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Sammanfattning  

I denna studie undersöks vilka erfarenheter och upplevelser elever med hörselnedsättning, i årskurs 4-

9, i hörselklasser i Sverige har vid val av T-läge (teleslinga), MT- läge (hörapparatens mikrofon och 

teleslinga samtidigt) och M-läge (hörapparatens mikrofon) på hörapparater eller cochleaimplantat i 

olika situationer i skolmiljön. Förståelsen fördjupas därigenom för hur ljudmiljön kan bli mer 

tillgänglig och lärarnas anpassningar kan bli som mest fördelaktiga för eleverna i olika 

inlärningssituationer. Frågor som fördjupas är vilka val av inställningar elever gör beroende på 

upplevelse av ljudmiljö, vilka faktorer som påverkar valen och vilka medvetna val eleverna gör 

beroende på arbetssätt eller hörselteknisk utrustning i klassrummet. Enkäter har besvarats av eleverna, 

några har även deltagit i halvstrukturerade gruppintervjuer, vilka formats utifrån en fenomenografisk 

ansats. Analys av empirin har gjorts i enlighet med den fenomenografiska ansatsen relaterad till 

kompensatoriskt, relationellt och variationsteoretiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Resultatet 

visar att elever, i stor utsträckning, väljer T- eller MT-läge vid lärares genomgång för att få tydlighet. 

För att kunna koncentrera sig väljer elever M-läge vid eget arbete. En upptäckt som gjordes var att 

några elever väljer bort skolans hörseltekniska utrustning vid lärares genomgång. En av flera faktorer 

som påverkar elevernas val av inställningar är störande och obehagliga bakgrundsljud. Elevernas olika 

förmåga att sortera bort oönskat bakgrundsljud kan påverka dem känslomässigt och leda till att 

inlärningssituationen påverkas negativt. Elever upplever vidare att tecken som stöd är ett 

framgångsrikt språkligt stöd. Andra gynnsamma strategier är att genom dialog bli medveten om den 

auditiva lärmiljön, stärka självkänslan och utveckla empowerment. Elevernas lärmiljö är 

mångfacetterad, de ställs inför situationer där teknik och arbetssätt gör att de måste välja mellan olika 

val av inställningar på hörapparater eller cochleaimplantat för att hitta bästa förutsättningar i lärmiljön. 

Det är ett stort ansvar skolan har för att skapa en ljudmiljö för elever med hörselnedsättning, där de 

kan lägga energi och kraft på att lära istället för att höra. 
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Abstract  

 

This study examines the experiences hearing impairment students, in grade 4-9, in hearing classes in 

Sweden have about the selection of T, MT or M modes on hearing aids or cochlear implants in different 

situations in school environment. The understanding is thereby deepened how the sound environment 

can be more accessible and teachers' adaptations may be most beneficial for the students of different 

learning situations. Questions that are explored are the choices of settings students make depending on 

the experience of the audio environment, the factors that influence the choices and the conscious choices 

the students make depending on the working methods or hearing aids used in classrooms. Surveys have 

been answered by students, a number of these students have also participated in semi-structured group 

interviews based on a phenomenographical approach. Analysis of empirical data has been done in 

accordance with the phenomenographical approach related to the theoretical perspective of the 

compensatory, relational and variational theoretical perspective. The result shows that students, to a 

large extent, choose T or MT mode during teachers review in the classroom to achieve clarity. In order 

to concentrate, students choose M mode when they are working on their own. One discovery that was 

made, was that some students chose to remove the school's hearing aids at the teacher's review. One of 

several factors affecting students' choice of settings is disturbing and unpleasant background noise. The 

different ability of the students to sort out unwanted background noise can affect them emotionally and 

lead to a negative impact on the learning situation. Further, students find that sign supported speech is a 

successful linguistic support. Other favourable strategies are to become aware of auditory learning 

environment through dialogue, strengthen self-esteem and empowerment. The students' learning 

environment is multifaceted, where they are faced with situations where technology and working 

methods make them have to choose between different choices of settings on hearing aids or cochlear 

implants to find the best conditions in the learning environment. It is a foremost responsibility the school 

has to create a sound environment for students with hearing loss, where they can put energy and power 

on learning instead of hearing.  
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Förord 

Hösten 2015 påbörjade vi studierna till speciallärare vid Specialpedagogiska institutionen på 

Stockholms universitet, med specialisering mot dövhet och hörselskada. Under dessa tre år, på halvfart, 

har vi fått vara med om en givande bildningsresa som gjort att vi fått utmana vår grundsyn och förändrat 

oss som människor. Denna resa har vi gjort tillsammans med många härliga kurskamrater; tack vare vår 

gemenskap har vi hela tiden tagit ett steg vidare... och dessa små steg gick snabbt! 

 

Vi har under studiens hela process arbetat gemensamt med alla delarna i uppsatsen och ansvarar 

solidariskt för dessa. Vi vill passa på att tacka varandra för insatsen, för alla trevliga stunder vi delat och 

för att vi fyllt vår gemensamma tid med givande och berikande diskussioner över goda middagar.  

 

Det finns många i vår omgivning som stöttat och peppat under resans gång mot vårt examensarbete. Det 

inbegriper familj, vänner, rektorer och kollegor – till er vill vi rikta vårt tack. Vi tackar även våra 

informanter som ställt upp och svarat på alla möjliga frågor, det är ni som ligger till grund för att detta 

arbete blivit av. Era kunskaper och erfarenheter är viktiga för att vi lärare ska kunna anpassa lärmiljön 

på bästa sätt för er, det är bara ni som kan förklara hur ni upplever ljudmiljön i skolan.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka deltagarna i responsgruppen och vår handledare Liz Adams Lyngbäck, 

universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, för all stöttning vid 

givande handledningstillfällen. 

 

Genom studien hoppas vi kunna berika det forskningsfält som har fokus på elever med 

hörselnedsättning. Med hjälp av elevernas erfarenheter har vi kunnat få förståelse för hur ljudmiljön 

upplevs i skolan och hur eleverna agerar genom att göra olika val av inställningar på sina hörapparater 

eller cochleaimplantat. Denna medvetenhet är viktig både för elever och lärare och genom att samtala 

och skapa förståelse, har vi större möjlighet att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med 

hörselnedsättning.   

 

Med hopp om givande läsning! 

Cajsa och Åsa 

 

Hässleholm 18 maj 2018 
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1. Inledning 

Det är så bra med att gå i en hörselklass för här behöver jag inte koncentrera mig på att höra, jag kan 
koncentrera mig på att lära. 

 

 

Så mycket klokhet i en mening! Citatet kommer från en pojke på högstadiet som beskriver varför det är 

bra för honom att gå i  hörselklass. Det är precis hit vi vill nå i arbetet med elever med hörselnedsättning. 

Kampen att höra vad som sägs, ska inte vara första prioritet, utan lärandet ska få stå i centrum. Vi ser 

det som en styrka för elever att våga och kunna berätta om sin hörselnedsättning och ha strategier och 

kontroll över vad som behövs för att kunna höra bra – allt för att kunna nå så långt om möjligt i sin 

utveckling. 

 

Elever i hörselklasser, med hörselnedsättning eller dövhet, som använder hörapparat eller 

cochleaimplantat (CI) ligger i fokus i denna studie. Skolmiljön där är noga planerad för elevernas behov 

genom anpassade ljud- och ljusförhållanden samt anpassat pedagogiskt förhållningssätt av pedagoger 

som har kompetens inom hörselområdet. I varje klassrum finns hörselteknisk utrustning, som 

lärarmikrofoner och bordsmikrofoner kopplat till en teleslinga.  De flesta av elevernas hörapparater eller 

CI har flera inställningar som eleven själv kan ställa in för att ha möjlighet att höra på bästa sätt och 

därmed känna delaktighet i undervisningen. De ska kunna delta i kommunikation och interaktion i 

klassrummet utan att för stor kraft går åt till själva lyssnandet. Eleverna utvecklar egna medvetna 

strategier utifrån sin hörselnedsättning. De väljer själva hur inställningarna på hörapparater respektive 

CI ska vara. Eleverna undervisas i teckenspråk två lektioner i veckan och behärskar språket i varierad 

grad beroende på hur länge de studerat ämnet. 

 

Genom ökad kunskap och förståelse för elevernas upplevelser kring de faktorer som påverkar val av 

inställningar kan även det pedagogiska förhållningssättet utvecklas. Det är elevens rättighet att ha 

möjlighet att vara delaktig i allt som sker under lektionerna och kunskap kring användandet av den 

teknik som finns, likaväl som att pedagogernas förhållningssätt på bästa sätt bör underlätta för eleverna. 

Enligt HODA-rapporten (Hörteknik och dess användning i skolan, Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 

2015) som utvärderar och  kartlägger hur hörseltekniska hjälpmedel fungerar och används i 

undervisningen, är elevers upplevelser av ljudkvalitet i kombination med hörselteknisk utrustning ett 

område som är viktigt att beforska. Gustafsson (2009), som fördjupar sig kring hörseltekniska 

hjälpmedel i undervisningen, är av samma uppfattning och menar att det finns få utländska studier som 

fokuserar på hur hörseltekniska hjälpmedel används i skolan. 

 

Att koppla samman en god ljudmiljö med förståelsen för hur elever med hörselnedsättning förhåller sig 

till ljudmiljön känns viktigt. Ljud kan upplevas helt olika och med detta i åtanke har vi valt att inrikta 

vårt examensarbete mot elevers erfarenheter av hur de upplever ljudet i skolmiljön. Vi är också 

intresserade av faktorer som påverkar val av inställning på hörapparater eller CI de dagligen gör. Vi 

funderar över om deras val av inställning är den mest gynnsamma för bästa ljudmiljö och i förlängningen 

även för deras lärande. Det är via elevernas upplevelser som vi kan hitta svaren för hur ljudmiljön kan 

bli tillgänglig och lärarnas anpassningar bli som mest fördelaktiga för dem i inlärningssituationen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Inkludering och delaktighet 

 

Salamancadeklarationens (Svenska unescorådet, 2006) undertecknande år 1994, med drömmen om en 

skola för alla, påverkade skolans utveckling i riktning mot att alla elever med funktionsnedsättning 

skulle inkluderas i skolan. Enligt Haug (1998), norsk professor som bland annat drivit forskningsprojekt 

kring specialundervisning och kvalitet i skolan, innebär en skola för alla en inkluderande utbildning som 

bygger på demokratiskt deltagande, lika värde och social rättvisa samt likvärdiga möjligheter att uppnå 

hög livskvalité. Linikko (2009), universitetslektor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms 

universitet, förtydligar inkluderingsbegreppets djupare filosofiska betydelse genom att skolan måste 

anpassas efter elevens behov, oavsett funktionsnedsättning. Författaren menar att det är först i relation 

med miljön som en funktionsnedsättning kan bli ett funktionshinder för eleven, det är skolans ansvar att 

anpassa miljön för att ta bort eller förminska detta hinder. FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) har som syfte att agera för att personer med 

funktionsnedsättning på ett likvärdigt sätt ska kunna åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter. Konventionen påvisar ansvaret att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning.   

 

Känslan av delaktighet och inkludering är viktiga faktorer både för elevens sociala utveckling och 

kunskapsutveckling. Rätt förutsättningar för att lära har stor inverkan på hur eleven lyckas i skolan 

menar Thomas (2013), professor inom inkludering och mångfald vid universitetet i Birmingham. Enligt 

Skollagen 3 kap. 3§ (SFS 2010:800), ska elev som har svårt att nå kunskapskraven på grund av en 

funktionsnedsättning ges stöd för att motverka negativa konsekvenser av funktionsnedsättningen. I 

Skollagen skrivs även att elev som lätt kan nå kunskapskraven ska stimuleras att nå längre i sin 

kunskapsutveckling.  

 

I HODA-rapporten pekar resultaten på att brister i ljudmiljö och hörseltekniska hjälpmedel skapar hinder 

för elevens möjlighet att vara delaktig i skolarbetet (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 2015). 

Författarna menar att en bra ljudmiljö är av avgörande betydelse för tillgodogörande av undervisningen. 

Till den goda ljudmiljön hör att hörselteknisk utrustning ska fungera både tekniskt och pedagogiskt, dvs. 

den ska vara funktionell i aktuell skolsituation. 

 

2.2 Begreppsdefinitioner   

 

De flesta hörselskador i västvärlden är av en typ där ingen medicinsk behandling kan återställa 

funktionen (Andersson & Arlinger, 2007). Av ca 25 000 barn och unga (0-20 år) i Sverige, som har en 

hörselnedsättning, har ca 4600 av dem hörapparater, CI eller andra personliga hörseltekniska hjälpmedel 

(Hörselskadades Riksförbund, 2014). Drygt hälften av dessa, ca. 2600,  har hörselteknisk utrustning som 

ska förbättra elevens möjlighet till delaktighet i skolan (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnasson, 2015). De 

flesta elever (84%) med hörselnedsättning går i vanliga skolor berättar Odelius, universitetslektor som 

forskar kring akustik vid Luleå tekniska universitet (2010). Resterande elever går i specialskolor eller i 

hörselklasser.  
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I denna studie avses elever med lätt, medel eller grav hörselnedsättning.  Hörapparater och CI är 

hörseltekniska hjälpmedel som finns att tillgå, som kompenserar för den individuella 

hörselnedsättningen. Hörapparaten är en akustisk förstärkare där ljudet leds via hörselkanalen. 

Cochleaimplantatet (CI) är en hörapparat som delvis är inopererad och anpassad för döva eller personer 

som har en grav hörselnedsättning där hörapparaten inte räcker till. Den stimulerar hörselnervcellerna 

elektriskt via elektroder som är inopererade i cochlean (snäckan) (Andersson & Arlinger, 2007; 

Alftberg, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cochleaimplantat (CI) (Foto: Åsa Olsson)                         Hörapparat (Foto: Åsa Olsson)    

 

 

 

Vårdnadshavare till barn med hörselnedsättning i Sverige gör olika val gällande barnets skolgång. De 

kan gå integrerade i vanliga klasser på en skola eller  i särskilda undervisningsgrupper i hörselklasser 

alternativt på specialskolor för döva och hörselskadade. Eleverna i studien går i hörselklasser, vilket 

innebär att de går i mindre klasser (5-15 elever), har en anpassad akustisk miljö med hörselteknisk 

utrustning som teleslinga, lärarmikrofoner och bordsmikrofoner och använder hörseltekniska 

hjälpmedel. Lärarna har specialpedagogisk utbildning eller fördjupad kompetens inom hörselområdet. 

 

I hörselklasser är det vanligt med hörselteknisk utrustning i form av lärarmikrofoner och 

bordsmikrofoner kopplat till en teleslinga (T-läge). Påkoppling på teleslingan görs av eleven och i detta 

läge hörs kommunikationen direkt till hörapparaterna från lärarens mikrofon eller bordsmikrofonerna. 

Teleslingan är en fast installerad slingtråd som är placerad utmed väggarna eller i golvet. Hörapparater 

och CI som har inställningen T-läge fångar upp ljud från mikrofonerna trådlöst via slingtråden. De flesta 

av elevernas hörapparater eller CI (i studien benämnd hörseltekniska hjälpmedel) har flera inställningar 

som eleven själv kan ställa in. De olika inställningarna är vanligtvis T-läge (teleslinga), M-läge 

(hörapparatens mikrofon), och MT-läge (både mikrofon och teleslinga). Vid T-läge hör eleven endast 

det ljud som sänds ut på teleslingan från lärarmikrofoner och bordsmikrofoner. Vid M-läge hör eleven 

det ljud som hörapparatens egen mikrofon tar upp och vid MT-läge hör eleven både teleslingans ljud 

samt ljud från hörapparatens mikrofon.  
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Det finns olika typer av lärarmikrofoner och bordsmikrofoner. Lärarmikrofonen kan vara placerad vid 

lärarens mun, en så kallad "madonnamikrofon" eller hänga runt lärarens hals alternativt vara fäst vid 

halslinningen på kläderna.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lärarmikrofon- "madonnamikrofon"         Lärarmikrofon – hängande             Lärarmikrofon-  klädlinning 

(Foto: Åsa Olsson)                                 (Foto: Åsa Olsson)                         (Foto: Åsa Olsson) 

 

 

Bordsmikrofonerna kan vara rundupptagande centrala enheter som tar upp ljud från flera elever 

samtidigt. En annan typ av bordsmikrofon är "svanhalsmikrofonen" där eleven aktivt måste trycka på 

en knapp för att mikrofonen ska ta upp ljud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rundupptagande bordsmikrofon                                                Bordsmikrofon av svanhalstyp 

      (Foto: Åsa Olsson)                                                                   (Foto: Åsa Olsson) 
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 2.3 Att höra och lära i en bullrig miljö 

 

Eleverna i studien har hörselnedsättning av olika grad och deras upplevelse av ljud är troligtvis olika. 

Gustafsson (2009) beskriver hur tydligheten i det som hörs minskar hos någon med hörselnedsättning, 

att lyssnande i bullriga miljöer försvåras. Boman och Enmarker (2004) visar i sin rapport, kring buller i 

skolmiljön, att det som elever upplever som mest störande är kamraternas prat, bråk och skrik, samtidigt 

som stolarnas skrap, matsalens ljudnivå, ventilation osv. även upplevs som jobbiga. Det mest tröttande 

ljudet uppges vara surrandet som ständigt pågår i klassrummet. Gustafsson menar att skolans störande 

ljud ställer krav på de hörseltekniska hjälpmedel eleverna har, likväl som miljön de vistas i. "Det är en 

stor utmaning att åstadkomma en miljö där pedagogik, akustik och teknik samspelar för att ge optimala 

förhållanden för inlärning" (Gustafsson, 2009, s. 44).  

 

Eleverna på skolan presenterar varje år sitt tonaudiogram där effekten av hörselnedsättningen beskrivs, 

men Gustafsson (2009) menar att tonaudiogrammet inte säger något om hur eleven upplever tal, speciellt 

inte tal i en bullrig miljö. Detta gör att pedagogerna ständigt måste ha en kommunikation kring elevers 

upplevelse av den auditiva miljön för att på bästa sätt göra anpassningar så att eleven kan vara delaktig 

i så stor utsträckning som möjligt. Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason (2015) belyser hur elevens 

auditiva miljö växlar över skoldagen och även inom ramen för varje lektion, då pendlingen från att 

lyssna  på en genomgång till att sedan föra diskussioner påverkas av tekniken och dess inställningar. De 

menar vidare att den auditiva miljön påverkar möjligheten att förstå och komma ihåg vad som sägs. Det 

finns risk att undervisningen inte blir tillgänglig om ljudmiljön påverkas av oönskade ljud. Författarna 

betonar att ett systematiskt arbete krävs för en god auditiv miljö.  

 

Bakgrundsljud bör enligt Arlinger (1999) minimeras och det ljud eleven vill lyssna på bör vara starkare 

än alla övriga ljud. En god ljudmiljö kan skapas genom att akustiskt anpassa miljön så att förhållandet 

mellan de ljudsignaler eleven vill lyssna på förbättras och oljud som buller och brus reduceras. Det ligger 

en tydlig mognadsprocess i förmågan att uppfatta tal i bullriga miljöer, dvs. efter hand som den språkliga 

förmågan förbättras, ökar möjligheten att urskilja meningsbärande ord. Gustavsson (2009) menar att om 

processerna att höra och tolka det som sägs tar för mycket kraft och utnyttjar stor del av 

arbetsminneskapaciteten finns risken att energi och minneskapacitet till att lagra kunskaper är liten. 

Enligt författaren innebär det att elever som undervisas i en bullrig miljö har svårare att minnas och 

utveckla sina kunskaper jämfört med elever som undervisas i en ljudanpassad miljö med hörselteknisk 

utrustning. Utifrån dessa kunskaper om elever med hörselnedsättning är det viktigt att säkerställa att de 

har förmåga att utnyttja de inställningar de har på hörapparater eller CI på ett optimalt sätt.   

 

Bakgrunden visar att elever med hörselnedsättning påverkas i positiv riktning av en god auditiv ljudmiljö 

för att inlärning och delaktighet ska uppnås i skolan. Hörselteknisk utrustning i skolan och elevens egna 

hörseltekniska hjälpmedel är ett stöd i kommunikationen i klassrummet och det är av stor vikt att eleven 

själv kan göra rätt val av inställningar för att ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen utan att 

för stort fokus behöver läggas på att höra det som sägs i klassrummet. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Individuella men aktiva val 
 

Odelius (2010) visar i sina studier, om kommunikativa eller teknikrelaterade strategier i undervisningen 

i hörselklasser, att elever gör medvetna och aktiva val av inställningar i T-läge, MT-läge och M-läge på 

hörapparat eller CI beroende på de situationer de befinner sig i. Författaren menar att elever vet vilka 

fördelar respektive nackdelar som finns och agerar därefter. Deras upplevelser av att höra vad någon 

säger ökar vid användning av T-läge, då de inte behöver anstränga sig så mycket för att höra. Detta val 

gör eleverna bl.a. vid genomgång av lärare. Däremot upplever eleverna, vid användning av M-läge, att 

de kan höra ljud bättre i den nära omgivningen, t.ex. kamraters små nyanser i uttryck och därmed lättare 

kunna delta i konversationer i klassrummet. Eleverna kompromissar mellan att höra läraren tydligt eller 

de små nyanserna bland kamraterna, utifrån den aktuella situationen kring ljudmiljön i klassrummet. 

Författaren visar dock på stora individuella skillnader i hörselstrategier, dels beroende på 

klassrumsmiljöer de vistas i, men även beroende på grad av hörselnedsättning. Elever med grav 

hörselnedsättning föredrar, enligt författaren, T-läge då det är lättare att fokusera på vad en person säger, 

T-läget kräver även mindre av arbetsminnet och är inte så tröttande som användande av M-läge kan 

vara. Nackdelen med att endast använda T-läge, är att det är svårare att urskilja och lokalisera ljud av 

någon som inte använder mikrofonerna. För att nå bästa förutsättningar, kombinerar elever inställningar 

och har MT-läge på sina hörapparater eller CI, alternativ T-läge på ena örat och M-läge på andra. Odelius 

lyfter fram hur elever beskriver att klassrummet har två kanaler. Den ena, via T-slingan, som läraren 

ofta använder och som ses som undervisningskanalen och den andra, utan mikrofon som blir den 

allmänna kommunikationen i rummet och som tas upp av M-läget. Det finns en medvetenhet hos de 

äldre eleverna om att ta del av dessa båda kanaler samtidigt eftersom lärandet pågår i de båda planen. 

En slutsats Odelius drar är att det är högst individuellt vilka strategier eleverna gör i sina val av 

inställningar, och att det är positivt att elever utnyttjar denna möjlighet till individuella justeringar.  

 

3.2 Upplevelse av ljud 

 

Det är en energikrävande process för personer med hörselnedsättning att använda sin hörsel, enligt 

Gullacksen (2002) som inriktar sin forskning på livssituationen för elever med funktionsnedsättning. Ett 

vanligt fenomen vid skador i innerörat är att det kan uppstå ljudförvrängning. Ljudförvrängning innebär 

att vissa ljud inte når fram till hörselcentrat i hjärnan vilket gör att eleven med hörselnedsättning själv 

måste gissa vilka ljud som uteblivit och sedan pussla samman informationen till meningsfulla ord och 

meningar. Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning samtidigt är ljudkänsliga vilket medför 

att vissa ljud kan vara obehagliga och till och med smärtsamma. Hörapparaten kan inte förstärka eller 

korrigera hörseln jämförbart med ett normalt öra. Enligt Wennergren (2007), docent och specialpedagog 

med specialisering mot dövhet och hörselskada, hör hörapparatbäraren förvrängningar av ljudet 

samtidigt som hörapparaten inte kan urskilja ljud utan förstärker alla ljud, även bakgrundsljud som 

medvetet måste sorteras bort. Alla dessa processer för att tolka ljudet som hörs tar mycket energi och 

sker ofta i det dolda. Gullacksen menar även att personer med hörselnedsättning påverkas negativt i sitt 

sociala umgänge eftersom kommunikation och samspel med andra försvåras. För att underlätta 
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förståelsen krävs erfarenhet av språket, möjlighet till läppavläsning samt medvetenhet och förförståelse 

kring sammanhanget lyssnandet sker i.  

3.3 Medvetenhet kring strategier   

 

Elever med hörselnedsättning kan skapa en större medvetenhet kring sina behov när de kan sätta sin 

hörselnedsättning i relation till sitt lärande, menar Wennergren och Bandström (2004). Elevens förmåga 

att utveckla goda hörselstrategier bottnar i de medvetna val eleven gör för att underlätta sitt lyssnande. 

Pedagogens roll har stor betydelse för hur samarbete samt dialoger mellan elever med hörselnedsättning 

utvecklas. Grunden för en meningsfull dialog är enligt Wennergren (2007) att eleverna utvecklar en 

mottagarmedvetenhet där de behärskar att bemöta och bygga vidare på varandras inlägg i dialogen. 

Wennergren menar att lärandet sker i samspel med andra och att elever måste få vara en del i 

demokratiska processer för att själva utvecklas till demokratiska personer.  

 

Elever med hörselnedsättning behöver tränas i att medvetandegöras om hur deras lyssnarstrategier ser 

ut, menar Wennergren (2007). Genom att få erfarenheter av olika miljöer samt olika hörselteknisk 

utrustning i kombination med att verbalt beskriva och lyssna på andra elevers strategier ger, enligt 

Wennergren, eleverna möjlighet att utveckla sina strategier. Elevens lyssnarstrategier, eller brist på 

dessa, påverkar deras självbild, enligt författaren. Samtidigt menar Gullacksen (2002) att hotet mot 

självbilden riskerar att ge en känsla av utanförskap. Missförstånd och missad information kan skapa 

situationer då personer med hörselnedsättning svarar fel eller inte svarar alls vilket troligtvis är 

generande. Det skapar en osäkerhet vilket i sin tur försvårar förståelsen. Det kan finnas en risk för 

utanförskap när personer med hörselnedsättning, för att undvika att göra bort sig, väljer strategin att vara 

mer passiv och att dra sig undan.  

3.4 Elevens medvetenhet och ansvar 

  

Ett stort ansvar ligger på eleven att hantera kommunikationen i skolan utifrån effekterna av sin 

hörselnedsättning (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason, 2015). Det krävs att eleven har kommandot över 

sin funktionsnedsättning, menar Wennergren (2007), samtidigt som eleven kan se sig själv som en 

självklar aktör i olika sammanhang för att kunna samspela med andra på bästa sätt. Förutom kontroll 

över sina liv beskriver Wennergren (2007) att eleverna bör bygga upp empowerment för styrkan att ta 

en aktiv roll i sin inlärning, känna meningsfullhet samt i förlängningen aktivt delta i samhället. 

Empowerment är enligt författaren både en process och ett mål. Där ryms även känslan av att känna sig 

värdefull, stolt och att ha tilltro till sin egen förmåga. Ahlberg (2001), som driver specialpedagogiska 

frågor och bl.a. uppmärksammar hur lärandemiljöer kan organiseras för att möta elevers olikheter, 

beskriver empowerment som personers upplevelser av sammanhang och mening i en inkluderande skola 

samtidigt som de själva kan påverka och kontrollera sina liv. För att ha möjlighet att vara en självklar 

aktör eller en person med empowerment är det av vikt att besitta en god självkänsla. Enligt en 

amerikansk studie, där fokus legat på självkänsla och strategier hos döva, beskrivs självkänslan ha en 

stark koppling till intellektuella funktioner, motivation och psykologiskt välbefinnande (Jambor & 

Elliott, 2005). Theunissen et al. (2014)  som i en större studie i Nederländerna jämfört självkänsla hos 

elever med och utan hörselnedsättning, beskriver i sin artikel att gruppen elever med hörselnedsättning  

har en stor variation i nivåer av självkänsla men att nivån generellt är låg i sociala sammanhang. 
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Författarna menar att personal som möter elever med hörselnedsättning måste vara medvetna om risken 

att elevernas självkänsla är låg och att enskilda elever kan behöva hjälp för att nå sin fulla potential. 

 

3.5 Ljudmiljöns påverkan på inlärning 
 

Hendar (2008) som har forskat kring döva och hörselskadade barns skolresultat i Sverige, beskriver i 

sin slutrapport flera olika orsaker till att elever med hörselnedsättning eller dövhet har svårt att hävda 

sig betygsmässigt jämfört med elever utan dessa funktionsnedsättningar. Även i Heilings rapport, som 

beskriver lärarens situation i arbetet med elever med hörselnedsättning, framkommer att många elever 

med hörselnedsättning har svårt att nå kunskapsnivåerna på likvärdiga nivåer som hörande elever 

(Heiling, 1999). Elever med hörselnedsättning som söker efter anpassade miljöer och under skolgången 

byter skolform, kan ha haft svårigheter som sakta vuxit i skolmiljöer som ej varit optimala, menar 

Hendar. Orsaker till skolbyten kan vara pedagogiska men även av audiologiska och kommunikativa 

skäl. Författaren menar även att elevernas svårigheter i skolan inte enbart beror på skolmiljön utan även 

elevernas hörselnedsättning i kombination med andra svårigheter, dessutom beskrivs eleverna som en 

kommunikativt svag grupp. Hendar lyfter även att elever som ofta har huvudvärk efter en dag i skolan 

kan visa på tecken att arbetsmiljön inte är optimal för eleverna.  

 

En god ljudmiljö för elever med hörselnedsättning är en viktig kvalitetsfråga eftersom buller har en 

negativ effekt på elevernas minne och inlärning och i förlängningen påverkar elevernas kunskapsnivå, 

enligt Larsson och Rikardson (2008) som fördjupar sig i förändringsprocesser i arbetet med barn med 

hörselnedsättning. Elever som på grund av sin hörselnedsättning inte kan vara delaktiga i 

klassrumskommunikationen fullt ut riskerar att känna osäkerhets- och utanförskapskänslor. Författarna 

menar att elever ofta behöver lägga ner mycket kraft och energi på att uppfatta vad som sägs i 

klassrummet, arbetet med att kompensera för sin hörselnedsättning skapar trötthet och stress. Det finns 

en risk att missad information och kommunikation från lärare och klasskamrater, påverkar elevens 

utveckling och lärande negativt. Larsson och Rikardson menar att elevernas skolsituation med dåliga 

betyg och dåliga erfarenheter av skolan medför att denna elevgrupp är underrepresenterad vid 

eftergymnasiala studier då endast 10-15% läser vidare jämfört med riksgenomsnittet på 45%. 

3.6 Upplevelse av störande ljud 
 

Ett ljud som upplevs störande är enligt Willim (2016) mycket svårt att ignorera. Willim som är docent i 

etnologi och forskare bl.a. inom digitala kulturer beskriver vidare att känslan av obehag även kan 

förstärkas om personen inte har kontroll över ljudet eller  om det kommer från en okänd källa. För att 

undvika obehagliga ljudupplevelser beskriver Alftberg (2016), som bl.a. forskar kring funktionsförmåga 

i relation till människors meningsskapande, att flera personer med CI väljer att stänga av sina 

processorer. Willim menar att de genom sina hörseltekniska hjälpmedel har möjlighet att kontrollera 

ljudet på ett sätt som hörande personer saknar. Holmström (2016) forskar kring interaktion mellan 

hörande elever och elever med hörselnedsättning och menar å andra sidan att det är ett ojämlikt 

förhållande kring makten om ljudet mellan pedagoger i skolan och elever med CI. Pedagogerna har 

makten över hur hörselteknisk utrustning ska användas. Det är deras beslut som styr när mikrofonerna i 

klassrummet sätts på respektive stängs av. Enligt Holmström är pedagogernas intentioner goda, genom 

att de sätter på mikrofonerna vid helklassundervisning och sedan stänger av dem vid enskilt arbete då 
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de vill skapa studiero för eleverna med CI. Författaren menar dock att elever med CI då stängs ute från 

möjligheten till passivt lärande eftersom eleven ej kan höra när pedagogen talar med andra elever under 

enskilt arbete.  

3.7 Tecken som stöd 
 

Knoors och Marschark (2012), professorer från Nederländerna respektive Skottland, forskar kring döva 

elevers lärandesituation och menar att CI-bärande elever med tillräckliga teckenfärdigheter kan få 

positiv effekt av kommunikationsstöd genom simultan kommunikation, dvs. tecken som stöd. 

Användning av tecken som stöd innebär att talet är flytande medan innehållet förstärks begreppsmässigt 

med lämpliga tecken. Författarna beskriver att teckenspråksprinciper som till exempel användning av 

plats, adekvata tecken och handformer används. Information som missas av öronen fångas istället  upp 

av ögonen från talarens händer. Kommunikationsstödet kan kompensera för missad information eller ge 

en försäkran att den information eleven hör är korrekt. Behovet är störst om informationen är ny, svår 

eller om informationen presenteras i buller. Knoors och Marschark menar vidare att 

kommunikationsformen är fördelaktig för elever som har begränsade kunskaper i teckenspråk och därför 

inte kan följa det nationella teckenspråket flytande. I en svensk studie menar Holmström och 

Schönström (2017) att det finns fördelar med att visuellt förstärka talat språk genom att använda 

verktyget TSS - Tecken som stöd, vilket inte är ett eget språk som svenskt teckenspråk är. Enligt 

författarna har intresset att lära sig tecken som stöd ökat i takt med att CI-operationerna blivit fler och 

de anser vidare att elever med hörselnedsättning eller CI som har en god språkkompetens inte behöver 

svenskt teckenspråk men kan få nytta av visuellt stöd som ges via tecken som stöd. Holmström och 

Schönström menar samtidigt att teckenspråk kan ge både kognitiva och språkliga fördelar. En annan 

fördel som lyfts fram av författarna, är att elever som behärskar teckenspråk har möjlighet att växla 

mellan språken beroende på vilket som fungerar bäst i olika situationer. Knoors och Marschark menar 

att möjligheten att samtala med andra teckenspråkiga personer på flytande teckenspråk är begränsat på 

grund av att antalet teckenspråksanvändare är relativt få.   

 

4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser elever i hörselklasser har vid val 

av T-, MT- eller M-läge på hörapparater eller cochleaimplantat (CI) i olika situationer i skolans 

ljudmiljö för att därigenom få förståelse för hur ljudmiljön kan bli mer tillgänglig och lärarnas 

anpassningar kan bli som mest fördelaktiga för eleverna i olika inlärningssituationer. 

 

Frågeställningar:  

1. Vilka val av inställningar på hörapparater eller CI gör eleven i olika situationer, beroende på 

upplevelse av ljudmiljö i skolan? 

2. Vilka faktorer påverkar elevens val av T-, MT- eller M-läge på hörapparater eller CI i olika 

situationer? 

3.Vilka medvetna val gör eleven beroende på arbetssätt och hörselteknisk utrustning i klassrummet?  
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5. Teoretiska perspektiv 

I denna studie ligger fokus på hur elever med hörselnedsättning, i årskurs 4-9, upplever ljudmiljön och 

hur de beskriver de val de gör vid inställningar av hörapparater eller CI. I studien finns tre teoretiska 

perspektiv som bildar ramverket inom vilket resultatet relateras: det kompensatoriska perspektivet, det 

relationella perspektivet och det variationsteoretiska perspektivet.  

5.1 Kompensatoriskt perspektiv 
 

Inom specialpedagogiken talas ibland om olika perspektiv, utifrån olika synsätt på interaktion och 

kommunikation mellan människor (Nilholm, 2007). I vår studie har vi valt att relatera till det 

kompensatoriska perspektivet, för att innehållsmässigt förhålla oss till syfte, frågor och övrigt arbete. 

Skolverket (2014) beskriver, gällande skolans stödinsatser, att alla elever ska ges den ledning och 

stimulans de är i behov av i lärandet, vilket innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Skolan 

ska utifrån elevernas behov skapa förutsättningar för att väga upp olika skillnader så att alla elever ska 

ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Nilholm, professor inom specialpedagogik vid Uppsala 

universitet, beskriver det kompensatoriska perspektivet som det perspektiv som haft störst inflytande 

inom specialpedagogik. Den grundläggande idén inom det kompensatoriska perspektivet är att individer 

ska kompenseras för sina problem. Författaren menar att individers eller olika gruppers behov 

identifieras och olika metoder eller åtgärder bemöter dessa behov i skolmiljön. I denna studie inriktas 

intresset mot elever med hörselnedsättning, vilka befinner sig i en speciell lärandesituation och möts 

med olika pedagogiska insatser och en anpassad lärmiljö. Nilholm ställer sig inte helt okritisk till att 

gruppera individer som, han menar, görs inom det kompensatoriska perspektivet. Ur hans synsätt dras 

en gräns och elever som faller under denna gräns tillskrivs ett problem som behöver kompenseras. I 

fallet med elever med hörselnedsättning är det tydligt att just denna funktionsnedsättning behöver stöd 

i olika former i lärmiljön. Utifrån audiologiska tester är gruppen lätt att definiera. Konsekvenserna av 

hörselnedsättningen är dock individuell och inte sällan finns en tilläggsdiagnos att ta hänsyn till och ha 

förståelse för i arbetet att skapa en tillgänglig och likvärdig lärmiljö för eleven. Nilholm ser en 

utveckling inom det kompensatoriska perspektivet genom att utgå från vetenskapliga metoder och 

anpassa lärmiljön för dessa elever. Elever med hörselnedsättning ges möjlighet till medvetenhet om 

hörselnedsättningens konsekvenser och agerar genom att göra rätt inställningar av hörapparater eller CI 

för att ge sig själv bästa förutsättningar att höra bra, medan skolan tar ansvar för att anpassa lärmiljön 

och göra den tillgänglig på bästa sätt.  

5.2 Relationellt perspektiv 

 

Tanken bakom det relationella perspektivet är att det är viktigt med insikten om hur elevens omgivning 

kan påverka förutsättningarna att uppnå vissa mål, menar Persson (2013), professor inom 

specialpedagogik. För att förstå elevens situation, behöver lärmiljön beaktas. Författaren lyfter fram att 

interaktionen och samspelet mellan parterna i skolan är av avgörande betydelse för utveckling. Genom 

att ta del av elevernas upplevelser och samtidigt kompensera för elevers behov, anpassas lärmiljön. I det 

relationella perspektivet att se på undervisning och lärmiljö, sker detta arbete långsiktigt och 

systematiskt av alla involverade lärare, så att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisning utan 
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att känna sig utpekade eller känna att de individuellt är i behov av stöd. Persson  beskriver vidare att de 

specialpedagogiska insatserna inom det relationella perspektivet är naturliga inslag i den ordinarie 

verksamheten i skolan och att den specialpedagogiska verksamheten ligger nära den vanliga 

undervisningen. Aspelin (2005), professor i pedagogik vid högskolan i Kristianstad, fördjupar tankarna 

och lyfter fram hur det relationsskapande arbetet är centralt inom skolans värld och menar att äkta 

relationer är plattformen för allt lärande. Relationerna i klassrummet finns som mellanmänskliga 

relationer i mötet mellan lärare och elev, men författaren menar att relationer även ger sig till uttryck i 

gemenskap i klassen och elevernas sociala kompetens. Aspelin anser vidare att relationell pedagogik 

inte är trovärdig förrän utbildning sker människor emellan som relaterar till varandra i möten, där de 

står "i brännpunkten" (Aspelin, 2013, s. 17) som han menar är grunden för genuin kommunikation. 

 

I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag har sagt innan du har 

svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag har svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar 

dig vad du har sagt. (Aspelin, 2013, s.179) 

 

Ett varningens finger lyfts då forskaren menar att arbetet med relationer i klassrummet inte får bli ett 

fenomen som skapas genom olika handlingsplaner eller metoder. Forskaren framhåller att 

mellanmänskliga relationer inte går att kontrollera och styra utan är levande och ömtåliga. Ytterligare 

ett sätt att använda det relationella perspektivet, enligt Aspelin (2013) är att skaffa sig kunskap om hur 

skolans olika nivåer är relaterade till varandra, inklusive den mellanmänskliga nivån. Författaren menar 

att elevernas tankar och känslor skall samlas in så att skolan, i sitt utvecklingsarbete, kan få överblick 

och växla mellan elevernas perspektiv och organisations-, grupp- och individnivå i skolan. På det sättet 

kan elevernas upplevelser, genom ett övergripande perspektiv, tolkas på alla nivåer. Författaren 

beskriver hur hela lärmiljön behöver uppmärksammas för att man ska förstå elevers olika upplevelser 

och eventuella svårigheter. 

5.3 Variationsteoretiskt perspektiv 

 

I studiens analysarbete arbetar vi utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, där vi med hjälp av likheter 

och skillnader kan hitta variationer i elevernas upplevelse av ljudmiljön i skolan. Utifrån elevernas 

perspektiv utgår vi från deras tidigare erfarenheter för att förstå den upplevda ljudmiljön. 

Grundantagandet inom variationsteorin är att förståelsen av något underlättas genom att vi förstår hur 

något skiljer sig från något annat. Lo (2014), forskare från Hong Kong inom pedagogik, menar att vi 

framkallar ny förståelse genom att se vad som upplevs gemensamt, men även vad som skiljer sig åt. 

Marton och Booth (2000), båda verksamma i Göteborg med pedagogik som inriktning, beskriver 

huvudsyftet inom den fenomenografiska ansatsen, att studera och systematisera individers uppfattning 

av ett fenomen. Dessa olika uppfattningar beskrivs utifrån sina skillnader, variationer. Fokus ligger, 

enligt författarna, på att beskriva kvalitativt skilda sätt att erfara något. De menar att fenomenografi 

beskriver människors olika sätt att erfara ett fenomen och  att det ska vara möjligt genom variationsteorin 

att teoretisera fenomenografin. Alexandersson (1994) jämför fenomenologi och fenomenografi på en 

teoretisk nivå och visar på skillnaden i sättet att behandla empirin – inom fenomenologin söks det 

gemensamma sättet att uppfatta ett fenomen, där forskaren beskriver sina tolkningar av det som visar 

sig. Variationen i olika uppfattningar är däremot det intressanta för forskaren inom fenomenografin, som 

tar sin utgångspunkt i hur någon annan person erfar fenomenet. Författaren menar vidare att det 

variationsteoretiska perspektivet används i analysen genom att belysa hur olika upplevelser av 

fenomenet relaterar till varandra.  
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6. Metod och metoddiskussion 

6.1 Fenomenografisk ansats  

  

Fenomenografi som ansats används för att studera frågor kring hur man kan erfara något i sin verklighet 

på kvalitativt olika sätt (Marton & Booth, 2000). Författarna belyser logiken i att vi kan förstå hur elever 

hanterar olika problem eller situationer utifrån hur de erfar dessa och därefter agerar. De menar att en 

elev agerar i en situation utifrån hur hen uppfattar och upplever den. Ett sätt att erfara något, kan i denna 

studie beskrivas som att eleven får en chans att fokusera kring fenomenet och medvetet ges möjlighet 

att uttrycka sina upplevelser. Dahlgren och Johansson (2015), som har forskat kring lärande, menar att 

fenomenografi kan användas för att studera människors olika uppfattning och tankar av ett och samma 

fenomen. Författarna lyfter fram att utgångspunkten i fenomenografi är vetskapen om att människor 

uppfattar företeelser på olika sätt och att individernas variation av uppfattningar kan studeras. 

Alexandersson (1994) beskriver den fenomenografiska metoden där forskaren själv genomför 

intervjuer, vilka sedan transkriberas och kvalitativt analyseras.  

 

I studien har en blandad metodundersökning använts med det fenomenografiska perspektivet som ram. 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts då både öppna och slutna frågor ställdes kring 

olika fenomen i en enkät. Även halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in kvalitativ data 

till studiens empiri. Att arbeta med en blandad metodundersökning ger enligt Feldon och Tofel-Grehl 

(2018) möjlighet att föra resonemang kring både objektiva och subjektiva fenomen. Genom att låta 

informanter besvara en enkät som analyseras kvantitativt, kan sedan representativa delar användas för 

att få förståelse kring upplevelserna hos informanterna då de kan sätta ord på intressanta mönster. I 

dataanalysen tillämpades en blandad modell där kvalitativa och kvantitativa data användes i den 

kvalitativa fenomenografiska analysen i enlighet med mixed model design (Feldon & Tofel-Grehl, 

2018). Författarna menar att man i mixed model design kan analysera kvalitativ och kvantitativ data 

samtidigt i antingen en kvalitativ eller kvantitativ analys. Möjligheter sågs att kunna identifiera och 

hantera relevanta frågor och svar för förståelsen i den pedagogiska lärmiljön – och på det sättet ta del av 

elevernas olika erfarenheter och upplevelser kring sin ljudmiljö. Studien har en induktiv ansats och 

föregicks inte av någon i förväg ställd hypotes, utan slutsatser analyserades utifrån informanternas svar. 

  

Funderingar har under arbetets gång funnits kring om den fenomenografiska metodansatsen har kunnat 

hjälpa oss att beskriva och få en fördjupad förståelse av elevernas uppfattade verklighet och om vår 

analys av insamlad data skulle bringa förståelse kring elevernas upplevelser av ljudmiljöer och 

hörseltekniska hjälpmedel. Vi är ödmjuka inför att det resultat vi fått fram i samband med enkäter och 

intervjuer är en bild av hur just eleverna i dessa hörselklasser upplever sin ljudmiljö. För att nå ytterligare 

på djupet kring elevernas upplevelser, ser vi en möjlighet att ny kategorisering skulle kunna göras ur de 

transkriberade intervjuerna för att sedan fortsätta en omgång till med de halvstrukturerade intervjuerna. 

 

6.2 Litteratursökning 
 

Litteratursökning gjordes för att hitta artiklar och avhandlingar kring tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Engelska och svenska sökord användes: assistive listening devices, coping strategies, 
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hearing impairment, hearing aids, hearing technology, hard-of-hearing, classroom acoustics, self-

esteem, hörselnedsättning, hörseltekniska hjälpmedel, störande bakgrundsljud. 

 

Databaser som använts är: artikeldatabas EBSCO via SU:s bibliotekskatalog, sökmotor Google Scholar 

samt DiVA via Google Scholar. Begränsningar i form av valet peer-reviewed och årsintervall 1999-

2018 användes i sökningarna. Referenslistor ur olika artiklar har också använts för att hitta adekvata 

artiklar att komplettera sökningen med. 

 

Efter att ha arbetat med analys av enkäter och intervjuer, framkom det att ”tecken som stöd” upplevdes 

som ett bra komplement av eleverna i undervisningen. Artikelsökning gjordes då kring forskning inom 

området, som sedan lades under avsnittet tidigare forskning.  

 

En avgränsning fick göras kring ytterligare något viktigt som framkom i vårt diskussionsavsnitt, 

nämligen vikten av elevers empowerment. En fördjupning hade varit intressant kring hur detta arbete i 

skolan positivt kan stärka elevers självkänsla och i förlängningen ge positiva avtryck på inlärning och 

trygghet vidare ut i livet. Dock ansåg vi att arbetet blivit för stort både omfångsmässigt och ur ett 

tidsperspektiv och fick därför avstå från denna fördjupning.   

  

6.3 Enkäter och gruppintervjuer  
 

För att följa den fenomenografiska ansatsen valdes insamling av data kring elevernas erfarenheter och 

upplevelser av ljudmiljöer och de val av inställningar de gör av sina hörseltekniska hjälpmedel på två 

sätt; dels genom enkäter, men också via halvstrukturerade gruppintervjuer. Frågorna i enkäten 

utformades av oss och fokus låg på frågor om inställningar på hörapparater och CI, olika ljudmiljöer i 

skolan, kring hörselteknisk utrustning, faktorer som påverkar val av inställningar och elevernas tankar 

om egna strategier och lärares strategier i klassrummet. Slutna frågor gav oss svar på vilka inställningar 

eleven har på hörapparater eller CI i olika situationer, val av inställningar beroende på ljudmiljö i skolan 

eller olika typer av störande ljud. Via de öppna frågorna belystes vilka upplevelser som påverkar 

elevernas val av T-, MT- eller M-läge på hörapparater eller CI. Eleverna kunde också få beskriva sina 

upplevelser och känslor kring egna och lärares strategier. Sammantaget ställdes 27 olika frågor i enkäten 

(bilaga 2). I de halvstrukturerade intervjuerna ställdes uppföljande frågor av typen: "Hur menar du?", 

"Kan du beskriva hur du tänker?" efterhand som intervjun framskred. Detta kunde då uppmuntra till 

fördjupade svar. I både enkäter och intervjuer belystes elevernas erfarenheter och upplevelser inom 

fenomenet.  

  

Insamling av data startades genom att eleverna fyllde i enkäterna. Marton och Booth (2000) beskriver 

hur den intervjuade i ett första led ombeds att hantera ett fenomen i en konkret form. Författarna menar 

att forskare lär sig om fenomenet på olika sätt under studiens gång. I detta första moment gavs eleverna 

möjlighet, genom enkäten, att svara på olika typer av frågor; enkla, flervals- respektive öppna frågor för 

att besvara och formulera sina upplevelser kring ljudmiljön. De slutna frågorna behandlades kvantitativt 

och diagram skapades för att tydliggöra hela gruppens erfarenheter av fenomenet. På detta sätt kunde 

alla elevers röster synliggöras och på ett tydligt sätt visa elevers erfarenheter och val av inställningar i 

olika ljudmiljöer på skolan. Svaren belyste även hur olika val påverkades av arbetssätt (lärares 

genomgång och eget arbete) och de olika hörseltekniska hjälpmedlen på skolan. Översikten gjorde att 

vi kunde skapa en intervjuguide som skulle användas vid intervjuerna för att få en fördjupad insikt av 

elevernas upplevelser kring olika fenomen. Frågorna handlade till exempel om känsloyttringar, behov 
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av tecken som stöd och upplevelser kring olika strategier, som sedan låg till grund för fördjupade 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. I de halvstrukturerade gruppintervjuerna som sedan följde, gavs 

eleverna möjlighet att berätta reflekterande kring olika följdfrågor utifrån enkätsvar och intervjusvar. 

Marton och Booth (2000, s. 168) beskriver hur personer kan ges möjlighet att reflektera över ett fenomen 

i ett tillstånd av "meta-medvetande" och menar att de är medvetna om sitt medvetande av någonting. I 

studien fick eleverna medvetet reflektera över sin ljudmiljö och bli medvetna om de val de gör av 

inställningar på hörapparater eller CI genom att förklara och berätta för oss. Författarna betonar vikten 

av att intervjuaren är mån om att den intervjuade ska uttrycka sina reflektioner så tydligt som möjligt 

och att ett fullständigt protokoll därefter ska upprättas.  

 

Inledningsvis var det tänkt att intervjuer skulle genomföras med eleverna i mejlform. Eleverna skulle få 

några grundfrågor att fundera kring och besvara, vilka senare skulle utvecklas av oss för att ställa 

fördjupade frågor kring. Eleverna skulle få tid avsatt under skoltid för att föra denna konversation med 

oss. I planeringen inför projektet, fanns en oro över tidsaspekten och att det kunde ta lång tid för denna 

mejlkonversation att bollas fram och tillbaka. 

Beslut togs om att eleverna skulle besvara den skriftliga enkäten. Många frågor skulle besvaras och ett 

antal prioriterades, vilka visades för en kollega med hörselnedsättning. Återkoppling önskades av 

kollegan kring rimligheten i de frågeställningar som var tänkta. Någon fråga ströks för att den var snarlik 

någon annan och en annan fråga omformulerades för att begrepp skulle vara korrekta hela vägen. Antalet 

frågor vi så småningom enades om blev 27 stycken, vilket blev uttömmande men också ganska 

omfattande. Omfånget på frågorna upplevdes som tidskrävande och uttröttande av några yngre elever, 

vilka då fick skrivhjälp genom att de berättade och vi antecknade i enkäten.  

  

Vid analysen av enkäten upptäcktes att vi glömt att fråga hur eleverna mådde känslomässigt i skolan, 

frågor fanns endast om hur de mådde när de kom hem. Detta framkom ändå av några elever i den 

avslutande punkten "övrigt", vilket gjorde att denna fråga kunde fångas upp och kopplas till de 

halvstrukturerade intervjuerna. Att genomföra enkäterna gav en översiktlig bild eftersom de var 

utformade för att ge en inledande förståelse av elevernas uppfattning av hörselteknisk utrustning och 

hur de agerar för att ställa in sina hörseltekniska hjälpmedel. Efterhand som analysarbetet framskred, 

kunde en mer detaljerad och strukturerad bild ges över fenomenet att arbeta vidare med. Samma 

fenomen kunde upplevas och beskrivas på olika sätt. Genom den övergripande enkäten kunde så 

småningom några fenomen ringas in som vi ville få fördjupad förståelse kring, vilka låg till grund för 

de halvstrukturerade gruppintervjuerna.  

 

6.4 Studiens deltagare 
 

Informanterna valdes utifrån att de går i hörselklasser i Sverige och att de använder någon form av 

hörseltekniska hjälpmedel; hörapparat eller CI. Eleverna som ingick i studien går i årskurserna 4-9. 

Avgränsning gjordes då vi antog att vi skulle ha större möjlighet att kunna fördjupa frågorna i enkäter 

och gruppintervjuer utifrån deras ålder och mognad att kunna uttrycka sig. I enkäten deltog sammanlagt 

23 av 27 tillfrågade elever. I gruppintervjuerna deltog fem elever fördelade över årskurserna. 

  

Beslut togs i ett tidigt skede kring hur avgränsningen av studiens deltagare skulle se ut. Inledningsvis 

fanns tanken att även yngre elevers upplevelser och tankar kring sina hörseltekniska hjälpmedel i skolans 

ljudmiljö skulle ingå. Den etiska aspekten kring att många vuxna skulle behöva hjälpa till att läsa och 

anteckna i enkäten gjorde att denna elevgrupp inte finns med som deltagare i studien. I andra 
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skolsammanhang har diskussioner med dessa yngre elever skett om deras upplevelser. Funderingar finns 

nu från vår sida om de hade kunnat vara med i arbetet. De har haft mycket intressant att framföra, dock 

hade andra lösningar på hur insamlandet skulle gå till fått utvecklas, t.ex. genom att eleverna inte hade 

behövt besvara en enkät, utan endast delta i gruppintervjuer. 

6.5 Genomförande 

 

Elever i årskurserna 4-9 deltog i det inledande arbetet, som bestod av en enkät: ett frågeformulär med 

27 frågor kring vårt utvalda fenomen (bilaga 2). De fick bl.a. besvara enkla frågor av typen "Vilken 

inställning på hörapparaten väljer du i idrottshall/ matsal/ vid grupparbete...". Andra frågor var öppna 

där eleverna fick skriva ner sina tankar och erfarenheter kring upplevelser av skolans olika ljudmiljöer. 

Det kunde handla om upplevelser av ljudmiljön vid exempelvis genomgång av lärare i 

undervisningssituationen eller vid eget arbete för att sedan beskriva de olika val av inställningar de gör 

på hörapparater eller CI för att själva kunna höra på bästa sätt. De fick även uttrycka sina tankar kring 

hur de vill att lärare och kamrater ska agera för att bästa möjlighet till delaktighet i kommunikationen 

ska uppstå. Eleverna tog olika lång tid på sig för att besvara enkäten - allt från 40 minuter upp till en 

timme. 

  

I steg två, valdes fem elever ut som skulle vara med i två olika gruppintervjuer (bilaga 3), vilka 

genomfördes avskilt i ett grupprum utan störningsmoment från korridoren. Elever som tillfrågades att 

delta i intervjuer hade visat intresse att vilja berätta mer under enkätens genomförande. Genom att 

genomföra gruppintervjuer, kunde eleverna ha möjlighet att interagera med varandra. Denscombe 

(2016), professor i social forskning i Leicester, menar att gruppintervjuer kan göra att samtalet blir mer 

belysande, då eleverna kan lyssna på varandras synpunkter och ta avstamp ifrån dem i den vidare 

diskussionen. Två elever deltog vid första intervjutillfället och tre vid det andra. Varje samtalsstund, 

utifrån halvstrukturerade intervjuer, varade i 30 minuter och spelades in. Intervjuguiden bestod av fyra 

grundfrågor, som utgick från den fenomenografiska metodansatsen genom sin öppenhet och möjlighet 

att besvara utifrån upplevd erfarenhet. Dessa frågor kretsade kring hur eleverna använder de olika 

inställningarna på hörapparaterna, när de ändrar läge och vad som påverkar besluten att ändra 

inställning. Utvecklingen av dessa frågor kom att handla om deras känsla och upplevelse av olika 

ljudmiljöer. De fick beskriva hur upplevelsen av störande och obehagliga ljud är, hur tekniken upplevs 

i olika ljudmiljöer på skolan och de inställningar de väljer att göra på hörapparater eller CI i olika 

situationer. Vi, som intervjuade, hade inte i förväg bestämt vem som skulle ställa olika frågor, utan 

samtalsstunden utvecklades utifrån de svar informanterna gav. 

  

Det  blev tydligt att det finns positiva och negativa sidor med att välja halvstrukturerade gruppintervjuer 

som metod. Efter att ha analyserat enkäterna fick vi genom intervjumetoden möjlighet att ställa 

fördjupande frågor kring intressanta upptäckter, och vi fick även möjlighet att förstå något som varit lite 

otydligt i enkäten. Dels kunde vi få fram olika upplevelser eleverna haft, men även några egna 

reflektioner kring sina egna erfarenheter. En negativ sida vi upplevde med gruppintervjuer var att vi 

behövde vara vaksamma över, och försöka parera, att fördela talutrymmet så att alla elever fick komma 

till tals.  Ytterligare en negativ sida var att risken fanns att en elev skulle kunna bli påverkad att svara 

liknande som en annan elev.  

 

. 
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6.6 Bearbetning av data 

 

Enkäterna sammanställdes fråga för fråga. Svar räknades samman och diagram kopplades till respektive 

svar, när detta var möjligt för att få tydlighet och överblick. Elevkommentarer sammanställdes och 

fördes samman i en svarsöversikt, vilka redovisas i resultatdelen. Denna översikt gjorde att alla elevers 

svar synliggjordes och visade också på resultat som var intressanta att göra fördjupningar inom. I 

resultatdelen finns både kvalitativa och kvantitativa resultat från enkäter och halvstrukturerade 

intervjuer som analyserats samtidigt i den kvalitativa fenomenografiska analysen i enlighet med mixed 

model design (Feldon & Tofel-Grehl, 2018). 

 

En upptäckt gjordes vid sammanställningen av svaren i enkäten rörande utformandet av 

svarskategorierna. Det visade sig att posterna ”T-läge” och ”MT-läge” hade kunnat ge en tydligare bild 

om de funnits under samma svarsalternativ, i de fall det handlade om att ge svar på hur de olika 

inställningarna användes i samband med lärares genomgångar i undervisningen. Inställningslägena 

förstärker nämligen, båda två, lärarmikrofonen ut på teleslingan och i några av frågorna skulle svaren 

blivit tydligare om de hade varit sammanslagna.  

  

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Den ortografiska transkriberingsmetoden användes vid 

transkriberingen vilket är en metod som Braun och Clarke (2013), som fördjupar sig inom 

forskningsmetodik, beskriver som en metod där allt som informanterna säger skrivs ner. Däremot 

fokuserade vi inte på att transkribera hur informanterna uttryckte sig, helt i enlighet med metoden, vilket 

gjorde att vi inte skrev ned pauser, tvekanden osv. förutom vid tillfällen då det bidrog till djupet av det 

informanten berättade. Vi valde att omvandla talspråk till skriftspråk för att bidra till en ökad förståelse 

i vissa passager där t.ex. meningar inte var fullständiga. På detta vis skulle resultatet bli mer begripligt 

i presentationen.  

  

Att transkriberingsmomentet är värdefullt då det ger möjlighet att komma i "närkontakt" med data 

beskriver Denscombe (2016, s. 385). Författaren menar också att det är ett tillfälle att återigen komma 

ihåg intervjutillfället och att få data i en skriftlig form som är lättare att analysera än en ljudupptagning. 

Vi transkriberade en gruppintervju var, och denna lärde vi känna väl vid genomlyssning och skrivande, 

men eftersom vi varit med vid de båda intervjutillfällena var vi redan insatta i materialet. De olika 

uppfattningar kring fenomenet som framkom, kategoriserades senare under analysarbetet.   

  

6.7 Fenomenografisk analys 

  

Vid analysarbetet använde vi Dahlgren och Johanssons (2015) fenomenografiska analysmodell som stöd 

till både analys av enkäter och intervjuer. Denna modell sågs möjlig att arbeta med utifrån valt  syfte 

och de olika frågeställningarna. Efter första steget, "att bekanta sig med materialet" (Dahlgren & 

Johansson, s. 167) påbörjades det inledande analysarbetet. Betydelsefulla uttalanden och passager, som 

var representativa kring fenomenet, i enkätsvar och intervjuer skiljdes ut av oss var och en.  Författarna 

kallar detta moment för kondensering. Valda stycken kopierades i ett Worddokument, för att på det 

sättet kunna få överblick över textstyckena. I steg tre kunde likheter och skillnader jämföras. Enligt 

Dahlgren och Johansson är det primära målet med analysarbetet att kunna urskilja variationer, vilket 

lättast görs genom att först leta efter likheter och därefter hitta skillnader. Steg fyra innebar gruppering 

av passager där likheter hittades och relaterades till varandra för att i steg fem ytterligare finna fler 
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kategorier att namnge (steg sex). Dessa moment gjordes var för sig. I steg sju, som kallas den kontrastiva 

fasen, jämfördes passagerna för att se om de kunde rymmas under ytterligare en kategori. I detta skede 

minskades antalet kategorier och resultatet blev nu tydligt - inom fenomenografi kallat utfallsrum. I 

avsnittet för analys och diskussion slogs några av kategorierna samman, då det visade det sig att de hade 

ett nära samband med varandra att relatera och diskutera kring. 

  

Att arbeta med en elevgrupp om 23 elever, gav oss inte möjlighet att låta resultatet bli generaliserbart 

till andra sammanhang. Det var dock möjligt att få reda på något om just denna grupp elevers upplevelser 

av den aktuella ljudmiljön under perioden. Även om resultatet bara kan ses som en ögonblicksbild, kan 

det finnas lärare i hörselklasser som känner igen sig i typen av elevgrupp och skolsituation som skulle 

kunna ta del av resultatet för att göra egna kopplingar till lärmiljön som ett led i att inleda samtal och 

medvetandegöra elever om sin ljudmiljö.  

 

6.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

För att nå hög tillförlitlighet och trovärdighet i studien diskuterades återkommande olika val att förhålla 

oss till utifrån syfte, frågor, teorier och bearbetning av empiri och resultat.  

  

Studien inleddes med enkäter. Exempel på frågor resonerades kring tillsammans med en kollega med 

hörselnedsättning, eftersom det var viktigt att det var rimliga frågor som ställdes i enkäten. Eleverna 

fick i början av enkäten svara på enklare frågor om hörseltekniska hjälpmedel och hörselteknisk 

utrustning och därefter några fördjupande frågor där möjlighet gavs att skriva ner tankar och funderingar 

kring dess användning. Detta var ett sätt att fånga viktiga svar där varje elev hade tid och möjlighet att 

tänka på sin egen situation. Majoriteten av eleverna i de utvalda hörselklasserna deltog i enkäten. Även 

om det endast innebar 23 elever, skulle det insamlade datamaterialet kunna anses som tillförlitligt vid 

analys och diskussion kring de aktuella klasserna i just denna tidsperiod. Funderingar fanns om 

enkäterna kunde ge oss uttömmande svar, om elever som hade svårt att uttrycka sig i text kunde skriva 

ner sina upplevelser eller om elever skulle orka fullfölja antalet frågor. För elever som önskade erbjöd 

vi skrivhjälp, vilket skulle kunna påverka några svar då vi inte med säkerhet visste om de verkligen 

förde fram sina tankar och upplevelser till oss som skulle nedtecknas. Å andra sidan kunde en annan 

elev berätta mer innehållsrikt eftersom eleven inte behövde skriva själv.  

   

Urvalet av de frågor vi sedan skulle utgå ifrån i de halvstrukturerade intervjuerna bollades fram och 

tillbaka för att vi verkligen skulle ge eleverna möjlighet att berätta om sina upplevelser kring sin 

upplevda ljudmiljö. Ett antal grundfrågor nedtecknades (bilaga 3) och gruppintervjuerna startade.  

Eleverna fick samtala om vilka upplevelser och erfarenheter de hade kring de val de gjorde när de skulle 

ställa in sina hörapparater eller CI i olika situationer. Beslut som togs kring valet av grundfrågor blev 

ett försök att nå en förtrogenhet kring fenomenet på olika djup och verkligen undersöka det som var 

målet med studien. 

  

Inför intervjuerna var vi medvetna om elevers olika sätt att våga ta för sig i talutrymmet i gruppen så på 

det viset kunde vi  hjälpa till att fördela möjligheten att svara på våra frågor. Elevgrupperna var ihopsatta 

så att varje elev skulle känna sig trygg i situationen, vilket skulle kunna bidra till studiens trovärdighet. 

Det var viktigt att få ärliga svar för att nå på djupet i elevernas upplevelser och erfarenheter. 
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I det efterföljande analysarbetet lades stort fokus på de transkriberade texterna. Elevernas olika 

erfarenheter kategoriserades av oss båda två på varsitt håll för att uppnå tillförlitligheten i arbetet. 

Därefter fortsatte diskussionerna kring hur kategorierna skulle grupperas och vilka citat som skulle 

väljas för att innebörden av elevernas upplevelser skulle bli tydliga och representativa. I detta skede av 

analysarbetet spelade vår subjektivitet in, då det var våra val som sedan skulle föras vidare i arbetet. 

Alexandersson (1994) lyfter fram kritiska moment vid analysen och menar att man måste ställa sig 

frågande om det är undersökningspersonernas uppfattningar som reflekteras eller om de konstrueras av 

forskaren. Vi är införstådda med att någon annan kanske skulle välja att gruppera på annat vis, men 

analysarbetet gjordes noggrant efter bästa förmåga för att ringa in de mest representativa utfallsrummen. 

Dessa kunde sedan systematiskt analyseras i resultatdelen. I förlängningen skulle resultatet, tillsammans 

med koppling till tidigare forskning, kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.9 Forskningsetiska aspekter 

 

I studien användes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). I de fyra allmänna huvudkraven 

på forskning finns informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Ett 

missivbrev (bilaga 1) skickades hem till vårdnadshavare som fick ge sitt godkännande genom att 

återsända detta till skolan. Ett fåtal familjer valde att ej låta barnet delta i studien. Vårdnadshavare och 

elever informerades om studiens syfte i missivbrevet, medan eleverna även fick informationen av oss 

på plats i skolan. Möjlighet fanns vid detta tillfälle att ställa frågor till oss kring funderingar de hade. 

Informationskravet anses på detta sätt uppfyllt liksom samtyckeskravet då vi vid våra 

informationskanaler (missivbrev och informationstillfälle) berättade om frivilligheten att delta och att 

det även var möjligt att hoppa av studien utan vidare frågor från oss. Konfidentialitetskravet anses vara 

uppfyllt då elevernas namn avidentifierades på enkäterna och vid transkriberingen av intervjuerna. I 

studien citerades eleverna utifrån påhittade, i någon mån, könsneutrala namn.  Avslutningsvis är även 

nyttjandekravet uppfyllt då insamlad data endast användes i denna studie. 

  

Elever som tillfrågades om att delta i gruppintervjun fick ett muntligt erbjudande och sedan ett par dagar 

på sig att fundera på om de ville delta i samtalet. Eftersom alla elever i hörselklasser har någon form av 

hörselnedsättning, behövde de tillfrågade eleverna inte känna sig utpekade, utan blev istället införstådda 

med att det framkommit att de kunde uttrycka många erfarenheter i enkäten och att vi därför trodde att 

de skulle kunna bidra med fördjupade upplevelser och erfarenheter i studien. 

  

Ett etiskt dilemma som uppstod var hur mycket information vi skulle kunna ge om våra informanter. 

Det skulle förmodligen vara intressant att veta något kring de elever som svarade på enkäter och 

berättade kring sina upplevelser om ljudmiljön, samtidigt som vi inte ville skriva något utelämnande 

som skulle göra att man förstod vilka elever det handlade om. Då antalet hörselklasser inte är så många 

i Sverige valde vi, av etiska skäl, att inte precisera i vilken del av Sverige hörselklasserna finns. Beslutet 

som togs var att vara sparsamma kring vår elevinformation, men som förhoppningsvis ändå skulle skapa 

ett sammanhang. 

  

Inledningsvis i studien, när vi planerade en mejlkonversation, var vi även fundersamma på den etiska 

aspekten av att ha pågående kommunikation mellan oss via molntjänster, vilket också påverkade oss i 

riktningen mot att använda oss av en pappersenkät.  
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7. Resultat 

 

Det empiriska materialet i studien samlades in vid de möten vi hade med elever i årskurserna 4-9 i 

hörselklasserna. Via enkäter och gruppintervjuer presenteras det utfallsrum vi identifierat där eleverna 

beskrivit sina upplevelser vid val av T-, MT- eller M-läge på sina hörseltekniska hjälpmedel. Elever har 

oftast möjlighet att göra tre olika val på sina hörapparater eller CI: T-läge (teleslinga), MT- läge 

(hörapparatens mikrofon och teleslinga samtidigt) och M-läge (hörapparatens mikrofon). Vid T-läge 

och MT-läge hör eleverna både lärarens mikrofon och de olika typerna av bordsmikrofoner direkt till 

hörapparater eller CI. Resultatet är strukturerat i åtta olika kategorier som identifierades när vi 

analyserade data och som här även bildar våra rubriker.   

 

7.1 Val av inställningar på hörseltekniska 

hjälpmedel 

 

7.1.1 Inställningar vid lärares genomgångar 

För att få reda på vilka inställningar, på hörapparater eller CI, elever föredrar under 

lektionsgenomgångar ställde vi frågan om vilken inställning de oftast väljer när läraren går igenom ett 

arbetsområde, presenterar dagens arbete, ger instruktioner osv. Diagrammet i figur 1 visar en jämn 

fördelning av olika inställningar av elevernas hörseltekniska hjälpmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Inställningar vid lärares genomgångar.  

 

  

I gruppintervjuerna uttrycker några elever hur de upplever sitt val av T-läge eller MT-läge (i dessa båda 

lägen hörs lärarens röst primärt via teleslingan) när läraren undervisar i klassrummet. De beskriver hur 

de känner större säkerhet, fokus och tydlighet genom att välja att höra lärarens röst direkt via teleslingan 

(T-läge). I enkäten ger eleverna exempel på både positiva och negativa sidor med att använda T-läge. 

Någon tycker att det är bra att ljudet går direkt in i öronen då de inte behöver koncentrera sig så hårt. 
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Flera elever menar att de hör bättre och tydligare. Andra elever tycker att det är negativt att inte höra 

omgivningen och att det är svårt att höra när många pratar samtidigt. En annan negativ sida kan vara att 

elever tramsar med mikrofonerna. 

 

Mika: Jag sätter på T-läge när det är genomgångar och när de ska berätta. 
 
Malak: Jag lär mig bäst om jag har det på T-läge, för då får jag mer uppfattningar och är mer fokuserad på 
t.ex. genomgångarna. Då lägger jag inte märke till småprat runt omkring mig.  
 
Jona: För att höra bättre och inte bli så osäker. Jag är osäker på att jag ska göra fel eller att det ska bli 
missförstånd eller så. Till exempel när det är nationella prov är det viktigt att jag har på T så att jag vet vad 
jag ska göra och så. Och förstå.  
 
Malak: Jag hör läraren rakt in i öronen. Allt går in där (pekar på vänster öra) och inte ut där (pekar på höger 
öra). 
 
Kim: Det förstärker. 
 
Mika: Det är både lärarens röst och bordsmikrofonerna som hörs bättre. Jag hör inte dem lika bra annars, 
när jag har utan T-läge. 
 
Jona: Jag vill ha det helt tyst för att höra antingen läraren eller eleverna, annars blir det kaos. Det blir ofta 
missförstånd då. Jag vill ha det tydligt. 

 

 

7.1.2 Inställningar vid eget arbete  

För att få reda på vilka inställningar, på hörapparater eller CI, elever föredrar under eget arbete, ställde 

vi frågan om vilken inställning de oftast väljer när de arbetar på egen hand. Figur 2 visar att majoriteten 

av eleverna väljer M-läge vid arbete på egen hand. Två elever väljer att stänga av hörapparater eller CI 

alternativt att ta av dem. I diagrammet i figur 2 benämner vi stapeln "inget", i betydelsen att inget 

hörseltekniskt hjälpmedel används. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Inställningar vid eget arbete.  

 

I enkäten ger eleverna exempel på sina upplevelser av att använda M-läge. En elev menar att ljuden inte 

blir för starka och att eleven inte behöver vara orolig för att det ska bli snabba höga ljud. Några elever 

uttrycker att det är positivt att de inte hör lärarens andetag. En elev upplever M-läget som pålitligt, det 

låter bra och är alltid en säker utväg om T-läge och MT-läge strular. Flera elever upplever att de hör 

omgivningen och kamraterna bättre. En elev uttrycker att hen hör naturligt med M-läget.   
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I gruppintervjuerna uttrycker några elever hur de upplever sitt val av M-läge när de arbetar med 

självständigt arbete. De beskriver hur de vill kunna koncentrera sig på det egna arbetet och inte bli störda 

av lärarens samtal med andra elever.  

 

Mika: Man vill inte höra när läraren hjälper andra. 
 
Jona: Om vi ska arbeta själva använder jag M för annars hör jag samtidigt lärarens prat när de hjälper andra 
elever, då kan jag inte fokusera. 
 
Malak: När jag ska göra eget arbete brukar jag sätta på M för det är obehagligt att det liksom blir tystare på 
T när ingen pratar. Det låter tystare så jag tycker att det är lite obehagligt och att det låter lite läskigt, typ. 
 
Kim: Då kan jag höra mina klasskamrater.  
 
Malak: Ifall någon säger något roligt så ska man ju kunna hinna med. 
 
Jona: Jag minns lite när jag var mindre, jag hade M-läge då, för jag ville höra vanligt hela tiden då. Jag 
glömde att jag skulle ta T-läge. Jag hade mycket M-läge. 
 
Malak: När jag skriver prov stänger jag alltid av dem, för då är jag som mest fokuserad. Jag gillar när det är 
tyst runt omkring mig. 

 

 

7.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna i stor utsträckning väljer T- och MT-läge vid lärares 

genomgångar då de hör läraren tydligt direkt till hörapparater eller CI. Eleverna väljer ofta M-läge vid 

eget arbete. Vid gruppintervjuerna framkommer att eleverna väljer att höra lärarens genomgång tydligt 

och klart, för att minimera risken för missförstånd, osäkerhet och att göra fel. Någon elev beskriver hur 

förutsättningarna ökar till inlärning då fokus läggs på det läraren säger och inte på småprat från 

kamraterna, medan en annan elev föredrar att höra både lärarens genomgång och kamraterna via 

bordsmikrofonerna. En elev beskriver att det har med åldern att göra, när T-läge börjar användas.  

När eleverna ska arbeta med eget arbete, visar enkäterna att eleverna till största del väljer M-läge. Vid 

gruppintervjuerna framkommer att eleverna genom detta val har möjlighet att höra kamraterna i närheten 

bra och samtidigt undviker att bli störda av lärarens samtal med andra elever. Någon elev beskriver att 

M-läge ger möjlighet att höra när kamraterna säger något roligt medan en annan elev vill kunna fokusera 

på det egna arbetet i tystnad. Ett par elever stänger av hörapparater eller CI alternativt tar av dem för att 

de upplever att de är mest fokuserade då och uppskattar tystnaden. Några elever väljer M-läge då de 

upplever det tryggt att använda för att undvika plötsliga och höga ljud samt att M-läget alltid fungerar 

vid tillfällen då T-läge och MT-läge ej fungerar som det ska. 
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7.2 Elever väljer bort T-läge och MT-läge vid 

lärares genomgångar 

 

Vid lärares lektionsgenomgång har elever möjlighet att välja T-läge och MT-läge på sina hörseltekniska 

hjälpmedel, för att kunna höra läraren via teleslingan. Ungefär en tredjedel av eleverna i studien väljer 

bort denna möjlighet att använda skolans hörseltekniska utrustning genom att välja inställningen M-

läge, då endast deras egen hörapparat eller CI tar upp ljud (se diagram i figur 1). 

 

Eleverna uttrycker att det är skillnad på val av inställning på hörapparat eller CI beroende på vilken typ 

av bordsmikrofon som används i klassrummen. I gruppintervjuerna framkom elevernas olika 

upplevelser av de olika typerna av bordsmikrofoner. Flera av eleverna hade negativa upplevelser kring 

användande av T-läge i samband med de rundupptagande bordsmikrofonerna, medan ett fåtal av 

eleverna var missnöjda med att använda T-läge i samband med bordsmikrofoner av svanhalstyp.   

 

7.2.1 Bordsmikrofon av svanhalstyp  

Bordsmikrofoner av svanhalstyp innebär att eleven aktivt måste trycka på en knapp för att mikrofonen 

ska ta upp ljud som sänds ut på teleslingan. De finns utplacerade med jämna mellanrum framför eleverna 

och bordsmikrofonen indikerar med en lampa när den är påslagen. I ett hörselklassrum finns ca. fem 

bordsmikrofoner till tio elever.  

 

En av eleverna i enkäten beskriver att eleven inte är så van vid att få ljudet "direkt in i huvudet" och på 

grund av det väljer M-läge. En annan elev tycker att det är negativt att inte kunna höra omgivningen och 

på det sättet föredrar M-läget. En elev beskriver att hen kan bli trött på att lyssna på T-läge och då växlar 

över till M-läge. I gruppintervjuerna lyfte en elev fram att det är jobbigt att kamraterna inte är noggranna 

med att aktivera "svanhalsmikrofonen" när de ska tala, vilket medför att just den personen inte hörs på 

teleslingan. 

 

Malak: Att man inte hör folk som inte trycker på knappen när de pratar.  
 
Kim: Om man glömmer att stänga av mikrofonerna så hör man prassel och småprat men annars är det inga 
problem. 

 

7.2.2 Rundupptagande bordsmikrofon 

De rundupptagande bordsmikrofonerna ligger utplacerade på borden och mikrofonerna tar upp ljud hela 

tiden och sänder ut på teleslingan. I ett hörselklassrum finns ca. två bordsmikrofoner till tio elever. 

 

En av eleverna i enkäten uttrycker att det är jobbigt att bordsmikrofonerna tar upp alla "onödiga ljud". I 

gruppintervjuerna framkom vid ett flertal tillfällen missnöje med T-läge eller MT-läge i samband med 

de rundupptagande bordsmikrofonerna. 

 

Lo:  Att man hör allt, exakt allt prassel.  
 
Kim: Det blir lite irriterande, man får ont i huvudet när det blir så mycket ljud.  
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Malak: Man hör vissa elever sitta och prata, även om de småpratar så fångas verkligen alla ljud. Det stör 
mig väldigt mycket. För även om lärarna går igenom något så hör man småprat.  
 
Jona: Jag hade haft T-läget längre om vi hade haft "svanhalsmikrofoner". För varje gång vi har NO, där de 
har "svanhalsar", har jag alltid T-läge på.  

  

7.2.3 Sammanfattning 

Vi ser att eleverna upplever de rundupptagande bordsmikrofonernas ljudupptagning som besvärande då 

de förstärker alla förekommande ljud. Lärarens genomgång och kamraternas prasslande eller pratande 

förstärks lika mycket. Prassel och ljud på elevborden förstärks direkt in i bordsmikrofonen vilket gör att 

ljudet konkurrerar med lärarens tal. Vissa elever väljer då att istället ha M-läge då samma ljud upplevs 

mindre påtagligt "in i huvudet". I samband med bordsmikrofoner av svanhalstyp, är inte störande ljud 

det som besvärar utan att klasskamrater inte aktiverar mikrofonen när de talar. Detta medför att eleven 

väljer M-läge för att ha möjlighet att höra kamraten ändå.  

 

7.3 Jämförelse mellan olika bordsmikrofoner 

 

Hörselklasser använder olika hörselteknisk utrustning för att eleverna ska kunna kommunicera med 

varandra. Hörselklasserna i studien har haft två olika typer av bordsmikrofoner; de har vi valt att kalla 

bordsmikrofon av svanhalstyp respektive rundupptagande bordsmikrofon. Vid användande av 

"svanhalsmikrofonerna" trycker eleven aktivt på en knapp för att mikrofonen ska aktiveras medan de 

rundupptagande bordsmikrofonerna står på och tar upp ljud kring borden hela tiden.  

 

För att få reda på vilka mikrofonsystem eleverna föredrar, fick de skriva namnet på den hörseltekniska 

utrustning de tycker bäst om. Figur 3 visar att majoriteten av elever i årskurs 4-9 föredrar ett 

mikrofonsystem av svanhalstyp där en person i taget talar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Elevers favoritval av hörselteknisk utrustning.  
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7.3.1 Bordsmikrofon av svanhalstyp 

I gruppintervjuerna framkommer att eleverna uppskattar att bara höra en elev i taget tala. Någon elev 

uppskattar att de inte tar upp lika mycket störande ljud som de rundupptagande bordsmikrofonerna. 

 

Jona: Jag tycker att det är bättre med mikrofoner med knapp för då kan man ju bara trycka om någon vill 
prata. Sedan trycker man stäng av så slipper man höra eleverna hela tiden när de babblar om något annat. 
Så jag tycker att det är mycket bättre med "svanhalsarna".   
 
Lo: Jag gillar mest "svanhalsar", de tar inte upp lika mycket ljud. Sen så har ju några högtalare också så det 
är ju skönt att de har det.  
 
Mika: Man slipper höra andras prassel och andra ljud. Om det är något viktigt kan man bara sätta på den 
och prata men man hör inga extra ljud. 
 
Kim: "Svanhalsar", de gillar jag med att man kan trycka på och stänga av hur man vill.  
 
 

7.3.2 Rundupptagande bordsmikrofon 

I gruppintervjuerna berättar eleverna om sina upplevelser kring de rundupptagande bordsmikrofonerna. 

Några elever lyfter fram positiva erfarenheter, medan andra inte är lika positiva. 

 

Malak: Det jag gillar med bordsmikrofonerna är att man kan ha det på T och samtidigt samtala med lärarna. 
För det är bara de som har det på T som hör det då. 
 
Kim: Jag tycker att de rundupptagande mikrofonerna tar in mycket mer och bättre ljud. 
 
Jona: Papper prasslar, pennor tappas, många pratar i munnen på varandra, något händer hela tiden. Det är 
störande, jag har svårt att fokusera då. 
 
Lo: Jag tycker att mikrofonerna tar upp för mycket och inte filtrerar bort onödiga ljud, det är inte för högt 
ljud.  
 
Lo: Det kan bli rundgång och det är störande obehagligt.  
 
 

7.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi i utfallet att flera elever är positiva till bordsmikrofoner av svanhalstyp, de 

förstärker inte prassel och andra störande ljud eftersom de aktiveras om det är något eleven vill säga. De 

rundupptagande bordsmikrofonerna tar, enligt flera elever, upp för mycket onödiga ljud som inte 

filtreras bort. Någon elev beskriver rundgång som störande obehagligt. Å andra sidan menar andra elever 

att de rundupptagande bordsmikrofonerna tar upp mycket mer och bättre ljud.  
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7.4 Inställningar i olika ljudmiljöer på skolan 

 

Eleverna har erfarenheter av olika ljudmiljöer på skolan. Det kan vara olika klassrum på skolan med 

olika typer av hörselteknisk utrustning. Det kan vara klassrum i andra skolors lokaler där ljudmiljön är 

anpassad i varierad grad samt lektioner då det används verktyg som avger mycket ljud. Ytterligare en 

annan ljudmiljö är olika platser utomhus. För att få reda på vilka val av inställningar, på hörseltekniska 

hjälpmedel, som elever brukar göra i olika ljudmiljöer i skolsammanhang bad vi dem i enkäten att 

markera dessa val. Diagrammet i figur 4 visar att majoriteten av eleverna använder M-läge i alla 

skolmiljöer där hörselteknisk utrustning inte finns. Det framkommer också att det endast är vid 

genomgång av lärare som majoriteten av eleverna väljer T-läge och MT-läge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Inställningar i olika ljudmiljöer på skolan.  

  

I enkäten nämner flera elever matsalen som en plats där det är svårt att höra sina kamrater, dels är det 

många som pratar högt med varandra, men det är även mycket ljud överallt. Eleverna skriver också att 

det på rasten kan vara svårt att höra förutom när de står nära varandra och pratar i en grupp. Några elever 

lyfter fram att det är besvärligt att höra när det blåser. Det finns även elever som aldrig tycker att det är 

svårt att höra bra och att allt fungerar fint under hela dagen.  

 

I gruppintervjun framkom några av elevernas olika strategier de använder sig av i olika ljudmiljöer i 

skolan. De beskriver hur de växlar mellan olika inställningar beroende på situation, de beskriver även 

andra strategier som att avläsa munnen på personen som talar. 

 

Kim: I slöjdsalen avläser jag munnen för det mesta och sedan börjar jag jobba direkt. 
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Lo: I matsalen kan man sätta på T om man inte vill höra riktigt och ändå inte vill stänga av dem. 

 

Lo: Jag har på T ibland i träslöjdsalen, vi har inte så mycket genomgång och har vi det så är vi väldigt nära 
honom. 
  
Mika: På syslöjden är det inte lika mycket ljud från maskiner som det är på träslöjden, då brukar jag ha T-
läge lite längre. Jag ställer om till M-läge när jag ska tänka lite eller koncentrera mig.  

 

Jona: På syslöjden har jag alltid M-läge, för där pratar de högt och tydligt. Det beror på vilken person det 
är. Jag använder mycket T-läge i träslöjden, men inte när vi arbetar själva, så bara i början. 

 

7.4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det många olika ljudmiljöer i skolan som elever upplever och hanterar på 

olika sätt. Elever beskriver att det kan var svårt att höra kamraternas samtal utomhus, ytterligare en 

försvårande omständighet är att det är svårt att höra när det blåser. Enkäterna visar att eleverna använder 

M-läge i de miljöer där hörselteknisk utrustning inte finns eller där miljön är svår vid användande av T-

läge t.ex. beroende på ljud från maskiner. Eleverna beskriver att de växlar mellan T-läge och M-läge i 

exempelvis slöjdsalarna, så att de vid genomgång av lärare har T-läge, men sedan växlar till M-läge vid 

eget arbete. Gruppintervjuer och kommentarer i enkäterna visar samstämmigt att ljudmiljöerna upplevs 

olika av olika elever och att de hanterar situationerna på olika sätt.  

 

7.5 Störande och obehagliga ljud – som eleven 

själv inte kan påverka 
 

För att få reda på vilka ljud i klassrummet som upplevs som störande av eleverna, bad vi dem att markera 

dessa ljud i en lista. Diagrammet i figur 5 visar att  många olika sorters ljud upplevs som störande. Det 

som eleverna sätter överst bland störande ljud, är ljud från klasskamrater (prassel, tal m.m.) men även 

ljud från apparater (projektorer eller annan teknik i klassrummet).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Störande och obehagliga ljud.  
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Eleverna ger i enkäterna exempel på störande ljud när lärarmikrofonen är för nära munnen eller att 

lärarna råkar röra vid mikrofonen. Lärarnas hår kan också ge störande ljud samt när läraren glömmer att 

stänga av mikrofonen, tar av den och lägger ifrån sig den på bordet. I gruppintervjuerna bekräftas med 

exempel att störande ljud upplevs i olika delar av skolmiljön. I citaten beskriver eleverna dessa störande 

och obehagliga ljud.  

Mika: Prassel och grejande med pennor är väldigt störande, tycker jag. Det är svårt att jobba och så. Det är 
inte direkt obehagligt utan mest störigt. 
  
Jona: Ibland kan det vara så att det är något jättestörande ljud, t.ex. att någon slår med linjalen eller något 
sådant.  
 
Jona: Jag vet inte exakt vad det är för ljud från t-slingan men när läraren är för nära bordsmikrofonen börjar 
det pipa och prassla, jag vet inte exakt varför. Det är störande. 
 
Lo: Sedan så blir det lite rundgång också, särskilt när vi tittar på film, och vi glömmer att sätta av 
bordsmikrofonerna så blir det att jag först hör skärmens ljud på T-slingan och sedan ljudet från 
bordsmikrofonerna. Fast man kan ju bara stänga av dem.   
 
Malak: Det är obehagligt när lärarna har stängt av mikrofonerna och jag fortfarande har T-läge på. Då låter 
det som ett vattenfall, det är väldigt obehagligt. Det är också obehagligt då mikrofonen skrapar mot kläder 
eller så, det får mig att rysa i hela kroppen.  
 
Jona: Eftersom våra bordsmikrofoner alltid är på hörs alla ljud, ibland kommer vi inte ihåg att sätta av dem 
och då tas allt ljud in. Det är väldigt jobbigt att höra alla andra ljud när man är fokuserad på vad läraren ska 
säga. 
  
Malak: Det är bra att man flyttar på mikrofonerna, alltså "svanarna" tänker jag på nu. Att man flyttar på 
mikrofonerna och sedan sätter igång dem, alla gör liksom tvärt om, det är störigt.  
 
Mika: Jag tycker att det ibland är jobbigt om lärarens mikrofon dunkar i bordet så jag brukar ha M-läge på 
när jag jobbar själv, även om läraren kommer och ska hjälpa mig. Det gör ont i öronen när det dunkar i 
bordet. Man är inte beredd på ljudet. 

 

7.5.1 Sammanfattning 

Elevernas gemensamma upplevelser av störande och obehagliga ljud kan sammanfattas av prassel och 

prat av andra elever men även bakgrundsljud från teknik i klassrummet. De upplever att det är svårt att 

jobba med dessa ljud i bakgrunden. Ljud från rundgång i teleslingan och ett brus som uppstår i den när 

läraren satt av sin mikrofon samt när projektorer står på är några av de saker som också bidrar till 

störande ljud som ej är påverkbara av eleven. Plötsliga ljud där lärarmikrofonen dunkar i bordet är 

jobbiga och risken för att detta ska inträffa påverkar eleven att välja en annan inställning på hörapparater 

eller CI. Andra ljud som när läraren har mikrofonen för nära munnen, rör vid mikrofonen av misstag 

eller glömmer att stänga av den innan den tas av är också exempel på störande ljud. Några ljud kan också 

framkalla fysiska reaktioner, som när en elev känner rysningar i hela kroppen av när mikrofonen skrapar 

mot kläderna. 
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7.6 Strategier för lärare på skolan - ur elevens 

perspektiv 

 

För att ta reda på elevers erfarenheter av goda strategier hos lärarna för att eleverna ska ha chans att höra 

på bästa sätt i lärsituationen, fick eleverna beskriva med exempel i enkäten. Flera elever beskriver att 

det är viktigt att läraren har mikrofonen på och att de kan se ansiktet så de kan avläsa läpparna. Lärarna 

ska även vara tydliga i sitt kroppsspråk och gärna använda sig av tecken som stöd. Vid enskilda samtal 

vill några elever att läraren sitter på den sidan de hör bäst på. Ett förbättringsförslag kom fram i en av 

gruppintervjuerna, att läraren upprepar elevernas frågor eller svar så att ingen missar vad som sägs. Fast 

å andra sidan menar de att de väldigt sällan missar vad som sägs. 

 

Eleverna beskriver även att det kan vara svårt att höra läraren när det är mörkt och när projektorn är 

igång bakom läraren. De vittnar även om att det kan vara svårt att höra när många pratar samtidigt. En 

annan svårighet är när eleven upplever att ingen lyssnar och de andra eleverna håller på med andra saker, 

även om det inte låter, då  tar det elevernas uppmärksamhet och fokus. Eleverna beskriver även att det 

kan komma oönskade ljud om läraren har mikrofonen nära munnen, t.ex. andetag, men det kan även 

uppstå oönskade ljud från kläder som rör vid eller smycken som skrapar mot mikrofonen. Exempel visar 

även att det kan vara svårt att höra lärarens röst när hon eller han är hes. I samband med enkäten ville vi 

även ta del av hur eleverna upplever lärarens användande av den hörseltekniska utrustningen. 

Majoriteten av eleverna (figur 6) uppger att lärarmikrofonerna används av lärarna och att hörselteknisk 

utrustning alltid eller för det mesta är laddad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Elevers uppfattning om skolans hörseltekniska utrustning är fulladdad.  

 

I gruppintervjuerna framkommer olika tips och idéer om vad lärarna ska tänka på för att lärmiljön ska 

bli så bra som möjligt. 

Mika: Jag tycker att det ibland är jobbigt om lärarens mikrofon dunkar i bordet. När man böjer sig ska man 
vara lite försiktig.  
 
Jona: Lärarna brukar trycka på den lilla knappen där man inte hör vad de andra säger. Ibland går lärarna ut 
och pratar och vi hör på T-läge när de pratar utanför klassrummet. 
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Malak: Om man först sätter på mikrofonen och sedan sätter på sig tekniken, hör man när det prasslar och 
det är väldigt obehagligt. 
 
Malak: Det hade varit bra om läraren upprepade, men jag hör ju oftast vad de säger, men det hade varit bra. 

 

7.6.1 Sammanfattning 

Eleverna har många tankar och idéer om vad läraren ska tänka på för att eleverna ska ha så bra 

förutsättningar som möjligt att höra och lära sig. De beskriver de ljud som lärarmikrofonen förstärker i 

form av andning, kläder och smycken som skrapar emot eller glömska att trycka på sekretessknappen 

vid samtal som inte berör klassen. Eleverna beskriver även hur viktigt de upplever det är att se lärarnas 

ansikte tydligt vid genomgång så att de kan avläsa läppar och mimik. De betonar även vikten av ett 

tydligt kroppsspråk och användande av tecken som stöd. Eleverna vittnar om att lärarmikrofoner 

används och att den hörseltekniska utrusningen är laddad.  

 

Svårigheter som framkommer är att det är svårt att avläsa läraren när rummet är mörklagt eller om 

projektorn lyser bakom läraren. Likaså upplever elever besvär med att många kamrater pratar samtidigt. 

Eleverna önskar att de får prata en i taget och att läraren eventuellt kan upprepa vad som sägs. Eleverna 

önskar att läraren sitter "på rätt sida" vid enskilda samtal.  

 

7.7 Elevers uppfattningar av egna strategier i 

lärmiljön 
 

För att ta reda på elevers erfarenheter av egna goda strategier för att kunna höra bra i klassrummet och 

att ha bra förutsättningar att kommunicera med varandra, bad vi eleverna att ge goda exempel på detta. 

Eleverna i enkätundersökningen beskriver att de hör sina kamrater bäst när de andra är tysta och alla 

lyssnar på den som talar. De ser det även som en fördel om de kan se varandra och vem som pratar. De 

tycker att det är bra att tala tydligt och komma ihåg att trycka på knappen på "svanhalsmikrofonerna". 

Flera elever lyfter även fram att det är bra att vara placerad nära varandra och att ha ögonkontakt. Några 

elever tycker att kamrater gärna får använda tecken som stöd samtidigt som de pratar. En egen strategi 

många elever nämner är att sitta på rätt plats i klassrummet, då handlar det både om att kunna höra och 

se kamrater och lärare bra. 

 

Vid gruppintervjuerna förtydligades det som skrivits i enkäterna, men önskemål om möblering i 

halvcirkel för att lättare kunna se varandra kom även fram, liksom tips om inställningar på hörapparater 

eller CI. 

Jona: När vi ska prata räcker vi alltid upp handen, så då ser vi vem som vill prata. Om alla pratar i munnen 
på varandra vet man inte vem som pratar. Vi måste alltid backa för att vi ska se varandra. Jag skulle vilja 
ändra så att man ser varandra direkt, utan att man måste röra sig framåt eller bakåt. 
 
Mika: Vi har det lätt eftersom vi sitter i U-form och dessutom lyser mikrofonen när vi trycker på den. Det 
är lättare att se vem som pratar eftersom lampan lyser. 
  
Malak: Nackdelen med att sitta i ett U är att jag inte ser den raden som jag sitter på. Jag ser ju bara de andra 
raderna men jag ser inte min egen rad. Jag har sett en film med ett klassrum där man har ett eget bord så 
sitter man som ett U fast som en halvcirkel. Då ser man alla, tror jag. 
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Malak: Jag vet att det finns de som stör sig på att man inte pratar mot mikrofonen utan bredvid, typ. Jag stör 
mig inte jättemycket men jag vet att det finns de som stör sig jättemycket på det. 
 
Malak: Jag hör bäst på mitt högra öra så jag brukar ha den på T och sedan hör jag sämre på den vänstra så 
jag har den på M. Det är skillnad mellan mina operationer, de är ett års skillnad i träning, tror jag. 

 

7.7.1 Sammanfattning 

En sammanfattning av elevernas erfarenheter visar att de har många olika upplevelser om vad som är en 

god strategi i lärmiljön. Många beskriver klassrumsplacering som viktigt. Eleverna vill gärna vara 

placerade så att de är nära varandra och ser varandras ansikten; ögonkontakt och läppavläsning är av 

stor vikt. Några elever tycker att kamraterna som kan använda tecken som stöd gärna ska göra detta 

samtidigt som de talar tydligt. Det handlar även om att vara rätt placerad i klassrummet för att kunna se 

alla som talar. Klassrum möblerade i U-form uppskattas mest men eleverna skulle gärna önska att borden 

stod i en halvcirkel för att ha möjlighet att se varandra ännu bättre. Eleverna uppmärksammar även 

vikten av att tala direkt mot "svanhalsmikrofonerna", inte bredvid, för att höra på bästa sätt. De beskriver 

att de störs olika mycket av kamraternas teknikanvändning. En elev delar med sig av sina erfarenheter 

kring inställningar av hörseltekniska hjälpmedel, som en god strategi för den eleven.  

7.8 Elevers beskrivning av sina känslor 

För att få en inblick i hur eleverna upplever att de påverkas känslomässigt av sin hörselnedsättning, fick 

de beskriva och berätta hur de känner efter en dag i skolan. Elever vittnar om olika reaktioner efter en 

skoldag. Någon beskriver hur de störande ljuden tröttar. Några får huvudvärk och känner hungerkänslor, 

andra beskriver hur de känner "ilska inuti kroppen". Elever förklarar hur de behöver kontrollera sin ilska 

men att det trots detta ibland uppstår konflikter med kompisarna. Stor del av svaren visar att eleverna är 

trötta i olika grad när de kommer hem, från "lite trötta" till "helt slut" eller "dödströtta". Det finns en 

variation i deras beskrivningar från att de ibland är trötta och sömniga men att de andra dagar känner sig 

glada och lyckliga. Många beskriver att de tar det lugnt eller sover när de kommer hem och att det är 

skönt att ta av sig hörapparaterna. Några beskriver att deras trötthet beror på att de ansträngt sig hela 

dagen eller att det inte endast beror på hörseln utan även allt fysiskt de gjort. Det visar sig även att en 

medvetenhet finns om att elevens eget tillstånd påverkar hur väl de uppfattar läraren. 

Lo: När jag är trött så stänger jag av, typ. Jag hör men det åker ut lika snabbt som ljudet kommer in. 
 
Malak: När jag är stressad så hör jag ljud på olika håll, då kan jag inte koncentrera mig. 

 

7.8.1 Sammanfattning 

Elever vittnar om olika känslor under och efter sina skoldagar. Det tar sig olika uttryck; några känner 

trötthet och huvudvärk i varierad grad, medan någon annan känner hungerkänslor som ett sätt att 

beskriva sina känslor. Flera kan beskriva en känsla av en inre ilska som de känner att de behöver 

kontrollera under skoldagen. De menar att trots att de försöker kontrollera sin ilska, ändå hamnar i 

konflikter med kamrater ibland. Andra dagar känner eleverna sig glada och lyckliga. De tar det lugnt 

och vilar när de kommer hem. Eleverna beskriver även att deras tillstånd kan påverka hur väl de kan 

koncentrera sig och uppfatta läraren.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

 

I diskussionsavsnittet lyfts intressanta variationer fram ur olika kategorier i resultatet. Diskussioner förs 

bl.a. kring att en del elever väljer bort klassrummets hörseltekniska utrustning, hur tecken som stöd 

upplevs som ett språkligt stöd samtidigt som energi sparas och att bakgrundsljud upplevs olika och kan 

ha en negativ effekt på inlärning. Som en röd tråd i diskussionen löper vikten av öppenhet, för både 

elever och lärare, att medvetandegöra  erfarenheter kring hörselnedsättningen och att känna stolthet och 

tilltro över sin förmåga för att bygga empowerment. Avslutningsvis sammanfattas diskussionen, 

studiens specialpedagogiska relevans framhålls och innan de avslutande orden ges förslag på fortsatt 

forskning.  

 

8.1.1 Val av inställningar på hörseltekniska hjälpmedel 

 

I resultatet ses eleverna i studien i stor utsträckning välja T- och MT-läge vid lärares genomgångar och 

M-läge vid eget arbete. Många likheter finns med den forskning Odelius (2010) genomfört. Författaren 

beskriver hur elever ändrar mellan olika inställningar på hörseltekniska hjälpmedel utifrån olika 

situationer eleverna befinner sig i. Odelius menar att elever vet vilka fördelar respektive nackdelar som 

finns med de olika inställningslägena och agerar därefter. Eleverna i denna studie uppger att de väljer 

T-läge vid lärares genomgång för att höra tydligt och kunna fokusera för att undvika missförstånd och 

att göra fel. De väljer vidare M-läge när de arbetar på egen hand för att inte bli störda av lärarens samtal 

med andra elever, men också för att kunna ta del av kamraternas småprat. Resultat i studien visar att det 

finns elever som växlar mellan T- och M-läge flera gånger under lektionerna för att anpassa lyssnandet 

på bästa sätt. Andra använder hellre MT-läge hela tiden, för att de tycker att det är enklare så, istället för 

att ändra fram och tillbaka, vilket Odelius också beskriver. 

 

Å andra sidan väljer några elever att använda sig av M-läge vid lärares genomgångar, trots att de 

troligtvis vet fördelar med T- eller MT-läge just i den situationen. Variationer hittas i elevernas 

beskrivningar av upplevelser kring val av olika inställningar de gör på hörapparater eller CI. 

Anledningen att några elever väljer M-läge är att de känner sig ovana att lyssna med den direkta 

förstärkningen in i hörapparaten. Andra elever menar att de väljer M-läge för att undvika plötsliga och 

oförutsedda ljud som en tappad penna eller vidrörande av mikrofonen. På M-läge upplever de att ljuden 

inte blir för starka. En fördel för eleverna att använda T-läge kan vara att sortera bort tröttande och 

störande bakgrundsljud. Med stöd  från tidigare forskning argumenterar vi för att elever som väljer M-

läge skulle vara hjälpta att ha T-läge under lärares genomgångar för att spara energi och att utnyttja 

arbetsminnet för inlärning (Wennergren, 2007; Boman & Enmarker, 2004; Larsson & Rikardson, 2008; 

Gullacksen, 2002).  Å andra sidan är det viktigt att elevernas upplevelser och val respekteras men att en 

ökad medvetenhet och erfarenhet av flera olika inställningar i skilda ljudmiljöer kan medföra att elever 

gör mer gynnsamma val och inte väljer bort klassrummets hörseltekniska utrustning. Odelius (2010) 

lyfter fram att T-läget kräver mindre av arbetsminnet och inte är så tröttande som M-läget kan vara. 

Gullacksen (2002) beskriver processen att höra som energikrävande både gällande hörsel och 

arbetsminne. Många av eleverna i studien visar att de har fungerande strategier i att använda de olika 

inställningarna. En rimlig förklaring till att elever väljer bort klassrummets hörseltekniska utrustning 
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kan ses för de elever som har rundupptagande bordsmikrofoner i klassrummet, då dessa förstärker prat 

och prassel vid borden lika mycket som lärarens röst. Eleverna vittnar i de situationerna om hur tröttande 

och störande det är att höra så mycket ljud på T-läget. Odelius beskriver T-läge som 

undervisningskanalen och M-läge som kanalen för den allmänna kommunikationen. Författaren ser en 

medvenhet hos äldre elever att använda båda dessa kanaler samtidigt. Resultatet visar att några av 

eleverna i studien använder sig av denna strategi.  

 

I resultatets olika variationer är en av upptäckterna således att elever aktivt väljer bort klassrummets 

hörseltekniska utrustning. Ett av många olika skäl att vårdnadshavare valt att låta sitt barn gå i en 

hörselklass är att denna teknik används i undervisningen för att kompensera för hörselnedsättningen. De 

faktorer som påverkar i valet att välja M-läge varierar från ovana att lyssna i T-läge och att inte vara van 

att variera mellan de olika inställningarna på hörapparater eller CI till att vilja undvika obehagliga ljud. 

En ovan elev ska ges möjlighet att träna sig i att använda olika inställningar av hörapparater eller CI i 

olika ljudmiljöer. Genom att experimentera och pröva sig fram kan en ökad medvetenhet och förståelse 

förbättra deras möjligheter att höra och lära. De elever som väljer bort hörselteknisk utrustning på grund 

av obehagliga ljud ska ges möjlighet att påverka sin omgivning genom att uppmärksamma klasskamrater 

och lärare på störande ljud så att de inte själva blir begränsade i sina val. Varje elev måste mötas av 

respekt för sin rättighet att lära och utvecklas i en god ljudmiljö. Genom att eleven ges möjlighet att 

påverka sin omgivning, lärares strategier och skolans investeringar i hörselteknisk utrustning kan elever 

kompenseras för sin hörselnedsättning på ett optimalt sätt. Utifrån ålder och mognad har eleverna 

kommit olika långt i sitt sätt att se på sin inlärningssituation kopplad till hörselnedsättningen. Lärarens 

uppgift blir att regelbundet vara en aktiv part i att samtala och medvetandegöra eleven om sina strategier 

i klassrumsmiljön. Elever fördjupar sina kunskaper kring audiogram, funktioner på hörapparater och CI 

och stärker självkänsla och självförtroende. Skolan tar ett övergripande ansvar genom att ha ett 

långsiktigt arbete inriktat på elevens utvecklande av komplexiteten kring sin hörselmedvetenhet. På det 

viset ökar elevens engagemang att titta på sin egen hörselnedsättning och de behov som önskas eller är 

nödvändiga i lärmiljön. Genom att skolan kontinuerligt arbetar med förmågorna, stärks elevens identitet 

för att lättare hantera sin funktionsnedsättning i vardagen. Wennergren (2007) menar att det krävs att 

eleven tar kommando över sin funktionsnedsättning och att de ser sig själv som en självklar aktör för att 

samarbetet med andra ska ske på bästa sätt. Författaren lyfter ordet empowerment att stå för styrkan att 

känna sig värdefull, stolt och att ha tilltro till sin förmåga i inlärningssituationen, känna meningsfullhet 

men även att ta en aktiv roll för delaktighet. Oavsett skolform är detta en avgörande grund att stå på för 

elever med hörselnedsättning som påverkar eleven positivt under lång tid, även efter avslutad skolgång.  

 

8.1.2 Tecken som stöd – TSS 

 

Några elever i studien upplevde fördelar med att läraren använder tecken som stöd. Att använda tecken 

som stöd kan enligt Knoors och Marschark (2012) kompensera för missad information och samtidigt ge 

ett språkligt stöd till eleverna. Gullacksen (2002) menar att risken att elever missar information eller 

svarar fel på grund av missförstånd, kan påverka elevers självbild i negativ riktning så att de drar sig 

undan och slutar besvara frågor eller delta i samtal. För elever i hörselklasser, där talad svenska är 

undervisningsspråket, är tecken som stöd ett bra komplement att användas av undervisande lärare och 

mellan elever. På det sättet kan eleven själv välja om tecken som stöd ska användas för att stödja hörseln, 

eller om eleven väljer att bara lyssna och titta på läraren. Holmström och Schönström (2017) vittnar om 

att intresset för tecken som stöd har ökat och menar att elever med god språkkompetens kan klara sig i 

undervisningssituationen med tecken som stöd tillsammans med talad svenska. Författarna belyser även 

fördelarna att förstärka det talade språket visuellt. 
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Eleverna i studien har undervisning i teckenspråk två lektioner i veckan och har därmed ett 

grundläggande teckenordförråd som kan utnyttjas vid tecken som stöd. Eleverna har möjlighet att lära 

sig tecken för ämnesspecifika ord och begrepp under övriga lektioner som i sin tur kan vara gynnsamt i 

deras studier av teckenspråk som skolämne. Elever med vana att avläsa tecken som stöd i komplement 

till talad svenska har en möjlighet att spara energi genom att inte behöva koncentrera sig så hårt på att 

lyssna utan får bekräftat att det de hör är rätt eller att tecken kan fylla i de eventuella luckor de missat 

på grund av sin hörselnedsättning. Tecken som stöd är en god strategi, som lärare med fördel kan 

använda som resurs i undervisningen i hörselklasser. Den positiva effekten av kommunikationsstödet i 

lärmiljön vittnar Knoors och Marschark (2012) om.  

 

Ett användningsområde där vi ser en möjlighet till utveckling är att använda tecken som stöd i inlärning 

av ett nytt språk. Tecken som stöd är ett effektivt redskap att tillämpa i  engelskundervisningen och 

därigenom främja språkutvecklingen. Lärarna har möjlighet att vara tydliga, i för eleven svåra uttal, 

genom att använda tecknet för handalfabetets bokstav för att förtydliga ljudet i det aktuella ordet. Det är 

svårt för eleverna att uttala ljud som de kanske aldrig har hört. Ett exempel kan vara svårigheten för 

eleven att höra ljudskillnader och uttala de engelska orden three – tree –free. Med hjälp av tecken som 

stöd, kan tecknen för f och t användas för tydlighet i ljuden. 

 

8.1.3 Negativ påverkan av störande bakgrundsljud 

 

En god ljudmiljö anses vara en viktig kvalitetsfråga i skolan, eftersom en ljudmiljö med mycket buller 

anses ha en negativ effekt på elevernas minne och inlärning vilket även kan påverka deras kunskapsnivå 

(Larsson & Rikardson, 2008 och Gustavsson, 2009).  I resultatet i studien framkommer många olika 

exempel på ljud som upplevs störande eller obehagliga av elever. De vittnar om prat och prassel från 

kamrater, pennor som tappas och ljud från projektorer eller annan teknik i klassrummet som mest 

störande. Elever uppger att de har strategier för att sortera bort oönskade bakgrundsljud genom att välja 

inställningar på hörapparater eller CI. Variationen visar dock att andra elever störs mycket och ännu inte 

har förmågan att agera för inte bli störda, missa information eller höra fel. Läraren behöver hjälpa till 

att kompensera för det eleverna missat genom att stötta vid val av inställningar, minska störande 

bakgrundsljud, tydliggöra visuellt eller hitta andra anpassningar för att lärmiljön ska vara bra för eleven. 

 

Gullacksen (2002) menar att det inte är ovanligt att elever med hörselnedsättning även är ljudkänsliga. 

Det medför att ljud kan vara obehagliga och till och med smärtsamma. Wennergren (2007) beskriver 

hur hörapparaten förstärker alla ljud, även bakgrundsljud och att dessa störande ljud medvetet måste 

sorteras bort av eleven, vilket kräver ansträngning. Samtidigt menar Willim (2016) å andra sidan att 

störande ljud är mycket svåra att ignorera. Författaren anser vidare att känslan av obehag kan förstärkas 

då eleven inte själv har kontroll över ljudet vilket framkommer i resultatet då en elev beskriver hur hen 

"ryser i hela kroppen" då lärarmikrofonen skrapar emot lärarens kläder. Vissa ljud kan även påverka 

elever att välja bort att använda T-läge för att undvika plötsliga och obehagliga ljud som till exempel 

när lärarmikrofonen slår emot bordet. Alftberg (2016) beskriver just detta, att personer med CI väljer att 

stänga av sina processorer för att undvika obehagliga ljud. Å andra sidan kan vi även se i resultatet att 

några elever inte störs av bakgrundsljud.  

 

Enligt Wennergren (2007) kan personer med hörselnedsättning även höra förvrängningar av ljudet och  

processen att tolka ljudet och talet beskrivs som ansträngande och tröttande. Även Larsson och 

Rikardsson (2008) menar att det arbete eleven behöver lägga ner för att kompensera för sin 
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hörselnedsättning är energikrävande. I titeln på studien sätter en elev ord på hur hon upplever 

förvrängningar av ljudet, eleven uttrycker "Ja men, jag hör ju bra – det är bara några ord som försvinner". 

Trots svårigheten att höra allt som sägs är upplevelsen positiv. Förutom att eleven medvetet ska sortera 

bort bakgrundsljud ska luckor i talet tolkas för att eleven ska förstå det som sägs, därefter börjar lärandet. 

 

Elever i studien vittnar om att de blir störda av bakgrundsljud och att det kan vara svårt att koncentrera 

sig och att vara fokuserad på grund av obehagliga bakgrundsljud. Coniavitis Gellerstedt och Bjarnason 

(2015) anser att en ljudmiljö med oönskade ljud kan påverka så starkt att undervisningen inte blir 

tillgänglig. Larsson och Rikardson menar även att dåliga erfarenheter från skolsituationen med 

bristfälliga betyg gör att elevgruppen med hörselnedsättning är underrepresenterad vid eftergymnasiala 

studier. Även Heiling (1999) menar i sin rapport att många elever med hörselnedsättning har svårt att 

nå kunskapsnivåer jämförbara med hörande elever. Troligtvis påverkas eleverna långsiktigt vilket ställer 

höga krav på att skolan ger eleverna likvärdiga förutsättningar som är jämförbara med hörande elever. I 

studien har elever som går i anpassade miljöer i hörselklasser kommit till tals. Lärare bör vara medvetna 

om att elever är olika känsliga för störande bakgrundsljud och att eleverna har olika förmåga att sortera 

bort dessa ljud.  

 

I resultatet uppges exempel på olika känslor elever känner under och efter skoldagen som skulle kunna 

kopplas ihop med bakgrundsljud i lärmiljön. Flera elever berättar att de känner trötthet och huvudvärk 

när de kommer hem. Hendar (2008) menar att när elever ofta har huvudvärk efter en skoldag kan det 

vara ett tecken på att miljön i skolan inte är den bästa för eleverna. Processen att höra, för elever med 

hörselnedsättning, beskrivs som en energikrävande process som skapar trötthet och stress (Wennergren, 

2007; Boman & Enmarker, 2004; Larsson & Rikardson, 2008; Gullacksen, 2002). Några av eleverna 

beskriver dessutom en känsla av inre ilska. De upplever att de måste kontrollera denna ilska men att de 

trots det kan hamna i konflikter med sina klasskamrater ibland. Känslan av ilska kan vara kopplad till 

situationen att inte kunna höra fullt ut i kombination med en eventuell frustration att inte kunna påverka 

det bakgrundsljud som stör.  

 

I studien finns elever som genom sina val av inställningar på hörapparater eller CI visar signaler på att 

de inte utvecklat sina strategier, vilket i förlängningen skulle kunna påverka självkänslan negativt. 

Gullacksen (2002) menar att hotet mot självbilden riskerar att ge en känsla av utanförskap, vilket även 

Larsson och Rikardson  beskriver då de menar att elever som inte fullt ut kan delta i 

klassrumskommunikationen kan känna osäkerhets- och utanförskapskänslor. Något annat som elever 

beskriver, som skulle kunna påverka känslan av frustration, kan vara andra elevers "ibland bristande 

förmåga" att använda den hörseltekniska utrustningen rätt för att underlätta i klassrummets 

kommunikation. I de variationer som upptäckts finns beskrivningar av elever som å andra sidan berättar 

om dagar då de känner glädje och lycka. I studiens resultat har dessa elever visat att de har strategier för 

att ha kontroll över de inställningar de ska göra i aktuell ljudmiljö för att höra på bästa sätt. Detta visar 

på medvetenhet och ansvarstagande, vilket skulle kunna minska osäkerhetskänslor och missförstånd 

som annars ligger till grund för frustration. Wennergren (2007) utvecklar sina tankar kring elever som 

tar kommandot och är trygga och aktiva i sin roll att känna tilltro och stolthet över sin egen förmåga. 

Författaren använder ordet empowerment; vilket även Ahlberg (2001) gör för elever som upplever sig 

inkluderade i ett sammanhang där de kan påverka och kontrollera sina liv som en förlängning av god 

självkänsla. 
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8.1.4 Strategier i lärmiljön 

 

Upplevelser och erfarenheter kring elevernas egna strategier i lärmiljön framkommer i resultatet. De 

berättar om olika goda strategier som är bra att använda i lärmiljön för att kunna höra på bästa sätt. 

Wennergren (2007) och Gullacksen (2002) beskriver möjligheten att utveckla sina strategier genom att 

själv beskriva sina egna och samtidigt lyssna på andra elevers strategier. Författarna menar att elevernas 

lyssnarstrategier påverkar deras självbild. Wennergren och Bandström (2004) anser att elever som klarar 

av att sätta sin hörselnedsättning i relation till lärande och lärmiljö, skapar större medvetenhet kring sina 

behov. Med stöttning av lärare kan elever ges möjlighet att samtala och lära av varandra om olika 

strategier som fungerar bra för respektive individ. Aspelin (2013) menar att eleverna kan utveckla sina 

strategier där de i möten med varandra relaterar till varandras erfarenheter. Öppenhet att samtala och 

medvetandegöra erfarenheter kring hörselnedsättningen är till stor hjälp för eleverna. De kan då känna 

sig som en bland många andra med samma funderingar och lösningar. En ökad medvetenhet om sina 

strategier kan ge större säkerhet i att göra rätt inställningar och därigenom kunna känna delaktighet både 

i klassrummets lärmiljö och i det gemensamma arbetet att vara en del i att begränsa störande ljud.  

 

En viktig strategi som lyfts fram av eleverna är placering i klassrummet, där eleverna vill kunna se 

varandras ansikten för att ha möjlighet att avläsa läppar och mimik. Borden önskas placerade i U-form 

då möjligheten ökar att kunna se alla kamraters ansikten. I resultatet uppmärksammas även att 

kamraterna har en önskan om att den hörseltekniska utrustningen ska användas på rätt sätt, t.ex. att tala 

på ett korrekt sätt i "svanhalsmikrofonerna". Heiling (1999) och Hendar (2008) menar att den 

audiologiska miljön kompenserar för och är väl anpassad för att elever med hörselnedsättning ska kunna 

ges samma likvärdighet som hörande elever. Det är positivt att elever talar med varandra om vilka 

inställningar de gör på sina hörapparater eller CI, men även hur kamraterna använder mikrofoner i 

klassrummet. Det är trots allt oftast bara de som hör hur det låter när den hörseltekniska utrustningen 

används.  

 

Studien visar vidare att det finns många tankar och idéer från eleverna om vad lärarna ska ha i åtanke 

för att skapa en så god inlärningsmiljö som möjligt. Eleverna uttrycker bl.a. att det är läraren som ska 

ha ansvar för att kommunikation via T-slingan fungerar. Eleverna beskriver det negativa i hur lärarens 

mikrofon förstärker alla ljud, vilka några av dem är störande eller obehagliga, exempelvis kläder som 

skrapar emot eller andning nära mikrofonen. Att ha en mikrofon på sig i undervisningssituationen kräver 

att man som lärare har en medvetenhet om hur den ska användas.  

 

 

8.1.5 Dialog i klassrummet 

 

Ur ett relationellt perspektiv och även beskrivet av Wennergren (2007) är det viktigt att utveckla en 

meningsfull dialog i klassrummet. För att elever ska ha möjlighet att lära sig att bemöta och bygga vidare 

på varandras dialoger krävs att den hörseltekniska utrustningen gynnar detta arbete. Den 

rundupptagande bordsmikrofonen tar upp alla elevers kommentarer och inlägg i en diskussion utan 

avbrott. Bordsmikrofonen av svanhalstyp är tydlig genom att man lätt kan se vem som har ordet, 

samtidigt som den måste aktiveras vid tal vilket kan upplevas som bromsande i en pågående dialog. Om 

eleven glömmer bort att aktivera mikrofonen medför det att deras kommentarer inte når alla i gruppen. 

Gällande de rundupptagande bordsmikrofonerna finns en risk att eleverna väljer bort T-läge på dessa 

eftersom de oönskade bakgrundsljuden stör för mycket. Utifrån dessa båda skeenden riskerar eleverna 
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att inte kommunicera med varandra i så stor utsträckning som är tänkt och relationsskapandet kan 

begränsas när kommunikationen inte fungerar fullt ut och i förlängningen påverka självkänslan. 

Theunissen et al. (2014) menar att elever med hörselnedsättning har stor variation i grad av självkänsla 

men att den i sociala sammanhang generellt är låg. Eleverna behöver få möjlighet att få hjälp av läraren 

att kompensera för konsekvenserna av sin hörselnedsättning och utveckla strategier att lära sig att 

använda olika verktyg som fungerar i olika sammanhang för att få möjlighet att öka sin självständighet 

och självkänsla. Lärarens förmåga att skapa situationer då eleverna får möjlighet att utveckla sina 

strategier i dialog med varandra har stor betydelse för att eleverna ska utveckla sitt sätt att samtala, delta 

i dialoger och stärka sin självkänsla. 

 

Elever uttrycker vidare att läraren ska vara noga med att en elev i taget ska tala. De uppger att det är 

svårt att höra tydligt när många elever talar samtidigt. Enligt resultatet finns önskemål om att läraren 

ska upprepa fråga eller svar, så att det blir tydligt för alla i den aktuella situationen. Å andra sidan kan 

det ge signaler på att elevers lyssnande inte fungerar och att de blir beroende av att läraren förmedlar 

information. Elever bör ges möjlighet att självständigt lyssna på andra elever och även delge sina åsikter 

utan att vara beroende av ytterligare en person. I arbetet att utveckla en stark självkänsla och 

empowerment ligger styrkan att vara en självklar aktör. Theunissen et al. (2014) är tydliga med att lärare 

som arbetar med elever med hörselnedsättning bör vara lyhörda och titta efter tecken som tyder på låg 

självkänsla, för att ha möjlighet att stödja vid behov. Gullacksen menar att känslan av utanförskap och 

osäkerhet gör att personer med hörselnedsättning väljer att vara mer passiva och dra sig undan, vilket  

även påverkar eleven i andra sociala sammanhang.  Läraren har ett stort ansvar att skapa ett respektfullt 

klassrumsklimat där eleverna uppmuntras att berätta om sina behov och göra sina röster hörda. 

8.1.6 Sammanfattande diskussion 

 

Elevernas situation i skolan är komplex då alla omständigheter kring att höra, som kommit fram i 

studien, samverkar med varandra på olika sätt i den fysiska och pedagogiska lärmiljön (hörseltekniska 

hjälpmedel, hörselteknisk utrustning, lärares och elevers strategier, hantering av oönskat bakgrundsljud, 

energikrävande processer, tecken som stöd). Elevens individuella behov i kombination med 

omständigheter som påverkar eleven att genomföra de olika valen inverkar på elevens 

inlärningsmöjligheter kortsiktigt men vi anar även att dessa olika val i lärmiljön har en långsiktig 

påverkan. Lärarens anpassningar måste i och med detta ha en långsiktig lösning. Utifrån studien drar vi 

slutsatsen att ett systematiskt och medvetet arbete med att stärka elevernas empowerment är en lösning 

som kan påverka eleverna positivt även när de slutat skolan. Förhållningssätt och strategier i 

kombination med förmåga att göra sina röster hörda är positivt i lärsituationen men även en stor fördel 

i sociala sammanhang då det ger dem möjlighet att ta för sig och inte dra sig undan och isolera sig.  

 

Det är av stor vikt att eleverna blir medvetna och väljer strategier som är mest fördelaktiga för dem. Att 

höra på bästa sätt kräver oftast flera olika inställningar för olika situationer och genom dialog synliggörs 

dessa olika valmöjligheter. I studien framkommer även att tecken som stöd är en god strategi för många 

elever. Förmågan att visuellt kompensera för sin hörselnedsättning skapar en trygghet i 

kommunikationen som även gynnar självkänsla och empowerment. Att använda många olika språk, 

uttryckssätt och sinnen öppnar upp för att eleverna utvecklar sin kommunikation och uppmärksamhet 

samtidigt som deras empowerment stärks, vilket medför att eleverna går starka ut i livet. Det är ett stort 

ansvar skolan har att skapa den bästa ljudmiljön för elever med hörselnedsättning så att de kan lägga 

energi och kraft på att lära istället för att höra. 
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8.2 Specialpedagogisk relevans  

 

Att utveckla det specialpedagogiska arbetssättet för gruppen elever med hörselnedsättning är en viktig 

fråga för att eleverna ska ha en möjlighet till likvärdig utbildning, som alla andra, och ha god självkänsla 

och tillförsikt vid starten av vuxenlivet.  Genom denna studie har eleverna delgett oss viktiga upptäckter, 

vilket ger en insikt kring specialpedagogiska arbetssätt och förhållningssätt en speciallärare kan ta i 

beaktande i arbetet för att anpassa lärmiljön efter elevernas behov och förutsättningar. Grunden för 

elever med hörselnedsättning, är att de kompenseras med personliga hörseltekniska hjälpmedel och 

hörselteknisk utrustning i klassrummet för att inledningsvis stå på en grundläggande bas där energi och 

fokus kan läggas på inlärning. Hörselteknisk utrustning kräver ett korrekt handhavande, men utifrån 

elevernas skilda upplevelser av sin ljudmiljö ser vi att det är nödvändigt att läraren gör anpassningar  för 

att möta den specifika elevgruppen i enskilda klassrum utifrån aktuell hörselteknisk utrustning. 

Anpassningar kan handla om att begränsa bakgrundsljud, använda tecken som stöd i undervisningen 

eller arbeta med tydliga strategier för elever och lärare för att underlätta kommunikationen i 

klassrummet. Exempel på strategier för lärare är att ha en tydlig turtagningsmetod för att visa vem som 

har ordet, alltid ha ansiktet synligt för eleverna i samtal för att eleven ska kunna avläsa läppar och mimik, 

att visuellt visa en tydlig struktur för lektion och arbetsområde, använda hörselteknisk utrustning utan 

att oönskat bakgrundsljud uppstår, använda ett tydligt kroppsspråk och att inte tala vänd mot tavlan. 

Anpassningar är nödvändiga för alla elever med hörselnedsättning, och speciell uppmärksamhet bör tas 

i beaktande av de ca. 84 % av eleverna som finns integrerade i klasser runt om i landet. Det är en utsatt 

grupp som behöver uppmärksamhet, förståelse och långsiktigt stöd för att få en likvärdig utbildning och 

känna delaktighet. Speciallärarens viktiga arbete blir att stötta och ge råd till alla de lärare som möter 

dessa elever.  

 

Resultat och funderingar som framkommer i studiens resultat- och diskussionsavsnitt kan vara ett stöd 

för utveckling av lärmiljön i de aktuella hörselklasserna, men även i andra hörselklasser i Sverige 

alternativt i klasser där elever går integrerade. Genom att belysa skolans verksamhet på individ- grupp- 

och organisationsnivå utifrån de upplevelser och erfarenheter elever har kring sin ljudmiljö i skolan, kan 

ett  specialpedagogiskt förhållningssätt utvecklas som kan utgöra betydande skillnad för eleven. 

 

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

En av upptäckterna i vårt analysarbete var att en del elever i olika omfattning bär på en inre irritation 

och ilska i skolan. Forskningen behöver ta sig an denna fråga för att se vad ilskan bottnar i, varför vissa 

stör sig mer än andra och vad frustrationen står för. Vi tolkar att en del kan bero på val av strategier 

eleverna gör, framgångsrika eller inte, vilka påverkar de inre känslorna. Det skulle vara intressant att ta 

del av i vilken utsträckning dessa känslor kan påverka inlärningssituationen och vad som framkommer 

kring hur undervisning och lärmiljö ska anpassas för att minska den negativa påverkan irritation och 

ilska har.  

 

Elever med hörselnedsättning är underrepresenterade i eftergymnasiala studier och vi ställer oss frågan 

hur skolan ska kunna vara ett stöd för att höja andelen så att det närmar sig riksgenomsnittet. Tidigare 

forskning visar att gruppen elever med hörselnedsättning generellt har låg självkänsla och drar sig undan 

sociala sammanhang (Gullacksen, 2002; Theunissen et al., 2014; Jambor & Elliot, 2005).  Vi undrar om 



39 

 

förändring av elevernas tilltro till sin förmåga att studera vidare efter gymnasiet kan påverkas genom 

medvetet arbete med självkänsla och empowerment.   

 

I vårt arbete med elever med hörselnedsättning möter vi även elever med hörselnedsättning i 

kombination med andra svårigheter t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi frågar oss 

om ”vad som är vad” och hur de påverkar varandra. Finns det ytterligare anpassningar att tänka på utöver 

hörselnedsättning respektive NPF-frågor eller blir kombinationen mångfacetterad på ett annat sätt som 

lärare bör vara medvetna om?  

8.4 Avslutande ord 
 

Vid uppstarten av studien hade vi frågor och funderingar kring hur vi ska kunna ta del av elevernas 

upplevelser och erfarenheter av sin ljudmiljö, för att kunna utveckla och anpassa lärmiljön både fysiskt 

och pedagogiskt. Det har visat sig att eleverna, i detta lilla format, kunnat bidra med många viktiga 

lärdomar. Att kombinera deras erfarenhet med forskning har varit en ögonöppnare. Vi har tagit del av 

viktig information om hur elever upplever sin ljudmiljö på olika sätt, vilket gör att vi som lärare har 

möjlighet att vara extra vaksamma när vi kompenserar för deras hörselnedsättning. En röd tråd som 

löper genom arbetet handlar om vikten av att hela tiden låta eleverna samtala så att de stärks i förmågan 

att tryggt kunna diskutera sin hörselnedsättning och tillsammans med kamrater hitta goda strategier att 

använda i vardagen. Det långsiktiga arbetet att bygga självkänsla och empowerment bör genomsyra allt 

arbete i skolan, för visst är det något speciellt med en elev som med stolthet, glädje och tilltro uttrycker: 

 

Det är så bra med att gå i en hörselklass för här behöver jag inte koncentrera mig på att höra, jag kan 
koncentrera mig på att lära. 
                                                                                                                   (Pojke i årskurs 9 i en hörselklass) 
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Bilaga 1 Missivbrev till vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

 

Till dig som är förälder till elev NN-skolan   

 

 

 

Hej! 

 

Vi studerar sista terminen på Speciallärarprogrammet vid Stockholms universitet och under våren 

skriver vi (Cajsa Björk och Åsa Olsson) vårt examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss inom 

hörseltekniken på vår skola, närmare bestämt om vad som ligger bakom de beslut elever tar när de 

väljer T-läge, MT-läge eller M-läge på hörapparat eller CI. Vi vill veta mer om deras erfarenheter och 

upplevelser så att vi framöver har större möjlighet att kunna anpassa undervisning och lärmiljö. 

Eleverna kommer, inom vårt hörselmedvetenhetsarbete, att arbeta med frågan antingen genom samtal i 

klassen eller genom att få skriva ner sina tankar.  

 

Vi vänder oss till Dig som vårdnadshavare med en förfrågan om Du godkänner att vi får använda ditt 

barns svar i vårt examensarbete. Deltagandet är frivilligt och det går att ändra sig när som helst utan 

motivering. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer att finnas 

möjlighet att identifiera vilka som deltagit när vi redovisar resultatet. Om Du har några frågor, är Du 

välkommen att ställa dem till någon av oss. 

 

 

Vänliga hälsningar                

Cajsa Björk och Åsa Olsson                                                               Handledare 

cajsa.bjork@xx.se                                                                       Liz Adams Lyngbäck 

asa.olsson@xx.se                                                                         liz.adams.lyngback@specped.su.se 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vänligen markera Ert val nedan och skicka med tillbaka till skolan. 

 

 

 ____ Ja, mitt barn får delta i studien. 

 

____ Nej, jag vill inte att mitt barn ska delta. 

 

 

Elevens namn: _____________________________________ 

 

Vårdnadshavares namn: ____________________________/ ________________________________  

 

 

 
 

 

mailto:cajsa.bjork@xx.se
mailto:asa.olsson@xx.se
mailto:Liz.adams.lyngback@specped.su.se
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Bilaga 2  Enkät 
 

 

 

Intervju 

Våren 2018 
 

 

 

Hej! 
 
Vi är intresserade av hur din hörapparat/CI fungerar tillsammans med den 

hörseltekniska utrustning vi har på skolan.  
Vi ställer frågor till dig, så får du markera vilket som stämmer bäst för dig. 
Du ska också få berätta om lite olika saker.  

 
1. Hörseltekniskt hjälpmedel  

 
  vänster öra: _________________ 

 
höger öra: __________________ 

 

 
2. Vilket läge har du på din hörapparat just nu? (Skriv H för höger öra 

och V för vänster öra) 

 
T-läge ____       MT-läge ____         M-läge ____  

 
 

3. Om du tänker på klassrummet du sitter i nu- finns det ljud som 

brukar störa dig här?  (du kan kryssa för flera val) 

 
_____ Nej 

_____ Ja, ljud från korridoren 
_____ Ja, ljud från andra klassrum 

_____ Ja, element 
_____ Ja, ljud utanför huset 

_____ Ja, klasskamrater (prassel, tal) 

_____ Ja, apparater (ex. projektor) 
_____ Ja, andra ljud Vad? …..…………………………………………………… 
          (ex. slingan) 

 
4. Använder lärarna sina lärarmikrofoner under lektionerna? 

 
Ja  ____               Nej ____           Vet inte ____ 
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5. Om läraren glömmer att använda mikrofon – vem påminner? 

 
_____  Jag 
_____ Klasskamrat 

_____ Elevassistent 
_____ Annan vuxen 
_____ Ingen påminner 

_____ Läraren glömmer aldrig 
 
 

6. Är det viktigt för dig att läraren använder mikrofon vid 

genomgångar i klassen? 

Ja  ____        Nej ____             Vet inte ____ 
 

7. Fungerar bordsmikrofonerna bra i det klassrum du befinner dig i nu? 

Ja ____      Nej ____             Vet inte ____ 

 
8. Händer det att du hör sprak,  knaster eller andra bakgrundsljud från 

lärarmikrofonen? 

 
Alltid  ____       För det mesta  ____       Ibland ____     Aldrig ____ 

 
Vill du berätta mer? (speciellt klassrum, speciell lärarmikrofon eller 

andra orsaker till knaster?) 

 
 
 

9. Händer det att du hör sprak,  knaster eller andra extraljud från 

bordsmikrofonerna? 

      

Alltid  ____      För det mesta  ____     Ibland ____       Aldrig ____ 
 
Vill du berätta mer? (speciellt klassrum, speciella bordsmikrofoner,  

andra orsaker till knaster?)   
 
 

 
 

10. Händer det att det är för svagt eller för högt ljud från  

mikrofonerna? 

 
Alltid  ____      För det mesta  ____       Ibland ____      Aldrig ____ 
 

Vill du berätta mer? (speciellt klassrum, speciella mikrofoner?)  
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11. Har du något favoritsystem du gillar på skolan? Vilket klassrum  

i så fall? 

 
 
 

 
12. Vilka är bästa fördelarna med T-läge, tycker du? 

 
 

 
13. Vad är inte så bra med T-läge? 

 
 

 
14. Vilka är bästa fördelarna med M-läge, tycker du? 

  
 

 
15. Vad är inte så bra med M-läge? 

 
 

 
16. Vilka är bästa fördelarna med MT-läge, tycker du? 

 
 

 
17. Vad är inte så bra med MT-läge? 

 
 

 

 
18. En vanlig lektion i skolan: 

a. Vilket läge använder du oftast vid genomgångar? __________ 

Berätta gärna varför du gör detta val: 
 

 
 
 

 
b. Vilket läge använder du vid eget arbete? ________________ 

         Berätta gärna varför du gör detta val: 
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19. Du ska nu få lite olika situationer där vi vill veta vilka val du  

brukar göra:  

 
T-läge MT-läge M-läge 

Genomgång av lärare     ______  ______ ______  

Grupparbete med kompisar  ______  ______ ______ 
Rast, inomhus (korridor)   ______  ______ ______ 
Rast, utomhus        ______ ______ ______  

Multiarena          ______ ______ ______   
Matsal            ______ ______ ______  
Idrottshall          ______ ______ ______  

Omklädningsrum       ______ ______ ______   
Hemkunskap         ______ ______ ______ 
Språkval            ______ ______ ______ 

Textilslöjd          ______ ______ ______ 
Träslöjd           ______ ______ ______ 
 

Finns det någon situation under skoldagen som det är svårt 
att höra bra? När inträffar detta? 
 

 
 
  

20. Händer det att mikrofonerna inte har laddats (och därför inte  

fungerar) när lektionerna börjar? 
 

_____ Nej, mikrofonerna är alltid laddade 

_____ Ja, men mikrofonerna är för det mesta laddade 
_____ Ja, mikrofonerna är sällan laddade 
_____ Ja, mikrofonerna är aldrig laddade 

 
21. Beskriv med egna ord. När tycker du att det fungerar som bäst  

       för dig att höra under lektionerna? När hör du läraren bäst? 
 

 
 
 

 
 

När hör du dina kamrater bäst? 
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22. Beskriv med egna ord. När tycker du att det fungerar som 

sämst för dig att höra under lektionerna? När är det svårast att 

höra läraren? 
 
 

 
När är det svårast att höra kamraterna? 

 

 
 
 

23. Vad tycker du att lärarna ska tänka på för att du ska höra på    

       bästa sätt? 
 
 

24. Vad tycker du att kamraterna ska tänka på för att du ska  

        kunna höra på bästa sätt? 
 
 

 
25. Vad tycker du att du ska tänka på för att du ska höra på bästa  

       sätt? 
 

 
26. Du använder din hörsel mycket varje dag. Hur känner du dig 

       när du kommer hem? 
 

 
 
 

27. Har du kommit på något du vill berätta, som vi glömt att fråga  

       om? 
 
 

 
 
 

Tack för att du svarade på frågorna! 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

Våren 2018 
 

 
 
 

1. Hur ofta ändrar du inställningar på hörapparater/CI under en 

skoldag? VAD gör att du ändrar inställningar? 

 

2. Om du har T-läge (el. MT-läge) vid genomgångar i klassrummet – 

vad påverkar dig att ändra läge på hörapparater /CI och när gör du 

det i så fall?  

 
3. Hur är dina upplevelser av extraljud i klassrummet när du använder 

T-läge/ MT-läge? 

 
 

4. Spelar det någon roll i vilket klassrum du befinner dig i när du gör 

olika inställningar av hörapparaterna?  
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