra svårt att höra på idrottslektioner som är utomhus. Då är det 

mycket ljud runt omkring och hon beskriver att det tar hennes uppmärksamhet från talet. Hon 

säger däremot att uteidrotten är roligare, då de får ”springa själva i skogen och leta efter 

saker”. Jenny berättar att på rasterna väljer hon att vara med någon kompis eller ensam för att 

”leta efter pinnar” på skolgården. Hon säger att det är kul. 

Vill höra 

Eleverna berättar att de vill höra, men att de faktiskt inte alltid hör kamraterna eller läraren i 

klassrummet. Den uppfattningen får jag även då jag observerar eleverna. Delaktigheten blir 

låg om kommunikationen i klassrummet inte är tillgänglig. Björn upplever att han ibland får 

lov att kämpa för att hänga med. Han berättar att det är jobbigt och att han verkligen försöker 

lyssna för att höra vad alla säger.  
 

Björn: Otydligt. Jag hör dom inte så bra. […] Det känns jobbigt… jag vill ju veta vad alla säger 

och så där men… ja… Jag försöker verkligen… alltså lyssna noga med örat… och titta lite då 

och då…[…] jag måste ju fokusera lite för att lyssna.  

 

Björn föredrar att jobba i grupper om två till tre stycken. Blir det fler i gruppen uppelever han 

det svårare att höra och vara delaktig. Vid några tillfällen under observationerna märks det 

tydligt att Björn inte har hört kamraterna. Vid ett tillfälle räcker han upp handen och säger 

samma sak som en föregående kamrat. Vid ett annat tillfälle frågar han två kamrater om de 

blivit uppropade, vilket de hade blivit. En tredje gång frågar en kamrat hur man stavar till 

kyckling, då frågar Björn ”cykling?”.  

 

Henrik berättar att han vill vara säker på vad han ska göra och han vill veta vad som förväntas 

av honom. Han upplever en osäkerhet att hörselnedsättningen ska hindra honom i att höra 

instruktioner, och att han ska misslyckas med uppgifter på grund av det. Han beskriver att han 

ibland kontrollerar om han har uppfattat instruktioner rätt.  

 
Henrik: Jag brukar, jag gillar att… speciellt på slöjden så gillar jag att vara väldigt säker på vad 

jag ska göra. För om jag… om jag tänker så här att… så jag har ju dålig hörsel, så tänk så skulle 

jag höra fel. Så gör jag fel. Så blir det jättefult. […] Ja det är viktigare att veta att jag gör rätt och 

så…[…] Jag tror att jag hör det mesta… men jag vill… försäkra mig om att det är rätt. 
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Björn uttrycker på liknande sätt som Henrik att det är viktigast att höra det som sägs för att 

klara uppgifterna i skolan. Han beskriver att det är viktigare att följa med i skolarbetet än att 

försöka vara så ”normal” som möjligt. 
 

Björn: Höra bra. Skulle jag säga… för… alltså… alla är ju olika på nåt sätt… då är det viktigare 

att höra bra så att säga. För om man hör bra, då kanske det går bättre med uppgiften… eller nåt 

sånt där… och fast om man försöker va som vanligt… så lite så här… det är som om man är som 

andra som inte är döva på nåt öra… då kanske det blir lite så här. Man hör inte så bra… och så 

där… så kanske det inte går så bra i ämnena och så där… 

 

Jenny hör inte heller alltid det som sägs och hon förklarar först att det inte gör så mycket att 

hon inte hör allt och att hon alltid kan gå och fråga i så fall. Samtidigt så svarar hon senare på 

frågan om det är viktigast att höra så bra som möjligt eller att vara så ”vanlig” som möjligt, att 

det är viktigare att höra.  
 

Jenny: Att HÖRA så bra som möjligt typ. […] För att då hör jag alla andra… och allting dom 

säger… 

Olika förutsättningar för delaktighet 

Det framkommer under observationer och intervjuer att det är olika förutsättningar för 

delaktighet för eleverna i de olika klasserna, vid olika tillfällen. I Björns klass finns en 

kommunikationsordning där eleverna ofta talar en i taget, där läraren ger tydliga instruktioner 

och upprepar många av elevernas svar. Läraren påminner ofta eleverna att dämpa sig eller att 

sluta skramla med till exempel pennor. Hon sammanfattar även några lektioner på slutet 

tillsammans med eleverna. Björn berättar att läraren ibland förflyttar sig i klassrummet 

samtidigt som hon pratar, vilket gör att Björn får anstränga sig. Han menar att det vore bättre 

om hon stod stilla och pratade och ”SEN” gick. Det syns även tydligt under observationerna 

att han anstränger sig för att lyssna vid dessa tillfällen. Han uttrycker själv att han gör så gott 

han kan vid dessa tillfällen. Under observationerna ser jag hur han försöker följa med lärarens 

rörelse och att han vinklar både ögon och hörande öra mot läraren i en ansträngd position.  
 

Björn: … jag försöker ju följa med och … lyssna vad hon säger […] Så det känns bra… att jag 

försöker i alla fall. 

 

Björn anstränger sig för att hänga med i helklassamtal, han är aktiv och svarar på frågor och 

reagerar på andras inlägg vilket visar att han hänger med i många fall. Vid den tredje 
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observationen har Björn fått en snurrstol. Den ser ut att öka hans delaktighet, han använder 

snurrfunktionen direkt och får med den lättare att göra sina vridningar mot den som talar. När 

han är färdig med en uppgift och fått klartecken från läraren, använder han snurrstolen för att 

småprata med två pojkar som sitter bakom honom. Han pratar även en del med flickan som 

sitter bredvid honom på hans vänstra, det vill säga ”fel sida”. Han berättar dock att han inte är 

helt nöjd eftersom stolens ryggstöd gungar bakåt när han lutar sig mot det. 

 

I Jennys klass upplevs lektionerna lite rörigare och där ser Jenny ut att missa elevernas prat 

oftare. Klassrummet upplevs trångt och Jennys placering ser inte ut att vara optimal då hon 

inte kan se kamraterna som sitter bakom henne i grupper där flera elever skyms. Hon har en 

snurrstol som hon är nöjd med. Hon räcker aldrig upp handen eller deltar i helklassdialog. 

Hon använder sig oftast av hjälp från läraren och väntar ofta in de rätta svaren. När hon ges 

tillfälle att jobba i grupp ser hennes delaktiget ut att öka. Hon också berättar under intervjun 

att hon föredrar att arbeta i grupp. 

 

I Henriks klass upplevdes de observerade lektionerna lite röriga och pratiga, men Henrik ser 

inte ut att anstränga sig eller missa mycket information trots detta. Han bekräftar även detta 

under intervjun. Han är precis som Björn med och svarar och reagerar på de övrigas inlägg. 

Under observationen av en engelskalektion ser jag att han har uppfattat instruktioner på 

engelska. Läraren läser upp meningar på engelska som eleverna sedan ska rita på ett papper. 

Henrik är delaktig på lektionen, även när han tittar ner i pappret. Han visar inga problem att 

fråga eller prata rakt ut i klassen eller räcka upp handen under någon av lektionerna. Det 

händer även att han räcker upp handen och ser ut att våga chansa på rätt svar. Någon gång har 

han rätt och någon gång blir det fel. Klassen får en del uppgifter i skriftlig form, vilket ser ut 

att underlätta för honom.  

Svårt att höra när fler pratar 

Vissa stunder visar sig vara svårare än andra för dessa elever, när det gäller tillgänglighet att 

uppfatta tal och kunna vara delaktiga. Den svåraste situationen som samtliga elever i studien 

berättar om är att urskilja röster när flera pratar samtidigt. Jenny berättar att flera av 

klasskamraterna dessutom är ”väldigt högljudda”. Under observationerna ser jag flera 

tillfällen i varje klass där det är pratigt och svårt att uppfatta tal. Det sker både under rörligare 

stunder som vid städning eller när elever ska hämta material, men även under diskussioner 

och andra stunder. I vissa fall tillåts det vara lite rörigt och i vissa fall tystar läraren ner 
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ljudnivån och småpratet. Samtliga elever önskar en lugnare miljö där kamraterna inte pratar i 

munnen på varandra eller gör en massa störande ljud. 

 
Jenny: Asså… dom ska inte liksom prata… så här… vi har ju att man ska räcka upp handen när 

man ska prata… men det är många som inte gör det. Och ibland kan jag också… så här prata 

ut… men då pratar jag oftast med en kompis. Dom pratar ju med typ XX (läraren) rakt ut när det 

är nån annans tur. 

 
Björn: Ja… det är väl att inte prata så mycket… inte springa runt så mycket… för då kan det 

ändå bli… och inte typ göra… småljud. […] För det är nästan av det värsta tycker jag. […] Ja, så 

här… när man sitter så här… så slår i en penna på bordet… och så där…[…] Det känns lite… 

asså det blir störande… det… det känns som att jag måste titta bak då… och vem det är som gör 

det… eller… fokusera på annat… än på fröken… 

 

Björn blir under en lektion indelad tillsammans med en flicka, för att tillammans med henne 

skriva en text. Klassrummet är fyllt av småprat från övriga grupper, vilket ser ut att försvåra 

för kommunikationen med bänkkamraten. Flickan skriver det mesta själv, och det är även hon 

som för dialog med läraren när de får hjälp. Björn upplevs bara delvis aktiv.  

Svårt att höra på eftermiddagarna 

På eftermiddagarna uppstår särskilda hinder för delaktighet för samtliga elever i studien. 

Eleverna berättar att de upplever sig mer trötta, att de får anstränga sig mer och att de ibland 

får huvudvärk under dagen. Jag såg exempel på detta under observationerna när eleverna satt 

och gäspade eller såg ut att koppla bort lyssnandet stundtals, genom att vara upptagna med 

annat, läsa bok, rita, lägga huvudet på bänken eller bara titta rakt fram. 
 

Jenny: Hm… då är jag tröttare så då kan jag höra sämre och så. För då tänker man ju inte ALLS 

på det här med att vrida och så, då bara tittar man på fröken och så har man örat mot klassen. 

 
Henrik: … om det är en dag när det är väldigt högljutt så är det ju värre på eftermiddagen för att 

då har jag mer ont i huvet och det har vart en lång skoldag.[…] Hm, för att jag måste vara med 

hela… jag måste vara… måste lyssna väldigt noga och så då, jag måste koncentrera mig mycket 

mer.  

Placering 

Resultaten visar att placeringen i klassrummet för eleverna med ensidig hörsel är en viktig 

aspekt för delaktigheten i undervisningen, något som både kommer fram under observationer 
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och intervjuer. Samtliga elever i studien säger att de har fått vara med i valet av placering i 

klassrummet, och de har lite olika erfarenheter och önskemål, vilket ökar deras autonomi och 

delaktiget. Eleverna har alla provat olika platser i klassrummet och har tankar på vad som är 

bra just för dem. Henrik har sitt döva öra ut mot klassen och det hörande mot fönstret. Det 

förklarar han beror dels på att han får lampans störande ljus i ögonen om han sitter på den 

andra sidan i klassrummet och dels på att ljudet studsar mot fönstret och in i det hörande örat 

på ett positivt sätt. Han har provat ut placeringen i samråd med hörselpedagog och han 

upplever att han är hjälpt av den. Han sitter på en rad näst längs fram i klassrummet 

tillsammans med en klasskamrat och kan vända sig för att se de flesta. Det som är svårast att 

se, är de elever som sitter precis bakom honom.  

 

Björn har provat samma typ av placering som Henrik med sitt hörande öra mot fönstret, men 

det passade inte honom. Han har valt att ha sitt hörande öra ut mot klassen. Han är placerad 

tillsammans med en flicka längst fram och kan, som Henrik, vända sig ut mot klassen och se 

de flesta utom de som sitter bakom honom. För honom är en placering på vänsterkanten 

viktigare än vilken rad han är placerad på.  

 

Jenny sitter längst fram på en kant tillsammans med en klasskamrat. Hon säger att placeringen 

är okej. Hon kan vrida sig, men eftersom klassrummet är trångt och flera av eleverna är 

placerade i grupper är det svårt för henne att se kamraterna i klassrummet. Men Jenny berättar 

att hon har provat en placering tidigare som hon tyckte gav henne bättre förutsättningar, men 

som visade sig vara svår att återinföra av praktiska skäl. Nu är det för många elever för den 

placeringen. Då satt eleverna placerade i en hästskoform, där hon kunde se kamraterna och 

samtidigt ha det hörande örat mot läraren. Hon gör en jämförelse mellan de båda 

placeringarna.  
 

Jenny: Det var mycket lättare, men … jag har pratat med XX (läraren) och han säger att vi är för 

många i klassen så vi kan inte göra så…[…] Jag VILL ju ha hästsko… typ...[…] Den var 

MYCKET bättre… än den vi har nu.  

Hörapparat eller inte 

Eleverna berättar om olika erfarenhet av att använda hörapparater. Ingen av eleverna hade 

hörapparat under observationerna eller intervjuerna. Henrik har fått frågan hos 

hörselhabiliteringen att prova ut hörseltekniska hjälpmedel. Han berättar att han har bestämt 

sig för att inte prova hörseltekniska hjälpmedel, då han inte tycker att han behöver det 
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eftersom han har blivit van att höra på bara ett öra. Jenny har tidigare använt CROS-apparater 

i skolan, men har valt att inte använda dem längre. CROS-apparater består av en 

sändarapparat som sitter i det döva örat som skickar ljudinformation till en apparat i det 

hörande örat. Hon säger att hon hörde bättre med dem, men att det är skönare utan. 

 
Jenny: Det ÄR ju skillnad, men jag gillar ju inte… typ att ha dom. För dom är lite… så här i 

vägen. Och ibland trillar dom av och då är dom ganska jobbiga. Då måste man sätta i dom hela 

tiden. 

 

Björn har också erfarenhet av CROS-apparater. Han har använt dem i skolan tidigare ”typ nåt 

år”. Nu tycker han inte att han behöver dem längre, eftersom det har blivit tystare i klassen 

och att han då hör bättre och väljer att vara utan dem. Han förklarar att de var obehagliga att 

sätta i, men att han hörde lite bättre med dem. Han kan däremot tänka sig att använda dem 

igen i framtiden. Björn och Jenny har alltså erfarenhet av att använda hörapparater och har 

upplevt en viss hjälp av dem, men båda har nu valt att inte använda dem.  

6.3 Medvetenhet 
Här följer de resultat som ger svar på frågeställningen: På vilket sätt är eleverna medvetna om 

sin hörselnedsättning, dess konsekvenser och valet av de strategier de använder i skolan?   

Det är osäkert om eleverna i studien är födda med ensidig hörsel, men samtliga elever säger 

sig ha fått reda på det och blivit medveten om sin funktionsnedsättning genom föräldrar och 

hörselhabilitering. 

Som luft fast ändå inte 

Henrik och Jenny säger att de inte tänker på sin ensidiga hörsel särskilt mycket, men de visar 

ändå tecken på medvetenhet. Björn berättar att han är medveten om sina strategier, men säger 

att han inte tänker på dem hela tiden, han menar att det sker automatiskt. Han berättar till 

exempel att han ofta tänker på hur han ska placera sig, och förklarar hur han ofta måste 

fokusera för att lyssna. Han berättar att det ofta är svårt att veta var den som pratar eller ropar 

befinner sig, något som han återkommer till vid ett par tillfällen under intervjun. Han 

reflekterar över att han har en lugnare skolsituation nu än tidigare, och att han inte är lika trött 

och inte längre behöver ta en tupplur efter skolan.  

 

Henrik menar att han är van att höra på bara ett öra och han tänker inte på det så mycket. 
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Henrik: Hmm… nej det är ingenting jag tänker på utan att… jag bara vet om det. Jag tänker inte 

på det så mycket. […] Nej, det är som luft, man vet att det finns där men man tänker inte på det. 

 

Han är medveten om att det kan ge honom huvudvärk, trötthet och att det begränsar honom i 

vissa situationer.  

 

Han är noga med att lyssna på folk som pratar, och använder strategier för att ta reda på det 

som han eventuellt har missat. Han upplever att han kan höra ”ganska mycket” i skolan och 

förklarar att han alltid kan lyssna och prata med sin bänkkamrat eller de som är placerade i 

närheten. Han har inte tänkt på hur det skulle vara att höra på båda öronen. 

 

Under observationerna uppfattar jag att strategianvändandet oftast sker automatiskt. Någon 

gång upplever jag att de blir förvirrade och stannar upp. Ett exempel på det är när Henrik blir 

osäker på hur han ska göra när klassen har en lektion där de ett par gånger tillfälligt ska byta 

platser i klassrummet. Han ser inte ut att uppfatta instruktionerna, och ser sig om bland 

klasskamraterna för söka svaret om det är hans tur att byta plats eller inte. Efter ett tag ser han 

att det inte är hans tur att byta och han sätter sig på sin vanliga plats igen. Genom 

observationerna kan jag ana att de resonerar inombords men det är svårt att se om de val de 

gör är, medvetna eller omedvetna. Björn berättar om hur han har utvecklat sina ”knep”. 
 

Björn: Det är nu jag börjat med knep… och så där… jag börja göra så här…(visar hur han håller 

örat mot den som pratar) det var typ då jag var sju till åtta…[…] Där någonstans. Så det tog typ 

tre år med att hitta på lite… knep och så…[…] Det var typ då jag var sex till sju som jag 

försökte titta på folks läppar… och vinkla fram huvet… 

 

Medvetenhet över tid 

Samtliga elever kan resonera kring sin hörselnedsättning över tid, hur de såg på den som 

yngre och hur de ser på den nu. Björn berättar att det var svårt på lågstadiet när läraren 

förklarade samtidigt som hon ritade på tavlan. Han berättar också att det var mer ”pratigt” i 

klassen under lågstadietiden och att han behövde sova en stund när han kom hem från skolan 

varje dag. Han säger att det tog honom ”typ tre år med att hitta på lite knep och så”. Han 

berättar till exempel om sitt knep att titta på läpparna och att vrida huvudet. Henrik är osäker, 

men tror att han kan ha haft dålig hörsel sedan han föddes och tror att det har blivit sämre och 

sämre genom åren. Hörselnedsättningen blev konstaterad för några år sedan och Henrik 
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berättar att han i årskurs ett och två inte märkte av det på samma sätt. Jenny och Björn berättar 

även de hur det var under tidigare år.  
 

Jenny: Asså DÅ var det ju inte så att man tänkte på det. Då visste jag knappast det tror jag 

faktiskt… Fast det var när jag var typ fem kanske jag fick reda på det och kom ihåg det.  
 

Björn: Det var väl… […]… typ då jag gick i tvåan och trean. Då stod fröken så här och 

förklarade och så här … ritade på tavlan. Och då hörde jag inte så bra… ut mot klassen.[…] Då 

kändes det. Vad sa hon? Det… jag hörde inte… så där… ja som att jag inte hörde eller som att 

jag inte ens lyssnade. 

 

Det skiljer sig i vilka föreställningar de tre eleverna har, om hur hörselnedsättningen kan 

komma att påverka deras framtida studier. Jenny tycker att det går bra i skolan nu och tror inte 

att det kommer vara så stor skillnad i framtiden. Henrik och Björn har andra uppfattningar. 
 

Henrik: Hm, jag tror att det kommer att vara… lättare faktiskt. […]… för jag tror inte att folk 

kommer att prata lika mycket då… för då har man kommit så långt… så man vet att man ska 

vara tyst.  

 

Björn: Det vet jag inte… jag hoppas att det går bra men […]… det kanske blir lite sådär lite 

mellan… okej-bra. […] inte så där… på topplista… eller så där […]  inte typ underkänt […] 

Fast kanske så där godkänt. 

Hur andra upplever eleverna 

Björn och Henrik är medvetna om att de inte hör vad kamrater säger, och kan uppleva rädsla 

över att andra uppfattar dem som nonchalanta och inte vill lyssna eller som att de inte förstår. 

Henrik tänker att kompisarna kanske blir ledsna för att han inte svarar. Björn menar att även 

om han försöker lyssna, så blir det på något sätt att han inte alltid hör.  

 
Björn: Det känns lite som att jag inte lyssnar och… typ… ändå som att… vad sa du? […] som 

att jag typ inte förstod frågan... eller nåt sånt där […]… som att JAG inte lyssnar… så jag 

försöker säga va? Vad sa du? 

 

Björn berättar att han ibland missar vad någon sagt. Då kan det hända att en annan person 

kommer och säger något, utan att han har hunnit fråga om vad den första personen sa. Han 

upplever då en splittring mellan de båda personerna som försöker få hans uppmärksamhet. 

Han vill förklara för den första personen att han inte hörde, och får då göra det i efterhand. 
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Björn har även fått höra att han pratar högt och berättar att han är osäker på om han alltid 

uppfattas på det viset.  

 

Björn och Henrik ser inte ut att vara bekymrade över hur andra uppfattar dem när de använder 

strategier för att höra, medan Jenny inte alltid visar att hon anstränger sig för att ta reda på 

information. Hon berättar till exempel att det uppstår en konflikt mellan att hon vet att läraren 

vill att eleverna tittar på henne när hon talar, och att hon ibland ändå väljer att vrida huvudet. 

Jenny känner att alla andra tittar på läraren, medan hon tittar åt ett annat håll. Under 

observationerna ser jag inte att någon klasskamrat reagerar på eleverna på något avvikande 

sätt och de bemöts inte annorlunda på något sätt som går att härleda till att de har en 

hörselnedsättning. Jag ser att en av Jennys lärare ofta går fram till henne för att stötta 

individuellt.  

Att vara en som bara hör på ett öra 

Eleverna berättar och visar att de är medvetna om sin ensidiga hörsel och mer eller mindre har 

förankrat den i sin självbild. De är medvetna om att de får kämpa mer än vissa andra. De 

berättar att de missar en del och tycker att de är vana vid det, och att det inte gör så mycket i 

många fall. Vid vissa tillfällen är det dock kännbart, vilket även syns på observationerna när 

de ibland kämpar för att lyssna, struntar i att lyssna eller får ta ikapp missad information. 

Eleverna i studien har olika kunskap om vad det kan betyda för dem att höra på ett öra. Björn 

och Henrik räknar upp en del, till exempel svårigheter att höra om någon viskar i ”fel” öra och 

svårigheter att höra varifrån ljud kommer. 
 

Henrik: Att jag har svårt och veta var ljudet kommer ifrån… […] Och så har jag svårt att höra 

vad folk säger när det är mycket ljud runtomkring.  

 

Jenny kommer först inte på någonting om vad det kan innebära att ha ensidig hörsel. Hon 

säger att hon inte tänker på det, och att hon glömmer bort det. Hon minns inte riktigt när hon 

fick reda på att hon är ensidigt hörande, hon tror att föräldrarna har sagt något om det men 

säger att hon inte riktigt kommer ihåg vad. Hon berättar att på hörselhabiliteringen ”pratar de 

mest om sånt som barn inte brukar förstå. Dom bara pratar och pratar.”  Vid ett senare tillfälle 

jämför hon dock sin hörsel med klasskamraternas, och menar att hon ”hör bara på 50 % och 

dom hör typ 100 % ”. Hon förklarar också att de inte behöver vrida sig som hon. En stund in i 

samtalet kommer hon också på att hon ibland pratar med en hörselpedagog som besöker 
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henne. Hon nämner att klasskamraterna inte heller alltid hänger med på vilka instruktioner 

som läraren har gett. 

 

Det är endast Björn som tidigare har tänkt på hur det skulle vara att bli helt döv. Han säger att 

det skulle vara väldigt tråkigt, och att han skulle bli väldigt ledsen om han förlorade hörseln 

på sitt andra öra också. När de övriga får frågan, så svarar de också att det skulle vara jobbigt 

och tråkigt. Samtliga elever nämner att de har en hörselpedagog som besöker dem ibland. När 

hörselpedagogen besöker dem, pratar de om hörselmedvetenhet och också hur skolsituationen 

ser ut. Henrik berättar att hörselpedagogen även har informerat klasskamraterna om 

hörselnedsättningen. I övrigt pratar inte eleverna mycket om sin hörselnedsättning, men 

ibland sker det i hemmet, ibland med lärare och de gånger de besöker hörselhabiliteringen. De 

är medvetna om att klasskamrater kan ha andra problem och att hörande inte hör allt, de 

heller. De uttrycker däremot att det hade varit lättare om de hade hört med båda sina öron.  

 
Jenny: … man vill… ju typ höra på två öron när man är döv… och så. Man vill ju inte direkt 

vara döv när man är döv.  

 

Samtliga är de rädda om sitt hörande öra. Jenny säger att hon håller för det hörande örat när 

någon skriker för att skydda det, Henrik och Björn tänker på att ha en lagom ljudvolym när de 

lyssnar på musik och spelar dataspel. Eleverna berättar om fördelar med ensidig hörsel. Björn 

berättar att det är lättare att somna, då han kan lägga det hörande örat mot kudden och få helt 

tyst. Henrik berättar att han kan höra om ett ljud kommer inifrån huvudet eller utifrån genom 

att trycka på det hörande örat. Finns ljudet då kvar så kommer det från insidan. Jenny 

upplever att det är en fördel ha en egen snurrstol. 

6.4 Sammanfattning resultat 

Strategier 

Eleverna använder sig av olika strategier i olika sammanhang. Ibland väljer de strategier där 

de väljer att ”behärska scenen” där de ser till att ha kontroll över situationen, och ibland 

strategier där de väljer att ”undvika scenen” (Hallberg, 1996) där de för sig själva och 

omgivningen agerar så normalt som möjligt och bortser, eller minimerar sin 

funktionsnedsättning. Behärskande strategier som observerades var att de växlar mellan att 

vända örat eller blicken mot den som talar, anstränga sig för att lyssna, fråga lärare, fråga 

kamrat, titta på tavlan, skriftlig information eller titta på vad de andra gör.  
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Undvikande strategier som jag observerade var att en elev inte räckte upp handen under någon 

observation, eller låtsades jobba när andra såg på och var ensam på raster. Eleverna väljer att 

”koppla bort” vissa perioder och gör då något annat för sig själv ett tag, en strategi som ibland 

kan vara undvikande, och ibland behärskande. En strategi som samtliga använde sig av var att 

de inte alltid tittar på de som pratar när det är diskussion i helklass, utan vända det hörande 

örat mot klassen. De upplever att det är lättare att höra om de tittar på den som talar, men att 

avståndet till den som talar och hur länge det är helklassdiskussion styr valet av strategi. 

Ibland, berättar de, struntar de i att lyssna, eftersom många pratar om oviktiga saker eller att 

det inte finns chans att höra. En elev använder ibland en strategi som gynnar lyssnandet, men 

som samtidigt riskerar att ge honom spänningar.  

Delaktighet 

Eleverna med ensidig hörsel i årskurs 4 ser inte ut att vara delaktiga fullt ut. Delaktigheten 

varierar dock mellan eleverna och mellan olika situationer. Det största hindret är att eleverna 

inte har tillgång till all den kommunikation som sker i klassrummet, då de många gånger inte 

kan uppfatta tal tillfredsställande. Hinder uppstår till exempel i bullriga situationer, när fler 

talar samtidigt, under eftermiddagar eller när läraren pratar och går samtidigt. Jag ser en del 

faktorer som gynnar delaktigheten både från elevernas berättelse, men även från det som 

observerats. Exempel på gynnande faktorer för delaktighet är en klassrumsmiljö där eleverna 

pratar en i taget, upprepning av kamraters svar, en god placering för eleven i klassrummet, 

tillgång till en snurrstol, riktad muntlig information, skriftlig information, tillgång till en 

hörselpedagog och grupparbeten i lugn miljö.  

Medvetenhet 

Eleverna säger att de inte tänker särskilt mycket på att de är ensidigt döva och att de använder 

strategier. Men de vet en del om vad det innebär att höra på ett öra och de har kunskap om, 

och har tankar på vad som funkar bäst för dem. De har svårt att föreställa sig hur det skulle 

vara att höra med två öron, men är rädda om sitt hörande öra och tänker på att skydda det 

genom att inte utsätta det för höga ljud på till exempel musiklektioner eller i hörlurar. De är 

medvetna om att de använder en del strategier efter ett antal år i skolan, men säger att de 

använder strategier automatiskt utan att tänka på dem i stunden. Det visar sig att de ändå 

tänker på det en hel del när de funderat ett tag, men att det är situationsbundet. Eleverna kan 

titta tillbaka på sin skolgång och sitt strategianvändande, och kan göra jämförelser med hur 

deras medvetenhet såg ut tidigare och hur den ser ut nu. Det skiljer sig vad eleverna har för 
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förväntningar på framtiden. En elev tror att det blir svårare, en tror att det inte blir skillnad 

och den tredje tror att det blir lättare. Det är individuellt hur de ser på framtiden.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Styrkan i denna studie är att de data som framkommer i studien är hämtade direkt från 

elevernas klassrum, från elevernas egna berättelser i deras vardagliga och naturliga miljö, på 

lektioner som skulle pågått även utanför studien. Syftet med att välja kvalitativ metod var att 

beskriva elevernas egna berättelser, och det som observerats i klassrummen där eleverna 

befinner sig. Metoden har varit till hjälp för att svara på uppställda frågeställningar. 

Småskaligheten i studien gör att möjligheten att upptäcka komplexiteter och nyanser, som 

annars skulle kunnat vara svåra att upptäcka i en större skala, ökade. Det finns samtidigt en 

medvetenhet om att empirin är liten, då den endast omfattar tre elever, vilket utgör studiens 

svaghet. Det dubbla antalet elever hade troligtvis gett ett resultat där mer hade kunnat utläsas, 

och där större slutsatser hade kunnat dras.  

 

Att material samlats in från både observationer och intervjuer har varit till hjälp för att 

jämföra objektiv och subjektiv information. Detta har gett olika infallsvinklar och breddat 

synen på det fenomen som studerats. Elevernas egna röster har fått komma fram i 

intervjuerna, samtidigt som observationerna medfört ytterligare information som eleverna 

själva kanske inte är medvetna om. Att intervjuerna skedde efter de tre observationerna ökade 

chanserna att eleverna skulle agera så naturligt som möjligt. Att varje elev observerades vid 

tre lektionstillfällen gav en bredare bild och gjorde att en eventuell ”dålig dag”, eller att min 

eller kamerans närvaro i klassrummet inte påverkar i för stor utstäckning. 

 

Tanken var att få tillgång både till lektioner på förmiddagen och på eftermiddagen. Det 

lyckades utom i ett fall. En strävan var även att få tillgång till teoretiska lektioner, vilket var 

genomförbart i samtliga fall. Eleverna i klassrummen var nyfikna på kameran under friare 

stunder, men såg ut att inte tänka på den under pågående lektion. Även eleverna som var i 

fokus för studien sågs under kortare stunder vara medvetna om kameran och min närvaro. Det 

upplevdes som en fördel att föra fältanteckningar, utgå från ett förberett observationsschema 

och en förberedd intervjuguide. Inför intervjuerna kunde jag också ställa frågor utifrån det 

som observerats och därmed bredda mitt underlag för analys. En tanke som framkom under 
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arbetets gång var att lägga till kompletterande intervjuer av elevernas lärare eller 

hörselpedagog.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Elever med hörselnedsättning i vanlig klass har lägre måluppfyllelse än hörande (Hendar, 

2007). Den vetskapen, och att ensidig hörsel riskerar vara en osynlig funktonsnedsättning, har 

varit drivkrafterna för denna studie. Syftet med studien var att undersöka strategianvändandet, 

delaktigheten och medvetenheten för elever med ensidig hörsel som går i vanlig klass. Som 

blivande speciallärare, med inriktning dövhet och hörselnedsättning, blir studiens resultat 

något att ta fasta på. Det blir även något att förmedla vidare till kollegor, undervisande lärare 

och huvudmän som har elever med ensidig hörsel i sin verksamhet, och till övriga personer 

som har ett intresse i frågan. En lärare behöver, utöver generell kunskap om elever med 

ensidig hörsel, kunskap om individen och individens faktiska situation. Det är kunskaper som 

jag menar att man inte kan läsa sig till. En klasslärare har svårt att få all den kunskap som 

krävs, har svårt att se elevens behov och stötta eleven i sin utveckling av medvetenhet inom 

ramen för ordinarie undervisning. En speciallärare med hörselkompetens och ett särskilt 

uppdrag kan fungera som en brygga mellan elev och lärare. 

Elever som vill höra  

Eleverna med ensidig hörsel i denna studie är ingen homogen grupp. Resultatet är 

samstämmigt med Hanssons (1993) studier av vuxna personer med ensidig hörsel, vilket ger 

en antydan till att det skulle kunna gälla för hela gruppen av personer med ensidig hörsel. 

Som Nilsson och Jakobsson (2011) skriver, så kan även en liten hörselnedsättning påverka 

elevens skoldag, eftersom kommunikationen i huvudsak är verbal och skolan ofta är en bullrig 

miljö. Ensidig hörsel tenderar att ses som en obetydlig funktionsnedsättning eftersom studien 

visar att det inte syns utanpå, och att de, som Konradsson ser, uppför sig rätt likt hörande 

(2011). Skolinspektionens granskning (Skolverket, 2015) visar att funktionsnedsättningen hos 

vissa elever tenderas att ”glömmas bort” i skolan, något som stämmer överrens med 

Gullacksens studie kring elever med hörselnedsättning (2002). Hansson (1993) såg i sin studie 

att effekterna av ensidig hörsel kan kategoriseras som individrelaterade, 

hörselskaderelaterade, hjälpmedelsrelaterade, miljörelaterade och tidrelaterade. Det kommer 

fram exempel i studien på att den ensidiga hörseln är individrelaterade, då eleverna har 

utvecklat individuella strategier, har olika syn på sin egna ensidiga hörsel och olika syn på 

användning av hörapparater. En fördel som kommer fram kring elevernas hörselskada, är att 
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eleverna inte har tilläggshandikapp, och att den ensidiga hörseln har upptäckts relativit tidigt. 

Det framkommer vidare att den sociokulturella och fysiska miljön är olika för eleverna, och 

att miljön spelar in. Förhållandena i skolorna är inte optimala och omgivningen, som är 

accepterande, har en tendens att ”glömma bort” elevens behov. Det framkommer även under 

intervjuerna med eleverna att det som påverkar konsekvenserna av ensidig hörsel inte är 

statiska, utan ändras över tid.  

 

Resultaten i studien visar att eleverna med ensidig hörsel, som går i vanlig klass, inte är fullt 

delaktiga i den lärmiljö som de befinner sig i. Enligt delaktighetsmodellen (Szönyi & 

Dunkers, 2015), är tillhörighetsaspekten den enda aspekt där samtliga elever visar full 

delaktighet, då samtliga elever formellt är inskrivna i en klass. Det visar sig finnas brister i 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang, och autonomi (Szönyi & Dunkers, 

2015). Eleverna har inte full tillgång till den viktiga kommunikationen i klassrummet. 

Eleverna vill höra sina klasskamrater och lärare, men det visar sig enligt denna studie att de 

inte hör dem tillfredsställande, vilket ger samma resultat som Rekkedal (2015). Särskilt 

kännbart blir bristande samhandling och delaktighet under helklassdiskussioner och i 

helklassamtal, då eleverna har svårt att höra klasskamrater och läraren och följa med i de 

snabba ordväxlingarna som sker. Eleverna har att välja mellan att ständigt vrida sig eller att 

sitta stilla och ta in det som går. Det blir även kännbart med bristande tillgänglighet när flera 

personer talar samtidigt, när läraren går eller vänder sig om och pratar samtidigt eller när det 

är bullrigt i samband med att de ska lyssna på tal. Eftersom hörselnedsättningen begränsar 

eleverna i dessa situationer riskerar de att till viss del ställas utanför denna kommunikations- 

och undervisningsgemenskap. Trots att anpassningar görs, som snurrstol, hörapparat, 

information till klasskamrater och individuellt utprovad placering i klassrummet, så ser det 

ändå ut som att det är upp till eleven att hantera situationer som uppstår. Det händer att elever 

blir sittandes utan att ha hört eller förstått en uppgift, utan att veta vad de ska göra. Det händer 

också att de låtsas vara aktiva och engagerade. Det visar sig att eleverna många gånger 

accepterar sin situation.  

En omgivning att förhålla sig till 

De flesta elever med ensidig hörsel visar sig välja att gå i vanlig klass (HRF, 2007; Sandgren , 

2013). Alternativen kommunal hörselklass, eller statlig specialskola för elever med dövhet 

eller hörselnedsättning, kan ur ett delaktighetsperspektiv tyckas vara mer gynnsamma då 
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skolorna exempelvis har anpassade lokaler, grupper och personal som är utbildade inom 

området hörsel. I ett större perspektiv, är det många faktorer som spelar in, och många 

aspekter att ta ställning till i valet av skolform. De andra skolalternativen, eller faktorer som 

påverkar skolval, har inte studerats i denna studie. Men med vetskap om att det är i vanlig 

klass som flertalet med ensidig hörsel går, visar studien att det är här många elever behöver 

större stöd. Klassrum ser olika ut och har olika akustiska förhållanden. Att skapa god akustik i 

ett klassrum är kostsamt och tidskrävande, vilket betyder att elever med ensidig hörsel får 

förhålla sig till de akustiska och rumsliga förutsättningar som för tillfället råder. Långt ifrån 

alla klassrum har de optimala förhållanden som Gustafsson (2009) och Rekkedal (2015) ser är 

önskvärda, och eleverna behöver individanpassning i de rum de befinner sig i. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv behöver eleven hjälp med att pröva ut det som fungerar, med 

de förutsättningar som finns. Kompromisser behöver göras mellan elevens individuella behov, 

och de faktiska förhållanden som råder. Många klassrum saknar exempelvis närliggande 

grupprum. Resultat både från denna studie och från Xies et al. (2014), visar att elever med 

hörselnedsättning gynnas av att arbeta i par eller mindre grupper i lugna miljöer där de kan 

höra kamraterna. Denna lärsituation leder till ökat engagemang, erkännande och samhandling 

och därmed utökad delaktighet. Finns inte grupprum, så behöver man se över vad som kan 

vara ett alternativ till det. En annan aspekt som jag ser främjar tillgänglighet, samhandling och 

engagemang, precis som Tvingstedt (1998), är betydelsen av en placering i klassrummet som 

medför att de kan se och höra så bra som möjligt. Elevernas möjlighet att vara med och prova 

ut lämplig placering i klassrummet och andra personliga lösningar, leder till ökad autonomi.  

 

Precis som Dalton (2013) och Xie et al. (2014) ser jag att det är av stor vikt att omgivningen 

förstår vad en hörselnedsättning kan innebära, i detta fall vad ensidig hörsel för den enskilda 

individen, kan innebära. Det kan vara avgörande för en elev om omgivningen möter de 

kommunikativa, lärande behov som kan uppstå i enlighet med Daltons studie (2013). Läraren 

har begränsade möjligheter att se dessa elevers behov och trots vetskap om 

hörselnedsättningen så glöms den många gånger bort, precis som Gullacksens (2002) och 

Skolinspektionens (Skolverket, 2015) resultat visar. Läraren är den som undervisar eleven i 

klassrummet, och är därmed den person som har möjlighet att individuellt anpassa lärmiljön 

efter elevens specifika behov. Det är mellan den som undervisar, eleverna i klassen och den 

som lär sig, i detta fall eleven med ensidig hörsel, som lärande sker.  I en idealisk situation bör 

både elev och lärare vara med och påverka undervisningen, där eleven kan ta initiativ och ha 
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kontroll över sitt lärande. Det bör finnas en kommunikation med ömsesidig öppenhet för både 

elevens behov och lärarens verklighet. 

Elevens ansvar 

Ansvaret för att eleverna ska vara delaktiga ser ut att ligga till stor del på dem själva, trots att 

lärarana har vetskap om den ensidiga hörseln. Situationen ser ut som den gör för eleverna, en 

perfekt lärmiljö är svår att skapa, då förhållanden och förutsättningar förändras flera gånger 

under en elevs skolgång. Förhållanden ändras även under en skoldag och alla lektioner blir 

inte som de först är tänkta. Det ser också ut som en svår uppgift att ständigt låta eleverna 

arbeta i små grupper, eller att ständigt tysta ner en hel klass när någon talar. Det är inte 

ovanligt att en lärare har flera elever med skiftande särskilda behov, varav vissa är mer 

märkbara än andra. Eleven med ensidig hörsel, precis som alla andra elever, byter stadier, 

skolor, lärare och klasskamrater under sina år i skolan.  

 

Eleverna kan lätt utsättas för stress i dessa klassrum med mycket buller och prat, där de inte 

har full tillgång till det tal de vill lyssna till. De tvingas ständigt bemästra situationer med 

hjälp av copingstrategier där de, enligt Hallberg (1996), antingen behärskar scenen eller 

undviker scenen. En hög grad av medvetenhet är en avgörande faktor för att utveckla 

konstruktiva, positiva strategier. Graden av medvetenhet visar sig vara olika hos elever med 

ensidig hörsel, precis som för hela gruppen elever med hörselnedsättning. Precis som 

Hallbergs resultat visar, så gynnas en person med hörselnedsättning av hög grad av 

medvetenhet om sin egen hörselnedsättning genom att acceptera den, känna till sina egna 

behov och våga ställa krav på sin omgivning. Både delaktighetsmodellen och teorin om 

copingstrategier visar på vikt av acceptans, både från personen själv, men också från 

omgivningen (Szönyi & Dunkers, 2015; Hallberg 1996). För att öka sina förutsättningar för 

delaktighet, behöver elever med ensidig hörsel utökat stöd från skolan, och deras individuella 

behov behöver lyftas. Elever med ensidig hörsel som har låg grad av medvetenhet utgör en 

riskgrupp, och måste därför uppmärksammas. De använder strategier som innebär att de 

undviker scenen och riskerar att hamna i en nedåtgående spiral, då de inte ställer krav på sin 

omgivning eller genom att förminska sin funktionsnedsättning. Det visar sig i denna studie, att 

det finns en elev, och med det troligtvis fler elever runt om i skolorna, som visar på låg grad 

av samhandling, låg grad av engagemang, som inte räcker upp handen, går för sig själv på 

raster eller till och med låstas arbeta. För att utveckla medvetenhet och positivt 
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strategianvändande, behöver eleverna stöttning och uppmuntan. De behöver vetskap om att 

undvikande strategier kan leda till ensamhet och utanförskap. Precis som Skolinspektionens 

granskning (Skolverket, 2015) visar, så ser jag att skolan behöver ha en tydlig policy och god 

framförhållning för mottagandet av elever med ensidig hörsel, skolan behöver möta upp dessa 

elever med en tillrättalagd, individanpassad undervisning och miljö och med lärare som har 

goda kunskaper om vad den ensidiga hörseln innebär för inlärningen. Skolan behöver också 

ge den enskilde eleven möjlighet att själv vara med att påverka val angående det egna 

lärandet.   

Öka elevernas medvetenhet  

Även en lättare hörselnedsättning kan upplevas funktionsnedsättande, som Gullacksen (2002) 

skriver, och graden av hörselnedsättning säger inte allt. Därför anser jag, att vi måste se och 

lyssna till varje individ. Eftersom upplevelsen av den ensidiga hörseln och behoven som 

uppstår till följd av den är högst individuella, så är ingen annan än eleven själv den viktigaste 

personen i förmedlingen hur skolan ska bemöta denne på bästa sätt. Det behövs en lyssnande, 

kunnig och förstående omgivning som stöttar elevens hörselmedvetenhet så att eleven kan 

tränas och lära sig att bemästra den miljö den befinner sig i. Ungdomarna i Åkerstöms studie 

(2013) förväntar sig att vuxna ska lyssna till deras åsikter för att öka delaktigheten, något som 

vi i skolan måste ta fasta på. Därför, anser jag, behövs det ett arbetssätt som systematiskt 

följer upp hur situationen ser ut för den enskilda eleven, ur ett delaktighetsperspektiv. 

 

Med tanke på lärarens svåra uppgift att se varje enskild individs behov, så ser jag att en 

speciallärare/hörselpedagog har en viktig roll för att stärka elevens hörselmedvetenhet och 

träning av att hantera situationer på ett konstruktivt vis. Eleven behöver en rad verktyg för att 

lära sig hantera situationer, då de missar information eller på annat sätt inte är delaktiga i 

undervisningen. Som Gullacksen (2002) skriver, så ökar möjligheten att hantera stressiga 

situationer, ju fler strategier man har att välja mellan. En speciallärare/ hörselpedagog har 

både allmänna fördjupade kunskaper om hörselnedsättningens påverkan på inlärningen, och 

kan tillägna sig specifika kunskaper om den enskilde eleven genom klassrumsobservationer 

och samtal med elev och lärare. En lärare har svårt att observera samtidigt som den 

undervisar, och studien visar att just observation och samtal med eleverna kan ge viktig 

information. Specialläraren/hörselpedagogen kan därmed fungera som ett individuellt stöd för 

eleven, men också som en länk mellan eleven och läraren, då läraren kan få hjälp med att 
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observera eleven, prata med eleven och diskutera didaktiska, pedagogiska och praktiska 

frågor tillsammans med. Både eleven och läraren bör vara bekanta med vilka strategier som 

gynnar eleven, i den faktiska verkligheteten. Då tror jag att chanserna ökar för att 

anpassningar till elevens fördel, kan bli verklighet. Jag ser också att det är av vikt att dessa 

elever har tillgång till hörselpedagogiskt stöd redan tidigt, för att öka medvetandet och 

utveckla fungerande verktyg. 

 

Denna studie visar att elever med ensidig hörsel i vanlig klass skulle kunna få en bättre 

skolsituation, och att deras ensidiga hörsel är något som bör tas på allvar och 

uppmärksammas. Studien visar även att de måste tas på allvar redan innan skolstart, och redan 

i de lägre åldrarna. De ska inte på grund av sin ensidiga hörsel behöva kämpa, samtidigt som 

de ska nöja sig med att det går ganska bra och att de vänjer sig vid situationen. Studien visar, 

att dessa elever har behov som inte alltid kommer fram, men att de besitter egna idéer och 

tankar kring vad som skulle öka förutsättningarna för deras delaktighet. Det är dessa tankar, 

som behöver lyftas fram till skolan och lärarna. Ansvaret bör flyttas från dem själva till 

skolan, de ska inte behöva kämpa på egen hand i det tysta och acceptera sin situation. 

Hörselpedagogiskt stöd ses som en framgångsfaktor. Regelbundna besök och samtal bör ske, 

både mellan hörselpedagog och elev, men också mellan hörselpedagog och lärare. Ett förslag 

på hur skolan kan stötta dessa elever är regelbundna samtal, utöver utvecklingssamtal, där 

lärare lyssnar och tillsammans med eleven utvärderar lärmiljön, de åtgärder som vidtagits 

kring skolsituationen, och där man tillsammans sätter upp framåtsyftande planer. Även möten 

som följs upp där rektor, föräldrar, lärare, och speciallärare/hörselpedagog kartlägger och 

sätter upp gemensamma planer, påverkar möjligheterna till ökad måluppfyllelse för dessa 

elever.  

 

7.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Fler studier är gjorda där man studerat elever med hörselnedsättning, en grupp som elever 

med ensidig hörsel ibland räknas in. Det har däremot saknats klassrumsstudier där man 

specifikt studerat elever med ensidig hörsel, som går i vanlig klass. Här har denna elevgrupp 

studerats i mindre skala, och studien önskar bidra till den samlade bilden för hur 

skolsituationen ser ut för elever med hörselnedsättning. Studien visar, att dessa elever 

befinner sig i en miljö som är långt ifrån optimal, att de har behov som inte alltid 
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uppmärksammas eller möts upp, men att eleverna själva har förslag på hur delaktigheten ska 

kunna öka. Eleverna behöver göras delaktiga i utformningen av insatser, och de behöver göras 

medvetna om hur de ska hantera den situation som de befinner sig i. Stödet behöver utökas 

med hörselpedagogiskt stöd, förutom det som läraren kan ge inom ramen för ordinarie 

undervisning. Studien belyser hur skolan bör uppmärksamma, bemöta, och skapa 

förutsättningar för delaktighet och måluppfyllelse för varje enskild elev med ensidig hörsel 

som går i vanlig klass.  

 

Jag ser behov av vidare studier med liknande frågeställningar, men som har en större empiri 

än tre elever. Studier skulle även kunna genomföras där man kompletterar studien med 

intervjuer och observationer av elevernas lärare och/eller hörselpedagog. Ytterligare ett 

förslag till fortsatt forskning, är att studera hur medvetenhet, strategianvändande och 

delaktighet ser ut för elever med ensidig hörsel i olika åldrar. Det vore vidare intressant att 

jämföra elever med ensidig hörsel som har, respektive inte har, tillgång till hörselpedagogiskt 

stöd. Samtliga dessa studier skulle kunna undersöka om slutsatsen, att eleverna har behov av 

tidigt hörselpedagogiskt individuellt stöd och utveckling av konstruktiva strategier, är 

relevant.  
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Bilaga 1 

Hej!      

 

Elever med ensidig hörsel är en grupp som det inte forskats så mycket kring. Att det inte syns 
utanpå att eleverna inte hör på ena örat kan vara både på positivt och negativt. Det är 
positivt om lärare och kamrater i första hand ser eleven och inte hörselnedsättningen. Men 
kanske finns det en risk att hörselnedsättningen ”glöms bort” och elevens eventuella behov 
inte tillgodoses. Eleverna använder sig av olika strategier för att vara delaktiga i 
undervisningen. 

Mitt namn är Josefin Högberg och jag läser speciallärarprogrammet inriktning 
dövhet/hörselnedsättning vid Örebro universitet. Under våren 2016 skriver jag mitt 
examensarbete där mitt syfte är att studera hur elever med ensidig hörsel använder sig av 

strategier för att ”hänga med” på lektionerna. För att genomföra min studie är jag i behov 
av att komma ut i ett antal klassrum och observera ett antal elever vid ca tre tillfällen. Jag 
kommer att använda filmkamera för att kunna gå tillbaka och se om jag eventuellt missat 
något. En efterföljande intervju kommer att ske med eleven. Jag hoppas att just ditt barn har 
möjlighet att ingå i studien. Observera att: 

x Undersökningen är frivillig att delta i och man kan när som helst avbryta deltagandet. 
 

x Genom hela studien kommer elever och skola att behandlas anonymt utan att kunna 
identifieras. 
 

x Materialet kommer att förstöras när examensarbetet avslutats.   
 

Jag/vi ger härmed samtycke till att delta i studien: 

 

Elev________________________________________________________________________ 

 

Namn på skola_______________________________________________________________ 

 

Vårdnadhavare_______________________________________________________________ 

 

Vänliga hälsningar Josefin Högberg 070-XXXXXXX                      Skicka svar i bifogat kuvert 
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       Bilaga 2 

 

 

Hej! 

 

 

Information till föräldrar i klassen. Mitt namn är Josefin Högberg och jag läser 

speciallärarprogrammet vid Örebro Universitet. Under våren 2016 skriver jag ett 

examensarbete. Som grund till att studera elevers lärande önskar jag att få göra 

videoobservationer i den klass ditt barn går i. Jag har inte för avsikt att studera just ditt barn 

men han/hon kan komma att finnas i närheten av det/de barn jag studerar. Materialet 

kommer att förstöras när examensarbetet avslutats. Om du/ni önskar att ert barn inte får 

finnas med i bakgrunden så meddela klassläraren eller mig. 

 

• Undersökningen är frivillig att delta i och man kan när som helst avbryta deltagandet. 

• Genom hela studien kommer elever och skola att behandlas anonymt utan att kunna 

identifieras. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar Josefin Högberg 

Telefon 070-XXXXXXX 

E-post josefin.hogberg@XX.se 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 

Elev____________________________________         Skiss över placering i klassrummet 

 

Tid på dagen/lektionens längd_______________  

 

Typ av lektion_____________________________ 

________________________________________ 

 

Antal elever______________________________ 

 

Lärarens placering. Stilla/rörlig?______________ 

________________________________________ 

 

Hinder för delaktiget/störmoment 

___________________________________________________________________________ 

 

Hörseltekniska hjälpmedel? 
___________________________________________________________________________ 

 

Lektionsinnehåll/upplägg 

___________________________________________________________________________ 

Övrigt 
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Behärskande av 
scenenen 
 

 
Antal  

 
Kommentar 

 
 
Blick riktad mot talande 
lärare 
 

  

 
 
Blick riktad mot talande 
kamrat 
 

  

 
Handuppräckning i god 
tid  
 

  

 
Titta vad kamrater gör 

  
 
 

 
Fråga om – lärare 
 

  

 
Fråga om – kamrat 
 
 

  

 
Påminner någon om att 
hen inte hör/ 
hörselstrategiska 
uppmaningar till någon 

  

 
Huvudvridning- bättre 
örat mot 
 

  

 
Byte till bättre placering 
 

  

 
Startar aktivitet 
samtidigt som kamrater 

  

 
Övrigt 
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Undvikande av scenen 
Döljande strategier 
 

 
Antal 

 
Kommentarer 

Blick riktad bort när 
läraren talar 
 

  

Blick riktad bort när 
kamrat talar 
 

  

 
Felsvar/missuppfattning 
 

  

 
Gissning/låtsas 
 
 

  

 
Fördröjd start aktivitet 
 
 

 
 

 

 
Räcker inte upp handen 
 

  

 
Frånvarande, gör något 
annat. Vad? 
 

 
 

 

 
Övrigt 
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Bilaga 4 

Intervjuguide   

 

Elev___________ Datum__________Tid__________Plats________________ 

 

1. Trivs du i skolan? 
 

2. Vad är du bra på i skolan? 
 

3. Finns det något som du är mindre bra på? 
 

4. Vilket öra hör du bra på? 
 

5. När och hur upptäckte du att du inte hör på det andra örat? 
 

6. Vad vet du om att höra på ett öra? 
 
6b Vad säger andra om att du hör på bara ett öra? Mamma och pappa? När du är på 
hörselkontroll? 
 

7. Vad betyder det för dig tror du att höra på ett öra? 
 

8. Finns det situationer där det är svårt för dig att höra?  
 
8b Vilka?  
 
8c Hur gör du då? 
 

9. Om någon säger något till dig som du inte riktigt hör, hur känns det? Vad gör du? 
  
9b Finns det gånger då du struntar i att fråga om? Vilka i så fall? 
  
9c Finns det gånger då du struntar i att lyssna? Vilka i så fall? 
 

10. Om du har fått en uppgift och är osäker på om du har hört rätt, vad brukar du göra då? Har du 
några knep? 
 
10b Hur kom du på dina knep? Själv eller har någon hjälpt dig? 
 
10c Tar du hjälp av någon om du missat vad läraren eller någon sagt? 
 
10d Är det viktigt för dig att titta på den som pratar?  
 
10e Tittar du på hur kompisarna gör om du inte hört? 
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11. När du har lektion i ett annat klassrum än ditt vanliga, till exempel i gympasalen, vad brukar du 
tänka på för att göra det lättare att höra då?  
 
11b Gör du alltid likadant när du inte hört? Använder du samma knep som i klassrummet? 
 
11c Använder du samma knep på raster? 

12. Hur tycker du att du lär du dig bäst? Ensam, tillsammans med kompisar eller olika? 
 

13. Tror du att du missar något som läraren säger ibland eller tycker du att du hör allt?  
 
13b Hör du vad kompisarna säger? De längst bak? 
 
13c Är det viktigast för dig att höra läraren eller kompisarna? 
 

14. Vart sitter du i klassrummet?  
 
14b Är det en bra plats att höra på eller finns det någon bättre tror du? 
 
14c Upplever du att du måste vända dig om mycket för att höra bättre? 
 
14d händer det att du få ont i nacken eller bli trött av att vrida dig och lyssna? 
 

15. Vet dina kompisar och lärare om att du hör på ett öra? 
 
15b Kommer de ihåg det eller händer det att de glömmer att du hör på ett öra? 
 
15c Upplever du någon skillnad på dig och dina kompisar med hur ni hör? 
 

16. Finns det något som läraren eller kompisar behöver tänka på för at du ska höra så bra som 
möjligt? 
 

17. Vilket är viktigast för dig, att höra så bra som möjligt eller att vara så ”vanlig” som möjligt? 
 

18. Hur tror du det skulle vara att höra på två öron? 
 

19. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att höra på ett öra? 
 

20. Har du provat hörapparater? Hur var det i så fall? 
 

21. När är det lättast för dig att höra? På förmiddagen eller eftermiddagen? 
 

22. Hur tror du att det kommer att gå att höra på ett öra på högstadiet och gymnasiet? 
 

23.  
 

Finns det något mer som du vill berätta? 

 


