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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka behovet av stöd hos högstadieelever med hörselnedsättning 

som går integrerat i den ordinarie grundskolan. 

 

Jag har använt mig av en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ intervjumetod, där 

jag har genomfört tre telefonintervjuer innan utformningen av enkäten påbörjades. Resultatet av 

studien grundar sig på 18 enkätsvar, av 54 utskickade, samt tre telefonintervjuer med personer 

som har en hörselnedsättning och tidigare har gått integrerat i den ordinarie grundskolan. 

 

Resultatet visar att eleverna har ansträngande skoldagar till följd av att det krävs full 

koncentration för att höra vad klasskamraterna säger. För att de ska ha en chans att följa med i 

samtalen i klassrummen krävs en bra ljudmiljö, det är fyra elever som har uppgett att de inte kan 

följa med i samtalen. 

 

Med tanke på att många av eleverna går i stora klasser, vissa klasser har fler än 30 elever, kan 

jag förstå att drygt hälften av respondenterna har uppgett att de har ett behov av att få studera i 

ett enskilt rum för att få lugn och ro. De respondenter och informanter som har svarat att de 

brukar lämna klassrummet för till exempel träffa en hörselpedagog, har upplevt detta som 

positivt.  

 

En central fråga i denna studie är om eleverna har behov av stöd och vad stödet bestod av. Det 

är endast fyra elever som har uppgett att de är i behov av stöd. Fem elever har svarat att de får 

stöd, till exempel i form av hörselpedagogiskt stöd och specialpedagogiskt stöd.  
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Förord 

Det som ligger till grund för denna enkätstudie är mitt intresse för elever med hörselnedsättning 

samt deras möjlighet till inkludering/integrering i den ordinarie grundskolan. Att jag själv har en 

hörselnedsättning bidrar till intresset för att forska och hjälpa barn och ungdomar med 

hörselnedsättning. Efter förskollärarexamen har jag arbetat på två specialförskolor för barn med 

hörselnedsättning och döva barn. Specialpedagogiska utbildningen har gett mig många nya 

kunskaper, bland annat kring delaktighet och inkludering/integrering.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till de kontaktpersoner som har hjälpt mig att distribuera ut enkäterna 

till eleverna, utan er hjälp hade jag inte kunnat nå ut till respondenterna. 

Jag vill också tacka intervjupersonerna för att de tog sig tid att svara på mina intervjufrågor.  

Ett stort tack till min handledare Åsa Murray för dina värdefulla kommentarer och stöd när det 

gick trögt att få in enkätsvaren.  

Jag vill även rikta ett tack till min familj och två vänner som har granskat studien.  

Slutligen vill jag särskilt tacka respondenterna för att ni tog er tid att besvara enkäten, utan er 

hade jag inte kunnat genomföra studien. 

 

 

 

Stockholm januari 2011 

 

Anna Wahlberg 
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1. Inledning 

I denna studie ger jag en beskrivning av hur stödet kan se ut för de elever med hörselnedsättning 

som finns integrerade i den ordinarie grundskolan. Med stöd menar jag hörselpedagogiskt stöd, 

pedagogiskt stöd från lärarna och hörselteknisk stöd. Stödet till eleverna ser olika ut beroende 

på vilket län de bor i. 

 

Normans (2010) rapport visar att det finns 1 171 elever enbart i Stockholms län som är 

integrerade i den ordinarie grundskolan och av dessa är det en bråkdel som får 

hörselpedagogiskt stöd. Bergqvist (2001) redovisar att det i mellersta Sverige bara finns 17,5 

hörsellärare trots att 445 elever mellan årskurs 1 till gymnasiet är integrerade i ordinarie 

grundskolan. Siffran för antalet hörsellärare ser ut att sjunka, vilket strider mot Skolverkets 

statistik, som visar på ett ökat behov av specialpedagogiska resurser (a.a.). 

 

Det finns flera faktorer som spelar in hur integrerade elever fungerar i en skolsituation. Det är 

viktigt att se till lärarnas förhållningssätt till elever med hörselnedsättning. Ett bra 

förhållningssätt är ett stöd för elever med hörselnedsättning, vilket också kan skapa ett positivt 

förhållningssätt från klasskamraterna. Det framkom i Coniavitis Gellerstedts (2008) studie att 

lärare efterlyser pedagogiska strategier för att ge eleverna rätt form av stöd. Det var endast en 

fjärdedel av eleverna som får klasskamraternas svar upprepade av läraren (a.a.). Det tyder på att 

lärarna inte är medvetna om elevernas behov. 

 

Forskningsresultatet visar dock att eleverna sällan får veta vad klasskamraterna svarar på 

lärarens frågor. Hörseltekniska hjälpmedel i form av t-slinga/portabelt fm-system fungerar bra 

för att höra läraren, men blir ett hinder för att höra klasskamraterna. Eleverna behöver hjälp för 

att hitta strategier som underlättar deras skolgång. Att ha en hörselnedsättning innebär olika 

grader av svårigheter att höra beroende på hur ljudmiljön runt omkring är. Flera studier visar att 

de hörseltekniska hjälpmedlen inte fungerar optimalt och för många elever finns ingen t-slinga/  

portabelt fm-system tillgängligt för dem (Andersson.,Bergström.,Edqvist m.fl., 1991; Heiling, 

1999; Nordén, Tvingstedt & Äng, 1090; Norman, 2010). 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka behovet av stöd hos högstadieelever med hörselnedsättning 

som går integrerat i den ordinarie grundskolan. 

2.2 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning har eleverna behov av stöd? 

 Vilken typ av stöd får eleverna? 

 Hur mycket stöd får eleverna? 

 I vilken utsträckning använder sig eleverna av hörseltekniska hjälpmedel? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel går jag igenom begrepp som återkommer i denna studie när det gäller personer 

med hörselnedsättning. Jag har valt att ge en beskrivning av vad det innebär att ha en 

hörselnedsättning, för att öka förståelsen för respondenterna/informanterna. I detta kapitel tar 

jag även upp vilka styrdokument som är viktiga för elever i behov av särskilt stöd. Jag har också 

tagit upp tidigare forskning kring stödet för integrerade elever.  

3.1 Begreppsförklaring 

Audiogram är ett diagram som visar en persons hörsel, genom frekvensmätningar.  

Hörapparat är en ljudförstärkare som ställs in för varje användare så att den förstärker de ljud 

på det området där hörselskadan finns. 

Hörselslinga/t-slinga är en fast installerad slinga som har en mottagare i hörapparaten. Ljudet 

transporteras via magnetfält från mikrofon till hörapparaten då den är inställd på t-läget. På det 

sättet slipper den som använder hörapparater andra störande ljud och ljudkvalitén blir bättre. 

Portabelt fm – system är en hörselslinga som inte är fast installerad. 

Hörselpedagog är en person som kan hjälpa elever med hörselnedsättning, till exempel genom 

stöd i lärande processen. 

Informanterna är personerna som har intervjuats. 

Respondenterna är de som har svarat på enkäten. 

Med stöd avses här till exempel, hörselhjälpmedel, en fungerande klassrumsmiljö, 

hänsynstagande från både lärare och elever och hörselpedagogiskt stöd. 

3.2 Vad innebär det att ha en 

hörselnedsättning? 

Enligt Hörselskadades Riksförbund (Hrf, 2009) har cirka 1,3 miljoner svenskar en 

hörselnedsättning. Av de är drygt 25 000 barn i åldrarna 0-15 år. Av dessa har cirka 4 200 barn 

behov av anpassningar i förskolan/skolan. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är landstingen 

skyldiga att erbjuda hörhjälpmedel och andra hjälpmedel till de som är i behov av det. 

Rapporten visar att det finns stora skillnader i landet beroende på vilken bostadsort personen 

med hörselnedsättning bor i (a.a.). 

 

Det är svårt att avgöra vilka problem en hörselskadad individ har genom att bara titta på ett 

audiogram. Det är viktigt att observera hur en person med hörselnedsättning uppfattar tal i olika 

miljöer med bakgrundsljud. Nedsatt hörsel kan leda till utanförskap och social isolering som en 

följd av kommunikationssvårigheter. Ofta har omgivningen inte förståelse för personer med 
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hörselnedsättning och de problem som kan uppstå. Därför är förebyggande hörselvård viktigt 

för personer med hörselnedsättning. Det är viktigt att hörselvården erbjuder åtgärder som 

minskar de problem som kan uppstå för personer som har en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel 

beror på att hörselsystemet har blivit skadat, det kan bero på nervfel, ärftlighet, ledningsfel och 

infektioner (Rosenhall, 2000).  

3.3 Styrdokument  

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) är en rekommendation för åtgärder i 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. För att skapa ett integrerat samhälle bör 

elever i behov av särskilt stöd placeras i ordinarie grundskolor. Skolorna måste tillgodose 

elevernas olika behov för att ge en kvalitativt bra undervisning. Enligt skollagen (1985) ska 

kommunerna erbjuda varje elev stöd utifrån deras behov. Särskild hänsyn ska tas till elever som 

är i behov av särskilt stöd. Elevernas förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet i 

skolan ska styra hur insatser utformas. I grundskoleförordningen (SFS, 1994:1194) särskilt stöd 

5 kap § 5 fastställs att: ”Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska 

insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om 

det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i särskild undervisningsgrupp.” 

 

3.4 Tidigare forskning kring stödet för 

integrerade elever 

Under hösten 2009 startade försöksverksamheten Hörsel-dövforum i Stockholms län, vars syfte 

var att barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet och deras familjer skulle få en 

tydlighet i det stöd som specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), kommun och 

hörselhabiliteringen ger. Samordnare för Hörsel- dövforumet, Carin Norman, har gjort en 

kartläggning över det kommunala hörselpedagogiska stödet för integrerade barn och elever i 

Stockholms län. Rapporten innehåller bland annat en enkätundersökning till de hörselpedagoger 

som finns i 16 kommuner av Stockholms läns 26 kommuner. Kartläggningen pågick under 

perioden september 2009 till mars 2010. Resultatet visar att i Stockholms län finns det 1 171 

elever med hörselnedsättning integrerade i ordinarie grundskolan. Kommunen har ansvar för att 

ge hörselpedagogiskt stöd till de elever som behöver stöd. Eftersom studien visar att det endast 

är 26 procent av alla barn och elever i förskola och skola som får hörselpedagogiskt stöd, har 

Norman (2010) funderingar kring vem det är som avgör vilka elever som får stöd? Vilka behov 

är det som styr om en elev ska få stödinsatser? Stödet varierar mellan kommunerna och 

hörselpedagogens uppdrag ser olika ut beroende på tjänsteomfattningen (a.a.). Bristen på 

hörselpedagogiskt stöd visar sig även i en intervjuundersökning med 73 elever i Västerbottens 

län som är gjord av Andersson., Bergström., Edqvist m.fl.(1991) för att få en uppfattning kring 

elevernas skolsituation. Undersökningen påvisar att i Västerbottens län bedöms 

hörselpedagogtimmarna som otillräckliga i förhållande till elevantalet som finns integrerade i 

ordinarie grundskolan (a.a.).  
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Bergqvist (2001) har gjort en enkätundersökning bland integrerade elever i årskurs 7, 8 och 9, 

det skickades ut 108 enkäter och av dem kom 74 enkäter tillbaka. Syftet var att undersöka 

elevernas skolsituation, den pedagogiska, den psykosociala och den tekniska situationen. 

Resultatet visar att varannan elev inte har någon form av stöd i skolan och att många hade 

huvudvärk efter en skoldags koncentration. Det framkommer även att det inte finns tillräckligt 

med hörselpedagoger i kommunerna. I Värmland fanns det år 2000 en hörsellärare som hade 60 

elever fördelat på 16 kommuner (a.a.). 

 

Normans (2010) undersökning visar att tre fjärdedelar av de hörselpedagoger som har besvarat 

enkäten har uppgett att de inte får tillräckligt med fortbildning, bland annat kring ny 

hörselteknik. Hörselhabiliteringens uppdrag är att ge stöd till barn och ungdomar 0-20 år och 

deras föräldrar. På föräldrarnas uppdrag ges personalkonsultation i skolorna kring den enskilda 

elevens behov som en del i habiliteringsinsatsen. SPSM anordnar hörselkurser för pedagoger 

som möter elever med hörselnedsättning, för att pedagogerna ska få kunskap om 

funktionsnedsättningens påverkan på inlärning (a.a.). 

 

Heiling (1999) har i sin studie gjort enkätundersökningar, intervjuer och studiebesök för att 

undersöka lärarsituationen i undervisning av elever med hörselnedsättning i både den ordinarie 

grundskolan och särskilda undervisningsgrupper. Av de 115 klasslärare som besvarade enkäten, 

uppgav 62 procent att eleverna har haft olika typer av stöd i undervisningen. Stödet kunde bestå 

av logopedstöd, stödtimmar med lärare, personlig assistent och hörselpedagogiskt stöd (a.a.). 

 

I en artikel av Källström (2010) uttalar sig hörselpedagog Guje Schmidt om stödet för elever 

med hörselnedsättning. Hon menar att många elever inte får det stöd de är berättigade till. Det är 

rektorernas ansvar att se till att eleverna får tillgång till det stöd som de behöver, men hon menar 

att det ofta är föräldrarna som måste ta strid för att deras barn ska få det stöd de behöver.  

 

3.4.1 Skolmiljön 

Nordén, Tvingstedt & Äng (1990) har gjort en studie som bestod av en enkätundersökning till 

föräldrar, klassföreståndare och skolledare. Intervjuer genomfördes med elever som har en 

hörselnedsättning, samt videoinspelningar och observationer i ett mindre antal klasser i Skåne 

och Kalmar län. Författarna framhäver att det har skett en del förändringar, hörapparater och 

hörseltekniska hjälpmedel har förbättrats. Det finns en ökad kunskap om att hörselskadade barn 

och ungdomar behöver få möjlighet till upplevelser av samhörighet och gemenskap. I Sverige 

har man som mål att skapa en skola för alla. Man måste då skapa en skolmiljö som kan 

tillgodose alla elevers behov. En viktig uppgift för skolan är att främja elevers utveckling av 

social kompetens och för det krävs kommunikation. Har man kommunikationsproblem riskerar 

man att hamna utanför gemenskapen. Frågeställningen för undersökningen har varit om skolan 

har kunnat ordna en fungerande miljö för studier och för social utveckling. För många elever är 

inte skolmiljön tillfredsställande. Det saknas stödundervisning, ljuddämpning av lokaler, 

förändringar i arbetssätt samt hörseltekniska hjälpmedel. Eftersom en hörapparat förstärker alla 
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ljud, även bakgrundsljud, är det viktigt att försöka sänka ljudnivån i klassrummet. Ett alternativ 

är att ha färre elever i klassen (a.a.). 

 

Eleverna i studien genomförd av Nordén, Tvingstedt & Äng (1990) har svårigheter att höra vad 

klasskamraterna säger, eftersom de oftast sitter längst fram för närkontakt med läraren. Det är 

vanligt bland äldre elever att de undviker att ställa frågor eftersom de upplever att andra elever 

blir irriterade. Det finns sociala konsekvenser av en hörselnedsättning, när eleverna inte hänger 

med i samtalen exempelvis rädslan att göra bort sig genom att ge fel svar.  

Exempel på åtgärder och resurser: 

 i några klasser har man minskat elevantalet.  

 några elever hade någon form av stöd.  

 några elever fick stödundervisning av den ordinarie läraren.  

 några hade särskilda undervisningsgrupper som en form av extra resurs.  

Några av de äldre eleverna ville ha stödundervisning utanför schemat, men nackdelen med det 

är att elevernas skoldagar förlängs. Några ville lämna klassen för att få en lugnare miljö (a.a.). 

 

3.4.2 Alla elever har inte godkänt i kärnämnena  

Förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund Jan-Peter Strömgren menar i artikeln i 

Dagens Nyheter (Jällhage, 2007) att 80 procent av eleverna med hörselnedsättning går i 

ordinarie grundskolor på de hörandes villkor. Han hävdar att dessa elever inte hänger med i den 

hörande klassen, där ljudnivån oftast är hög. Eleverna har knappt något stöd från 

hörselpedagoger eller hjälpmedel. Drygt 37 procent av de elever med hörselnedsättning som 

söker till gymnasiet har inte godkänt i ett eller flera kärnämnen. Detta kan jämföras med 

hörande elever där siffran ligger på cirka tio procent (a.a.). 

 

Westling Allodi (2009) hävdar att genom det nya målrelaterade betygssystemet ville man ha en 

höjning av kunskapsnivån i slutet av grundskolan samt en bättre kontroll av elevernas resultat. 

Murray (2007) framhäver att den nya gymnasiereformen som ombildade de 2-åriga linjerna till 

3-åriga program, genomfördes för att ge alla elever behörighet till högskolan. I och med denna 

reform höjdes kunskapskraven som innebar att eleverna måste ha godkänt betyg i kärnämnena 

för att få påbörja ett gymnasieprogram.  

 

3.4.3 Behovet av hörseltekniska hjälpmedel  

Det är hörselhabiliteringens hörselingenjörer som är ansvariga för att hörseltekniska hjälpmedel 

finns för de integrerade eleverna på deras skolor. De ger information till personal, elever och 

föräldrar kring tekniken. Det är hörselpedagogen och skolans ansvar att meddela 

hörselhabiliteringen om tekniken inte fungerar (Norman, 2010). 
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I rapporten gjord av Nordén, Tvingstedt & Äng (1990) framkommer det att vissa elever inte 

hade tillgång till hörseltekniska hjälpmedel då de har många olika undervisningssalar. Lärarna 

tyckte inte att användandet av mikrofon utgjorde något hinder. Många elever upplevde det som 

besvärande att bära runt på den portabla slingan. Vid grupparbeten borde det finnas ett särskilt 

rum att vistas i för den elevgrupp som eleven med hörselnedsättning ingår i, då det blir alltför 

mycket bakgrundsljud i klassrummet när alla grupperna i en klass kommer igång med sina 

diskussioner. Användning av bandspelare är ett problem då eleven inte har möjlighet till 

läppavläsning (a.a.). 

 

Det framkom i Heilings (1999) undersökning kring den tekniska användningen att en femtedel 

av klasslärarna inte använder sig av mikrofon och att det inte fanns hörselslinga i klassrummet. 

Det framkom inte varför det förhåller sig så. Eleverna i studien hade alla ordinerats hörapparat 

vilket innebär att de har möjlighet att använda hörselslinga. Enligt Normans (2010) studie är det 

endast 47 procent av de 1 171 integrerade eleverna i Stockholms län som använder sig av 

hörseltekniska hjälpmedel. Detta beror på tekniska problem, okunskap hos personal och 

omgivningens attityder. Bergqvist (2001) framhäver att de tekniska lösningarna skiljer sig åt 

mellan länen i undersökningen. I några län har eleverna ett portabelt fm-system, i andra län har 

eleven fast slinga i vissa klassrum (a.a.). 

 

Studien som Andersson., Bergström., Edqvist m.fl. (1991) har genomfört en visade att nio 

elever aldrig har kommit i kontakt med hörselslingor. Vad orsaken till det är framkommer inte i 

studien. Många elever upplevde att hörselslingan inte alltid fungerar optimalt. En elev hade 

uppgett att hon inte ville att lärarna skulle använda hörselslingan, eftersom hon då skulle känna 

sig utpekad. Några av de elever som har två hörapparater, brukar ha en hörapparat på T-läge 

(hörapparaten är kopplad till t-slingan/portabla fm-systemet) och den andra hörapparaten på M-

läge (hörapparaten förstärker alla ljud). En pojke i årskurs 9 beskriver användningen av 

hörselslingan: 

”Jag gillar inte slingorna så bra för jag hör inte kompisarna. Jag brukar inte ha på T-läget så 

mycket” (Andersson., Bergström., Edqvist m.fl., 1991 s. 20). 

  

3.4.4 Det pedagogiska stödet 

Enligt Nordén, Tvingstedt & Äng (1990) har föräldrarna till högstadieelever en uppfattning om 

att lärarna har för lite kunskap om elever med hörselnedsättning och deras behov. Författarna 

ansåg att det var klassföreståndaren som hade fått mest information (a.a.). 

 

Coniavitis Gellerstedt (2008) gjorde en enkätundersökning år 2006 som riktade sig till elever i 

åldrarna 13-19 år som använder sig utav hörhjälpmedel och lärare som undervisar elever med 

hörselnedsättning. Enkäten skickades till cirka 1200 elever, av dessa var det 52 procent som 

svarade. Lärarenkäten skickades till cirka 2000 lärare, det blev en svarsfrekvens på 69 procent. 

Det framkommer i studien att lärare inte har fått den utbildning de säger sig behöva för att 

undervisa elever med hörselnedsättning. De efterlyser pedagogiska strategier från 

hörselpedagoger för att ge eleverna det stöd de behöver. Lärarna själva uppger att vid sidan av 
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den tekniska utrustningen är det lärarens kunskap om hörselnedsättningen som är det viktigaste, 

för att eleven ska kunna följa undervisningen på ett likvärdigt sätt som de övriga eleverna. I 

studien framkom att det pedagogiska stödet till eleverna kan bestå i att eleven får skriftlig 

information från läraren, en fjärdedel av eleverna får kamraternas svar repeterade av läraren 

(a.a.). 

 

Visuellt komplement till hörseln i form av skriftlig information är en bra metod för elever med 

hörselnedsättning för att vara säker på att de uppfattar informationen som ges. Enligt en studie 

som Tvingstedt (1993) har genomfört är det dessvärre inte ofta förekommande. Ett exempel på 

det var vid videoobservationen då en elev endast var säker på vad som skulle göras då läraren 

skrev instruktionerna på tavlan (a.a.). 

 

Coniavitis Gellerstedt (2008) beskriver en typ av psykosocialt stöd till eleven som innebär att 

läraren vet hur de kan stötta eleven för att inte eleven ska behöva påminna varje lärare om vad 

som krävs för att kunna följa med i undervisningen. Studien visar att hälften av de elever som 

går integrerat har svarat på enkäten att de aldrig har haft kontakt med en hörselpedagog, det var 

ungefär var tionde elev som önskade stöd. Författaren tror att det kan bero på att eleverna inte 

vet vilken typ av stöd som hörselpedagogen kan ge (a.a.). Bergqvists (2001) studie visar att tre 

fjärdedelar av eleverna uppger att läraren sällan skickar runt mikrofonen eller upprepar 

kamraternas svar.  

 

3.4.5 Lärarnas förhållningssätt 

I studien av Tvingstedt (1993) framkommer det genom studiens videoobservationer att lärarnas 

förhållningssätt till eleven med hörselnedsättning sänder ut signaler till resten av klassen. 

Genom att förmedla respekt för eleven med hörselnedsättning skapar det ett positivt 

förhållningssätt även från klasskamraterna gentemot eleven. Ett exempel är en lärare som tillåter 

en elev att stänga av hörapparaterna vid läsning då hon vet att eleven gör det för att slippa 

bakgrundsljud när de andra eleverna småpratar. När lässtunden är slut vidrör läraren eleven, då 

vet hon/han att det är dags att slå på hörapparaterna igen (a.a.). 

 

Westling Allodi (2001) hävdar att läraren behöver visa intresse för att minimera att vissa elever 

påverkar klassen negativt. Författarens studie visar att läraren förhindrar utanförskap genom att 

forma elevernas skolarbete till att främja en positiv gemenskap (a.a.). Vid upprepning av 

klasskamraters svar förefaller det att lärare oftast upprepar korrekta svar. Följden av det blir att 

eleven med hörselnedsättning kan svara på en fråga med samma felaktiga svar som en annan 

elev redan har svarat. Vilket kan orsaka en genant situation för eleven med hörselnedsättning. 

Vid videoobservationerna kunde man se att eleven med hörselnedsättning tog ner sin arm om en 

annan elev svarat fel för att inte riskera att upprepa det felaktiga svaret. Många elever med 

hörselnedsättning kan förefalla passiva eftersom de undviker att räcka upp handen om de inte är 

säkra på att ha uppfattat frågan/svaret korrekt (Tvingstedt, 1993). 
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3.4.6 Inkludering/Integrering 

Heimdahl Mattson (2001) framhäver två olika arbetssätt som leder till inkludering respektive 

exkludering. Författaren betonar att det handlar om hur skolan och dess organisation arbetar för 

att inkludera elever med olika svårigheter. Ett inkluderande arbetssätt präglas av samarbete där 

problemlösning och flexibilitet blir en utmaning, där skolan ser heterogenitet som något 

värdefullt och där skolan försöker ersätta traditionella byråkratiska strukturer. Ett exkluderande 

arbetssätt utmärks av att skolan söker tillfälliga lösningar för varje elevs behov och det finns 

inget samarbete kollegor emellan (a.a.).  

 

Enligt Brodin & Lindstrand (2010) är det vanligt förekommande att elever med 

hörselnedsättning ska integreras i ordinarie skolan (a.a.). Enligt Olsson & Olsson (2005) har 

integreringen av elever med hörselnedsättning i ordinarie skolan inte så goda effekter. 

Författarna menar att det för 20-30 år sedan var vanligare att elever med hörselnedsättning gick 

i speciella hörselklasser. Efter det kom en period då de skulle integreras för att skapa en social 

gemenskap mellan elever som har en hörselnedsättning och hörande. Men många blev dock 

isolerade på grund av den höga ljudnivån som förekommer i skolorna. Det blev ansträngande 

dagar för eleverna med hörselnedsättning som gjorde dem trötta (a.a.). 

 

Enligt Dyson (2001a) har skolan en strävan efter att utbilda alla elever i den gemensamma 

skolan med gemensamma pedagogiska strategier. Alla elever har olika behov och intressen 

därför placeras de i olika undervisningsgrupper. Detta är en motsättning som skapar ett dilemma 

för lärare och politiska beslutsfattare. Det är specialpedagogerna som får möta dessa dilemman.  

 

3.4.7 Interaktion/kommunikation 

Enligt Ahlberg (2001) ses samspel och interaktion mellan människor inom det sociokulturella 

perspektivet som avgörande för begreppsutvecklingen och kommunikationens betydelse för 

tänkandets utveckling betonas. Kommunikationen påverkar vad som händer i den pedagogiska 

verksamheten. Elevers möjlighet att vara delaktig är beroende av pedagogiska insatser för 

eleven (a.a.). 

 

Enligt en undersökning av Skidmore (2004) har lärarens inställningar och värderingar stor 

betydelse för elevens prestation och inlärning. Lärarens egna erfarenheter, värderingar, 

psykosociala och kulturella bakgrund har en betydelse för hur läraren bemöter, förhåller sig och 

samspelar med eleven. Interaktionen sker i ett ömsesidigt samspel mellan samtliga parter i 

klassrummet och är en viktig aspekt för elevens motivation och inlärning. Undersökningen visar 

att lärarna i studien har lyckats skapa självrespekt hos eleverna och en positiv inställning till 

lärandet genom att uppmuntra, acceptera och använda elevers olikheter som en tillgång i 

undervisningen (a.a.). 
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Hendar (2007) har gjort en enkätundersökning som skickades till föräldrar vars barn gick i 

grundskolan och i särskolan och även till elevernas lärare. För att jämföra skolformerna kring 

bland annat undervisning, tillgänglighet och kursmål. Studien visar att det inte bara är 

hörselanpassade lokaler som är viktigt för elever med hörselnedsättning, kommunikationen är 

också en viktig aspekt för att eleverna ska trivas och ta till sig kunskaper (a.a.).  

 

I en studie genomförd av Ahlström & Preisler (1998) framkommer det att förutom 

teknikanvändning är det viktigt att lärarna tänker på att eleven med hörselnedsättning måste 

kunna få möjlighet att kunna avläsa den som talar. Det kan förekomma hinder att uppfatta vad 

som sägs vid spontana kommunikationssituationer, om det till exempel förekommer 

bakgrundsljud (a.a.).  

 

Placeringen i klassrummet är en viktig aspekt för att eleven med hörselnedsättning ska kunna 

avläsa alla och lättare se vem som pratar. Författaren hävdar att det är den så kallade U-formen, 

som är den bästa tänkbara placeringen av bänkarna i ett klassrum. För att eleven med 

hörselnedsättning ska kunna avläsa alla, enligt hörselvårdens rekommendationer (Sletmo, 2009; 

Unenge, 1986).  

 

Helldin (2002) anser att inom det specialpedagogiska fältet finns det tre grundteman som är 

variation, omvärld och gemenskap. Författaren menar att specialpedagogiken har fått en mer 

ledande roll när det gäller att få alla elever att delta på lika villkor i samtal och för att den 

sociala gemenskapen ska utvecklas i skolan. Författaren poängterar att de kommunikativa 

mötena i skolan är viktiga för att motverka segregering.  

 

3.4.8 Specialpedagogik 

Heimdahl Mattson & Malmgren Hansens (2009) beskrivning av specialpedagogernas uppdrag 

är att de nu ska stödja lärarna och inte arbeta med eleverna direkt. På 70-80-talet genomfördes 

en omfattande integrering av elever i de obligatoriska skolorna. Många specialskolor lades ner, 

förutom specialskolorna för döva och utvecklingsstörda elever. Författarna har gjort en 

intervjuundersökning med 18 rektorer med tio års mellanrum för att undersöka hur de såg på 

specialpedagogens insatser. Enligt rektorerna är det ovanligare nu att ha segregerande grupper 

inom den egna skolan, om det förekommer brukar det inte vara en permanent grupp. Det har 

skett en ökning av segregation när man införde det fria skolvalet, de fristående skolorna behöver 

inte ta emot elever som kostar mer än genomsnittseleven. En annan orsak till det ökade antalet 

segregerade grupper är då kunskapsmålen fördes in i läroplanen och de nationella testerna 

infördes. Då blev lärarna stressade av att eleverna skulle uppnå de uppsatta målen. En fördel 

med kunskapsmålen är att elever som behöver stöd upptäcks tidigare (a.a.). 

 

Brodin & Lindstrand (2010) framhäver att specialpedagogens roll innebär att ge stöd till 

pedagoger i skolan och inte arbeta direkt med barnen. Nedskärningarna i dagens samhälle bidrar 

till större klasser och mindre personal. Därför välkomnar många diagnostiseringen av elever 
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som avviker från det ”normala” för att kunna placera dessa elever i andra mindre 

gruppkonstellationer. Författarna tar upp frågan om vad specialpedagogik innebär. Inom 

specialpedagogiken diskuteras ofta helhetsperspektivet och inte bara individperspektivet. 

Specialpedagogiken sätts in där den vanliga pedagogiken inte anses vara tillräcklig (a.a.). 

 

Dyson (2001b) menar att det är svårt att hävda att specialpedagogiska resurser är till nytta för 

elevernas inlärning. Att ge eleverna stöd som till exempel extra undervisning, vuxenstöd, 

mindre klasser måste vara till nytta för eleverna. Det finns erfarenhet av att placering i mindre 

grupper med likasinnade inte är till nytta för eleverna (a.a.). 

 

Enligt Westling Allodi (2009) garanterar den specialpedagogiska verksamheten utbildning och 

stöd till alla elever som är i behov av det. Men utifrån nationella och internationella riktlinjer 

ska segregerade lösningar undvikas. Eftersom kommuner i storstäderna har tillräckligt 

elevunderlag kan de säga nej till att ta emot elever som innebär en högre ekonomisk belastning, 

vilket bidrar till segregeringen.  

3.5 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Det är kommunerna som är ansvariga för att elever som behöver hörselpedagogiskt stöd får det, 

men tidigare studier visar att det finns skillnader mellan olika kommuner hur mycket stöd som 

tilldelas eleverna. Många kommuner har inte hörselpedagoger tillgängliga.  

 

Nordén, Tvingstedt & Ängs (1990) studie visar att klassrumsmiljön har betydelse för elever 

med hörselnedsättning. Ett exempel på åtgärder för att minska ljudnivån är att ha klasser med 

färre elever. För många elever är inte skolmiljön tillfredsställande, vilket kan medföra 

utanförskap för eleven med hörselnedsättning (a.a.). 

 

Flera studier visar att det bara är en bråkdel av de integrerade eleverna som använder sig utav 

tekniska hjälpmedel i form av t-slinga/portabelt fm-system. Enligt Norman (2010) beror det på 

tekniska problem, okunskap hos personal och omgivningens attityder (a.a.). 

 

Lärarnas förhållningssätt är en viktig aspekt för elevernas delaktighet. Att de förstår elevernas 

behov och kan uppfylla dem. För att eleverna ska känna delaktighet är det viktigt att 

interaktionen i klassrummet fungerar. För att eleverna ska trivas krävs det att eleven kan höra 

vad som sägs i klassrummet. Därför är det viktigt att vända sig till eleverna för att undersöka 

vad de anser sig behöva för stöd. Jag vände mig direkt till eleverna för att ta del av deras åsikter 

kring deras stöd i skolan. Bergqvist (2001) har gjort en liknande undersökning år 2001, men det 

är nästan tio år sedan. Coniavitis Gellerstedt (2008) genomförde en enkätundersökning som 

riktade sig till elever och lärare år 2006. 
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4. Metod 

I detta avsnitt sker redovisningen av studiens val av metod, upplägg, genomförande och 

beskrivning av urvalsgrupp. Samt hur bearbetning av insamlad data har gått till.  

4.1 Metod val 

Jag valde att göra en enkätstudie för att nå ut till så många som möjligt. Därför skickades 

enkäterna ut via mejl. En kommun ville dock att enkäten skulle distribueras via brevutskick. 

Enligt Trost (2007) ska den kvantitativa metoden användas då man har frågeställningar som till 

exempel: Hur ofta? Hur många? (a.a.). 

 

Jag genomförde tre telefonintervjuer med personer som har en hörselnedsättning och har 

avslutat sin högstadietid. Dessa telefonintervjuer gjordes innan jag utformade enkäten. Syftet 

med telefonintervjuerna var att se vilka frågor som var relevanta för enkäten (jmf Bryman, 

2009). Enligt Bryman (2009) kallas det för triangulering då forskaren har använt sig av flera 

metoder.  

 

Fördelen med en enkätstudie enligt Bryman (2009) är att man sparar tid på det i jämförelse med 

till exempel intervjumetoden, samt att respondenterna kan svara på enkäten när det passar. Det 

är viktigt att frågorna är tydliga och lätta att besvara annars riskerar man ett bortfall. Det bör inte 

vara för många frågor då man riskerar att respondenterna tröttnar på enkäten. Nackdelen med 

denna typ av studie är att man inte får några fördjupade svar. 

4.2 Urvalsgruppen  

Urvalsgruppen var från början elever i årskurs nio, men jag insåg att jag fick ändra mig till hela 

högstadiet då utbudet av elever i årskurs nio var begränsat enligt de första hörselpedagogerna 

som jag hade kontakt med. Jag valde att inrikta mig mot elever som har någon form av 

hörhjälpmedel, för att se om de använde sig av hörseltekniska hjälpmedel som stöd. 

Anledningen till att jag valde högstadieelever är att det är en grupp som jag inte har kommit i 

kontakt med tidigare, samt att det var intressant att få elevernas egna åsikter kring behovet av 

stöd.  

 

När jag genomförde telefonintervjuerna blev ett bekvämlighetsurval med tre personer som jag 

vet har en hörselnedsättning. De har alla tre tidigare gått integrerat i högstadiet, men valde att gå 

gymnasiet i hörselklass.  
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4.3 Genomförande av enkätstudien 

Telefonkontakt togs med olika kommuner/län i hela Sverige för att kunna jämföra hur 

situationen ser ut för elever med hörselnedsättning, som går i den ordinarie grundskolan i 

storstäder, mellanstora städer och småstäder. Via kommunernas växel fick jag telefonnummer 

till respektive kommuns hörselpedagog. Det krävdes många telefonsamtal för att få tag i rätt 

personer, som var ansvariga för elever i högstadiet med hörselnedsättning. Responsen för 

studien var positiv hos de flesta som jag hade kontakt med. Anledningen till att jag kontaktade 

hörselpedagogerna är att de oftast har direktkontakt med eleverna och deras föräldrar. Samt att 

det krävs ett godkännande från föräldrarna då eleverna är under 18 år.  

 

I vissa fall fick jag mejladresser till andra hörselpedagoger i närliggande kommuner, det 

medförde att jag inte hade telefonkontakt med vissa kommuner. I två kommuner 

vidarebefordrade de mitt mejl till närliggande kommuner. I ett fall skickades mitt mejl till 

enhetschefen för den pedagogiska hörselvården i ett län som kunde vidarebefordra enkäten till 

hörselpedagoger i flera kommuner inom länet. Detta medför att totalt ska hörselpedagoger från 

32 kommuner fått ta del av mitt mejl med den bifogade enkäten. 

 

Jag hade kontakt med hörselpedagoger i 24 kommuner, utöver dessa hade jag kontakt med 

enhetschefer i två län. Enkäten (bilaga 2) skickades till hörselpedagoger i 24 kommuner och två 

enhetschefer för hörselvården i två län, där syftet med studien beskrevs i ett mejl. Kommunerna 

hade olika antal elever med hörselnedsättning som var integrerade i den ordinarie grundskolan. 

Det varierade från 1-28 elever som var i högstadieåldern. I mejlet som hörselpedagogerna/ 

enhetscheferna fick hade jag bifogat enkäten och skrivit syftet med studien och även 

frågeställningarna. De blev ombedda att skicka ut enkäten till eleven själv eller föräldrarna som 

kunde vidarebefordra enkäten till sitt barn. Jag ville även få svar på hur många de skickade 

enkäten till. Enkäten skickades till totalt 54 elever, av dessa fick jag 18 svar, vilket är en 

svarsfrekvens på 34 procent. Sammantaget är det elever från åtta kommuner som har besvarat 

enkäten. Från storstäder var det sex elever som svarade, mellanstor stad nio elever (dvs. de 

elever som fick enkäten via post) och slutligen tre elever från små städer.  

 

Det var en kommun som kände att de inte hade möjlighet att hjälpa mig på det sätt som jag 

ville. De ville att enkäten skulle distribueras till eleverna med vanlig post. Jag skickade därför 

30 stycken enkäter instoppade i frankerade kuvert till hörcentralen i den kommunen. De skrev 

ett informationsbrev som bifogades i varje kuvert där det framgick att hörcentralen förmedlar 

enkäterna för att uppnå högsta anonymitet. De skickade ut 28 enkäter.  

 

Jag ansåg att det inte fanns tid för att skicka ut pilotenkäter eftersom jag inte visste hur lång tid 

det kunde ta innan respondenterna skulle få sina enkäter och om de tänkte svara på enkäten 

överhuvudtaget. Därför skickades enkäterna ut få fort jag hade haft kontakt med respektive 

hörselpedagog.  
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Från början var det tänkt att det var elever i årskurs nio som skulle besvara enkäten men 

eftersom det var flera kommuner som inte hade elever i årskurs nio gjorde jag en ändring i 

enkäten. Ändringen bestod av att fråga 3 tillkom, som riktar sig till elever i hela högstadiet, 

årskurs 7, 8 och 9. Det var fyra hörselpedagoger som ringde/mejlade mig för att få min 

hemadress för att skicka enkätsvaren till mig, då de hade träffat eleverna och givit dem enkäten i 

pappersform. Jag skickade ett tack via mejl till de respondenter som elektroniskt skickade 

tillbaka enkäten ifylld.  

4.4 Enkätstrukturen 

Från början var tanken att det skulle bli en strukturerad enkät med en öppen fråga i slutet för att 

få en större svarsfrekvens om enkäten såg enkel ut att besvara. Jag ville göra enkäten så kort 

som möjligt, men ändå få svar på mina frågeställningar (jmf Bryman, 2009). Jag behövde lägga 

in sex följdfrågor med textrutor för att få utförligare svar. Jag valde att göra enkäten i en word-

mall med kryssrutor och textrutor för de öppna frågorna, hela dokumentet låstes. I slutet av 

enkäterna skrev jag ett nummer beroende på vilken kommun enkäten skickades till, de var 

numrerade 0001 – 0022. Enkäten innehåller 32 frågor som handlade om tillgång till stöd, 

användning av hörseltekniska hjälpmedel, lärarnas förhållningssätt. För att få en helhetsbild av 

elevernas skolsituation fanns exempelvis följande frågor med: Hur många elever finns i din 

klass? Upplever du att du hänger med i samtalen i klassrummen? Känner du dig trött efter en 

skoldags koncentration? (bilaga 2). 

Det var tre personer som granskade enkäten innan den skickades ut, min handledare, en 

specialpedagog som arbetar på en hörselhabilitering och en närstående person.  

4.5 Bortfall 

Bjurwill (2001) hävdar att bortfallet inte bör vara större än 20 procent, detsamma gäller internt 

bortfall om fler än 20 procent har hoppat över en fråga ska inte denna fråga tas med i 

redovisningen. För att minska bortfallet är missivbrevet viktigt för att göra respondenten 

motiverad att besvara enkäten. Det är viktigt att beskriva syftet tydligt och att ange hur lång tid 

enkäten tar att besvara (a.a.). 

 

Totalt var det 54 enkäter som skickades ut, av dessa fick jag 18 svar, vilket innebär ett bortfall 

på 36 stycken. Bland de kommuner som fick enkäten via mejl finns ett bortfall på 17 elever av 

26 som fick enkäten från kontaktpersonen. Jag skrev i mina mejl till kontaktpersonerna att jag 

ville veta hur många enkäter de distribuerade till eleverna. Av de enkäter som skickades ut med 

post blev det ett bortfall på 19 stycken av 28 utskickade.  

I en kommun fick jag svaret att deras elever precis hade fått en enkät med ett liknande syfte som 

denna studie, därför ville de inte skicka ut den här enkäten till eleverna. Tre kommuner uppgav 

att de inte hade några elever som åldersmässigt var aktuella för den här studien. I en annan 

kommun sade fyra föräldrar nej till att deras barn skulle medverka i studien. Det fanns på så sätt 

en nackdel med att inte få direktkontakt med eleverna eller deras föräldrar. Jag fick förlita mig 

på att hörselpedagogerna kontaktade föräldrarna till de elever som var tilltänkta för studien.  
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4.6 Påminnelse 

En påminnelse skickades till de kontaktpersoner som jag inte fått respons av, i mejlet undrade 

jag om de hade fått kontakt med några föräldrar. De flesta svarade på det mejlet. Tre 

kontaktpersoner fick två påminnelser eftersom jag inte fick någon respons från dem efter första 

påminnelsen.  

 

Till den kommun som skickade 28 stycken enkäter med post, har jag inte haft någon möjlighet 

att skicka påminnelser, eftersom det var min kontaktperson i den kommunen som såg till att 

enkäterna skickades ut. Av en hörselpedagog fick jag en mejladress direkt till en förälder som 

fick tre påminnelser från mig, utan att det gav resultat. Jag bifogade enkäten vid varje 

påminnelse.  

4.7 Bearbetning av data 

Bryman (2009) menar att bearbetning av data sker när informationen finns hos forskaren och 

ska kvantifieras. För vissa variabler ska informationen kodas, det vill säga omsättas till siffror 

för att lättare bearbeta informationen med hjälp av datorn. Enligt Patel & Davidson (2003) ska 

all rådata ordnas i frekvenstabeller för att avläsa hur fördelningen i variabeln ser ut. Den kan 

även presenteras i diagram. Om man vill redovisa flera variabler och se hur de står i relation till 

varandra behöver redovisningen ske i form av en korstabell. Alla enkätsvaren läste jag in i en 

datamatris i ett Excel-dokument, för att det skulle bli lättöverskådligt.  

4.8 Telefonintervju med tre personer som 

tidigare har varit integrerade med hörande 

Jag kontaktade tre personer som jag vet har en hörselnedsättning och tidigare har gått integrerat 

i grundskolan. Det gick bra att ställa mina frågor och vi hade en dialog kring deras upplevelser 

under högstadietiden. Samtalen tog cirka 30 minuter vardera. Jag sammanställde intervjuerna 

och skickade sammanställningen till respektive informant via mejl så de fick en chans att läsa 

igenom texten och komma med synpunkter om det var något som jag hade missuppfattat eller 

om de hade något ytterligare att tillägga. Jag hade även telefonkontakt med dem ytterligare en 

gång då några svar var oklara för mig. Bryman (2009) kallar det för respondentvalidering. Trost 

(2007) hävdar att man inte ska besvära den intervjuade på nytt, men jag ville ha bekräftelse på 

att jag hade uppfattat allt rätt. Informanterna var positiva till det. Intervjufrågorna var 14 stycken 

och handlade i huvudsak om stödet som informanterna hade under deras högstadietid och deras 

användning av hörseltekniska hjälpmedel (bilaga 3). 
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4.9 Etiska aspekter 

Här nedan följer Vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning: 

 

 Informationskravet:  

Informationskravet innebär att det är viktigt att informera deltagarna om studiens syfte. 

Deltagarna måste få veta vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

 

 Samtyckeskravet: 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över deras medverkan. 

Vid de fall där deltagarna är under 15 år måste forskaren även ha vårdnadshavarens samtycke. 

 

 Konfidentialitetskravet: 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del 

av forskningsmaterialet. Det är viktigt att tänka på hur personuppgifter hanteras. 

 

 Nyttjandekravet: 

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får användas för forskningsändamålet.  

 

4.9.1 Missivbrev 

Vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska principer följdes då jag tillsammans med enkäten 

skickade med ett missivbrev som innehöll information om enkätens syfte och respondenternas 

anonymitet, att inga personnamn eller namn på kommunerna skulle finnas med i den slutliga 

rapporten. Jag skrev att det var frivilligt att delta och att forskningsmaterialet endast skulle 

användas för studien. Jag informerade om att jag går på specialpedagogiska programmet vid 

Stockholms Universitet.  

 

Missivbrevet (bilaga 1) låg som första sida i enkätbilagan. Det är enligt Trost (2007) en bra 

variant för att respondenterna lätt ska kunna ta del av informationen, om respondenterna skulle 

vilja ringa forskaren till exempel vid frågor. För de respondenter som fick enkäten via post låg 

missivbrevet överst för att de först skulle få en uppfattning kring enkätstudien. Rubriken på 

missivbrevet var följande: Enkätundersökning kring stödet i skolan för hörselskadade elever 

som är integrerade med hörande elever. 
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4.10 Validitet och reliabilitet 

”Validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat” (Thurén, 

1991 s.229). Enligt Bryman (2009) ska forskaren vid analys av data göra en tolkning av 

resultatet. Läsarna av denna studie ska övertygas om att resultatet har betydelse. Det ska synas 

att man har undersökt det som avsetts undersökas för att få en hög validitet, vilket är möjligt att 

granska eftersom alla frågorna i enkäten redovisas (a.a.). I denna studie är enkätfrågorna 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  

Bryman (2009) hävdar att för kvalitativa undersökningar, som i denna studie innebär 

intervjuerna, behöver forskaren inte ta upp validitet då det inte handlar om något som ska mätas. 

Reliabiliteten handlar om pålitligheten och om studien skulle ge samma resultat om den gjordes 

igen (a.a.). Reliabiliteten för denna studie blir relativt låg eftersom svarsfrekvensen var låg. Men 

enkäten kan å andra sidan användas igen och då kan samma frågor ställas igen till en annan 

grupp elever med hörselnedsättning som är integrerade i ordinarie grundskolan, vilket höjer 

reliabiliteten. 
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6. Resultat 

6.1 Enkätstudien 

Det var tio flickor och sju pojkar som besvarade enkäten. Det är tre respondenter från mindre 

städer, nio från mellanstora städer och sex från storstäder. Av de 18 respondenterna är det nio 

som inte använder sig utav hörhjälpmedel. De tycker sig inte behöva det. De flesta av dessa 

kommer från en och samma kommun i en medelstor stad.  

 

6.1.1 Årskurs och elevantal i respektive respondents klass 

Tabell 1. Antal respondenter från respektive årskurs.  

 

Åk 7 Åk 8 Åk 9 

8 3 7 

 

Av tabell 1 framkommer det att det blev en spridning i åldrarna av respondenterna. Sju av 

respondenterna gick i årskurs 9, tre gick i årskurs 8 och åtta respondenter gick i årskurs 7. 

 

Tabell 2. Elevantalet i respektive respondents klass.  

 

Antal elever i 

klasserna 

Storstad Mellanstor stad Liten stad 

<10    

11-15    

16-20  3 1 

21-25 4 4  

26-30 1 1 1 

>30 2 1  

    

 

De flesta respondenter går i en klass med minst 21 elever i klassen. Tre av 18 respondenter har 

svarat att de är fler än 30 elever i klassen. Två av dessa bor i storstad och en av dem i en 
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mellanstor stad. Endast fyra respondenter går i klasser med högst 20 elever i klassen. Ingen av 

dessa bor i storstad utan alla bor i mellanstor stad eller liten stad. 

6.1.2 Tekniskt stöd 

För att få en uppfattning om vilket behov av stöd som eleverna hade var en viktig fråga om de 

använde något hörhjälpmedel i skolan. Tabell 3 redovisar hur respondenterna svarade på denna 

fråga. 

Tabell 3. Svar på frågan: Använder du hörhjälpmedel som till exempel hörapparat i skolan? 

Typ av bostadsort Använder hörhjälpmedel i skolan 

 Ja Ibland Nej 

Storstad 4 1 1 

Mellanstor stad  1 8 

Liten stad 2 1  

 

Av tabell 3 framkommer det att hälften av respondenterna använder sig utav hörhjälpmedel. På 

följdfrågan som löd: Om du har svarat nej eller ibland, kan du beskriva varför. En av 

respondenterna som svarat ibland på frågan ger sin beskrivning: ”Jag kom av mig när det blev 

sommar och mycket bad och nu tar det lite tid att vänja sig igen”.  

 

På frågan i vilken utsträckning elever med hörselnedsättning använder sig av hörseltekniska 

hjälpmedel i form av t-slinga/portabelt fm-system, svarade två elever att de har tillgång till fast 

installerad slinga. En av dessa elever som bor i en storstad hade även tillgång till portabelt fm-

system. Två elever från storstäder har tillgång till portabelt fm-system samt en elev från en liten 

stad. På frågan varför de inte använder sig utav fast t-slinga svarade eleverna: ”Den krånglar”, 

”Min hörapparat har ej t-slinga, vet ej om det skulle hjälpa min hörsel”, ” Vill inte ha det 

(ljudet), blir för högt”. Tre elever använder sig av portabelt fm-system. När det gäller det 

portabla fm-systemet framkommer det av svaren att den heller inte fungerar optimalt. Det 

förekommer att de hör prassel, brus när de använder den portabla slingan. Det är endast två 

elever som har svarat att klasskamraterna använder mikrofon ibland. Två elever svarade att de 

inte visste vad t-slinga/fm-system är för något. 

 

6.1.3 Stöd 

En fråga som ställdes till ungdomarna var: I vilken utsträckning de har behov av extra stöd. 

Oväntat nog var det bara tre elever som uppgav att de är i behov av stöd. 

De flesta som har uppgett att de inte är i behov av stöd använder sig heller inte utav 

hörseltekniska hjälpmedel. De tycker sig höra tillräckligt bra för att klara sig utan. 
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 Vilken typ av stöd får eleverna? 

Det stöd som respondenterna angav att de fick var special - och hörselpedagogiskt stöd samt 

stöd hemifrån. Fyra elever svarade att de har hörselpedagogiskt stöd. En av dessa elever har 

både hörselpedagogiskt stöd och specialpedagogiskt stöd. En annan elev har ett stort stöd 

hemifrån kring språkläxor. ”Samtal med hörselgrupp och pedagog”, är det en elev som har 

svarat. 

 

På frågan vem som såg till att de har det stöd de har, var det sex elever som svarade. Det 

framkom det att det i huvudsak var föräldrarna som hade varit drivande för att deras barn skulle 

få stödet. Tre elever svarade att även hörselhabiliteringen hade sett till att de fick det stöd de 

har.  

 

 Hur mycket stöd får eleverna? 

Det var tre elever som besvarade frågan. En av eleverna som får stöd uppgav att han får det stöd 

han behöver dvs. cirka 120 minuter/vecka. En annan elev har svarat att han behöver stöd då och 

då. Den tredje eleven svarade ”Så ofta jag vill”.  

 

 Vilket stöd saknar eleverna? 

Det är tre elever som har svarat att det de saknar ett visst stöd. De har då också svarat på 

följdfrågan vilket stöd som de saknar. En elev skulle vilja träffa en logoped, en annan vill ha 

hjälp vid läsförståelse med språk, den tredje eleven svarade att hon önskar klasskamraternas 

stöd, dvs. att de visar respekt och dämpar sin ljudnivå.  

 

Eftersom det brukar vara tröttsamt för elever med hörselnedsättning att vistas bland hörande 

ställdes frågan om eleverna var i behov av ett extra rum i skolan. Hur respondenterna svarade 

framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Svar på frågan: Känner du ett behov av att studera i ett annat rum än dina 

klasskamrater för att få lugn och ro? 

Använder 

hörhjälpmedel 

Har behov av att studera i annat rum 

 Ja Ibland Nej 

Ja  3 1 

Ibland 1 2  

Nej 1 3 7 

 

Tabell 4 visar att det finns ett behov av att behöva sitta i ett tyst rum. Drygt hälften av 

respondenterna tycker att de behöver det åtminstone ibland.  
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Att uppfatta vad som sägs under skoldagen kräver ofta extra koncentration för elever med 

hörselnedsättning. Hur respondenterna svarade på frågan om de kände sig trötta efter en 

skoldags koncentration framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Känner du dig trött efter en skoldags koncentration? 

Använder 

hörhjälpmedel 

Känner sig trött efter en skoldag 

 Ja Ibland Nej  

Ja 1 3 1 

Ibland 1 2  

Nej 2 4 4 

 

Två tredjedelar av respondenterna känner sig trötta efter en skoldags koncentration. Deras svar 

var oberoende av om de använder sig utav hörhjälpmedel eller ej. Det var ingen av 

respondenterna som svarade att de inte orkar göra läxorna/hemuppgifterna. Fyra svarade dock 

att de ibland inte orkade göra dem.  

 

6.1.4 Klassrumskommunikation 

En viktig förutsättning för att elever ska känna sig inkluderad i klassen är att de kan höra inte 

bara vad lärarens säger utan även vad klasskamraterna säger. I vilken mån respondenterna hör 

vad deras klasskamrater säger presenteras i tabell 6. 

Tabell 6. Svar på frågan: Hör du vad klasskamraterna säger under lektionstid? 

Använder 

hörhjälpmedel 

Hör vad klasskamraterna säger under lektionstid 

 Ja Ibland Nej 

Ja 2 2  

Ibland 1 2  

Nej 8 3  

 

På frågan om respondenterna hör vad klasskamraterna säger under lektionstid är det ingen som 

har svarat blankt nej. De flesta som har svarat ja använder heller inga hörhjälpmedel. På frågan 

om eleverna tycker att de hänger med i samtalen i klassrummen blev resultatet liknande som i 

tabell 5 med 13 elever som svarade ja och fyra elever svarade ibland.  

 

På frågan om vilka strategier eleverna använder sig utav för att höra kamraterna svarade 12 

elever. Det framkom att de flesta som har svarat på den här frågan avläser på läpparna och 

lyssnar noga. Av de elever som inte är hörapparatsbärare svarade en elev att hon gissar, en 

annan elev svarar att hon oftast hör, om inte, så ber hon om en upprepning.  
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6.1.5 Lärarnas förhållningssätt 

Hur respondenterna svarat på frågan om lärarna tar hänsyn till deras hörselnedsättning framgår 

av tabellerna 7a-7c, uppdelat på respondenternas typ av bostadsort, antal elever i klassen 

respektive om de använder hörhjälpmedel. 

Tabell 7a. Svar på frågan: Känner du att lärarna tar hänsyn till din hörselnedsättning uppdelat 

på respondentens typ av bostadsort 

 Lärare tar hänsyn till din hörselnedsättning 

 Ja Ibland Nej 

Storstad 3 3  

Mellanstor stad 6  3 

Liten stad  2 1 

 

Tabell 7b. Svar på frågan: Känner du att lärarna tar hänsyn till din hörselnedsättning uppdelat 

på antal elever i respondentens klass 

Elevantal Lärare tar hänsyn till din hörselnedsättning 

 Ja Ibland Nej 

16-20 2 1  

21-25 3 2 3 

26-30 2 2  

>30 2  1 

 

Tabell 7c. Svar på frågan: Känner du att lärarna tar hänsyn till din hörselnedsättning uppdelat 

på om respondenten använder hörhjälpmedel eller ej 

Använder 

hörhjälpmedel 

Lärare tar hänsyn till din hörselnedsättning 

 Ja Ibland Nej 

Ja 3 3  

Ibland 1 2  

Nej 5  4 

 

Av tabeller 7a-7c framgår det att fyra elever har svarat att lärarna inte tar hänsyn till deras 

hörselnedsättning. Alla dessa fyra elever bor i mellanstor eller liten stad. De är vidare minst 21 

elever i klassen och använder inte hörhjälpmedel. Fem elever har svarat ibland. Dessa använder 

hörhjälpmedel bor i storstad utom en och har minst 21 elever i klassen. Nio elever har svarat ja. 
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Det är positivt att mer än hälften har svarat ja på frågan. Eftersom det inte fanns någon 

följdfråga till denna fråga i enkäten framgår det inte på vilket sätt lärarna tar hänsyn till deras 

hörselnedsättning. Men några elever får klara sig utan att läraren tar hänsyn till deras 

hörselnedsättning. 

 

Ett stöd till elever med hörselnedsättning är att skriva viktiga meddelanden och uppgifter på 

tavlan. I vilken mån lärarna gör det för respondenterna visas i tabell 8a uppdelat på 

respondentens typ av bostadsort och i tabell 8b uppdelat på antalet elever i respondenternas 

klass. 

Tabell 8a. Svar på frågan: Skriver lärarna upp viktiga saker på tavlan som till exempel läxor 

uppdelat på respondentens typ av bostadsort 

Typ av bostadsort Lärarna skriver upp viktiga saker på tavlan 

 Ja Ibland Nej 

Storstad 3 3  

Mellanstor stad 7 2  

Liten stad  3  

 

Tabell 8b. Svar på frågan: Skriver lärarna upp viktiga saker på tavlan som till exempel läxor 

uppdelat på antal elever i respondentens klass 

Elevantal i klassen Lärarna skriver upp viktiga saker på tavlan 

 Ja  Ibland Nej 

16-20 2 1  

21-25 4 4  

26-30 2 2  

>30 2 1  

 

Alla respondenterna har svarat att lärarna skriver upp viktiga saker på tavlan som till exempel 

läxor, tio elever har svarat ja och åtta elever har svarat att lärarna gör det ibland. Det är positivt 

att ingen respondent har svarat nej på frågan. Resultatet i tabell 8b visar att lärarna inte använder 

tavlan mer ju fler elevantalet i klassen är. När det gäller typ av bostadsort visar tabell 9a att 

eleverna i de mellanstora städer ansåg att de flesta av deras lärare skriver upp viktig information 

på tavlan.  

 

6.1.6 Övrigt 

Den sista frågan som ställdes var om de hade något övrigt att tillägga. På den svarade fem 

elever. Huvudinnehållet i dessa svar var att de inte behövde något stöd i skolan, eftersom deras 

hörselnedsättning var så pass lindrig. En elev svarade att hon fick ett stort stöd hemma med 
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språkläxorna. En elev har svarat att hon tycker att elever med hörselnedsättning borde få stöd i 

språkämnena. Eleven efterlyser även träffar med andra elever med hörselnedsättning. 

6.1.7 Sammanfattning av enkätsvaren 

Sammantaget har 18 ungdomar besvarat enkäten dvs. 34 procent.  Av dessa gick åtta i årskurs 7, 

tre i årskurs 8 och sju i årskurs nio på högstadiet. Sex av respondenterna bor i storstad, nio i 

mellanstor stad och tre i liten stad.  De flesta av dessa går i relativt stora klasser. Endast fyra av 

respondenterna går i klasser med högst 20 elever i klassen. Övriga går i klasser med minst 21 

elever i klassen. Det är nio elever som har uppgett att de inte använder sig utav hörhjälpmedel. 

Av de nio elever som använder sig utav hörhjälpmedel är det fyra som har svarat att de 

använder sig utav någon form av hörseltekniskt hjälpmedel. 

 

Fem elever svarade att de får stöd, fyra av dessa elever bor i en storstad, en elev bor i en liten 

stad. Fyra elever svarade att de hade hörselpedagogiskt stöd, de använder sig alla fyra av 

hörhjälpmedel. En av dessa elever svarade att han även hade specialpedagogiskt stöd. En annan 

elev hade ett stort stöd hemifrån med språkläxorna. En av eleverna specificerade inte vad stödet 

bestod av, bara att eleven får stöd. En av eleverna kunde specificera att han hade 120 minuters 

stöd per vecka. De övriga svarade att de hade stöd då och då och så ofta som det behövdes. 

 

Det var i huvudsak föräldrarna som hade sett till att eleverna fick det stöd de har. Det var fyra 

elever som svarade att de var i behov av stöd, av dessa fyra använder sig tre av hörhjälpmedel. 

Fyra elever har svarat att de saknar ett visst stöd som till exempel elevernas stöd, att de visar 

hänsyn och dämpar ljudnivån. En annan elev skulle vilja träffa en logoped. En annan form av 

stöd för eleverna med hörselnedsättning är att lärarna skriver upp viktiga saker på tavlan som till 

exempel läxor. På den frågan har tio elever svarat att deras lärare gör det och åtta elever har 

uppgett att lärarna gör det ibland.  

Men svaren blev blandade på frågan om eleverna tycker att läraren tar hänsyn till deras 

hörselnedsättning. Åtta elever har svarat att de tycker att lärarna tar hänsyn, fem elever har 

svarat att de tycker att lärarna gör det ibland. Fyra elever som har svarat att de inte tycker att 

lärarna tar hänsyn.  

 

Hälften av eleverna har uppgivit att de har ett visst behov av att få studera i ett enskilt rum för 

att få lugn och ro. Ingen av eleverna har svarat att de inte hör vad klasskamraterna säger men det 

är ändå sju som har uppgett att de bara ibland hör vad klasskamraterna säger. Som strategi för 

att höra vad klasskamraterna säger använder de sig utav läppavläsning. Det är fyra elever som 

har uppgett att de inte tycker att lärarna tar hänsyn till deras hörselnedsättning.  
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6.2 Telefonintervjuerna 

Jag genomförde tre telefonintervjuer innan jag började utforma enkäten. Syftet med 

telefonintervjuerna var att använda intervjuerna som underlag till enkätfrågorna. 

Informanterna benämns med fingerade namn, Alma, Saga och Åsa. Alla tre är 

hörapparatsbärare, med olika grad av hörselnedsättning. Gemensamt för informanterna var att 

de är glada att de gick integrerat i den ordinarie grundskolan. Eftersom alla hade uppfattningen 

att det var ett alltför lågt tempo/nivå på undervisningen i hörselklasser. De har alla erfarenheten 

av att tidigare ha gått i hörselklass i gymnasiet. 

 

6.2.1 Tekniska hjälpmedel 

Alma och Åsa hade portabelt fm-system, Alma hade tillgång till reservdelar och kunde ordna 

enklare fel själv. När hon inte kunde åtgärda felet själv ringde hon till en tekniker. Om inte den 

tekniska biten fungerade brukade hon läsa en bok för att slippa lyssna. Åsa uppgav att hon 

tyckte att det var jobbigt att ta med sig väskan med det portabla fm-systemet mellan 

klassrummen. Saga fick ett portabelt fm-system först i nionde klass, innan dess hade hon bara 

fast slinga i huvudklassrummet. Alla tre informanterna uppgav att det bara var lärarna som hade 

mikrofon, det fanns inte fler mikrofoner som klasskamraterna kunde använda sig utav. 

Gemensamt för informanterna vid till exempel gymnastiklektionerna, var att de fick använda sig 

utav strategier som exempelvis att stå nära läraren.  

 

6.2.2 Stöd 

Alma tyckte inte att hon behövde något stöd i högstadiet, i lågstadiet hon hade en speciallärare 

som var med i klassrummet som kunde hjälpa andra elever också. På det viset kände sig inte 

Alma utpekad. Hon träffade då också en talpedagog. Alma berättade att hon fick stöd av 

klasskamraterna, genom att de kunde påpeka för läraren är hon/han hade glömt att sätta på 

mikrofonen igen efter exempelvis raster. Alma själv orkade inte alltid utmärka sig genom att 

säga till. Åsa hade en speciallärare i matematik, men Åsa känner nu i efterhand att hon hade 

behövt extra hjälp i språkämnena också. Hon hade talpedagog i lågstadiet och i gymnasiet, men 

fann det inte aktuellt i högstadiet. Saga berättade att hon hade en hörselpedagog som hon 

träffade en gång/vecka. Det var först i nionde klass som Saga insåg nyttan med att träffa en 

hörselpedagog och få extra hjälp. Hon tyckte att det var skönt att sitta i ett enskilt rum med 

hörselpedagogen i lugn och ro. Innan nionde klass skämdes hon lite för att hon hade en 

hörselpedagog som kom till skolan, hon ville vara som alla andra. Hon uppgav också att hon 

träffade en talpedagog med jämna mellanrum.  

 

6.2.3 Klassrumsmiljön 

Alma gick i en klass med 29 elever men de var oftast uppdelade i halvklass, så var det för alla 

klasser på skolan. I Åsas klass var de max 20 elever och i Sagas klass 24 elever. Alma och Åsa 
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berättade att de oftast inte hörde vad klasskamraterna sa under lektionerna. Alma berättade att 

hon hade lättare att höra vad klasskamraterna sa vid till exempel grupparbeten. Saga hörde vad 

klasskamraterna sa om det var lugnt och tyst i klassrummet, annars hade hon svårt att höra vad 

de sa. Alma berättade att hon hade en lärare som var duktig på att upprepa vad klasskamraterna 

svarade vid frågor från läraren. Åsa hade några lärare som upprepade vad som sades i 

klassrummet. Åsa tyckte inte att hon hängde med i samtalen i klassrummen. Saga hade inga 

lärare som upprepade vad klasskamraterna sa. Till följd av att alla tre informanterna hade svårt 

att höra förekom huvudvärk på grund av all koncentration som krävdes för att lyssna. Som 

strategi för att höra vad klasskamraterna sade, hade Alma och Saga en hörapparat på t-läge och 

den andra på m-läge. Då kunde de höra både läraren och i viss mån klasskamraterna.  

 

6.2.4 Hänsyn från lärarna 

Alma svarade att hon hade en lärare som oftast upprepade vad klasskamraterna sa. Hon 

berättade vidare att det fanns en hörselvårdskonsulent som gav information till lärarna kring 

hennes hörselnedsättning. Åsa tyckte att hennes lärare visade hänsyn. När eleverna skulle lyssna 

på band fick Åsa det skriftligt för att kunna följa med. Ibland delades klassen också för att 

underlätta lärandet för henne. Saga tyckte att lärarna försökte tänka på bästa placering för henne 

i klassrummen.  

 

6.2.5 Sammanfattning av telefonintervjuerna 

Alla tre informanterna berättade att de använde sig utav någon form av tekniskt hjälpmedel. Åsa 

fick stöd av en speciallärare och Saga fick hörselpedagogiskt stöd samt träffa en talpedagog. 

Alma tyckte inte att hon behövde något stöd i högstadiet. Både Alma och Åsa hade lärare som 

upprepade vad som sades i klassrummet. Alla tre informanterna hade olika grad av svårigheter 

att uppfatta vad klasskamraterna sa. Till följd av all koncentration för att lyssna förekom 

huvudvärk. Något annat som var gemensamt för informanterna var att de tyckte att lärarna tog 

hänsyn till deras hörselnedsättning.  
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka behovet av stöd hos högstadieelever med hörselnedsättning 

som går integrerat i den ordinarie grundskolan. Resultatet av studien grundar sig på 18 

enkätsvar från högstadieelever som går integrerat i ordinarie grundskolan. Av de 18 

respondenterna är det nio som inte använder sig utav hörhjälpmedel. Resultatet visar att det 

endast är fyra elever som har svarat att de är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar också att 

eleverna har ansträngande dagar då de behöver koncentrera sig för att höra vad klasskamraterna 

säger. Konsekvensen blir att eleverna känner sig trötta och då är frågan hur mycket de orkar ta 

till sig av lärandet. Nedan följer diskussionen kring studiens resultat som är indelat i de områden 

som är relevanta för studien.  

 

7.1.1 Stöd 

Den mest väsentliga frågan för denna studie är i vilken utsträckning som eleverna har behov av 

stöd. Tre elever svarade att de är i behov av stöd. Med tanke på att det är så få som har svarat att 

de är i behov av stöd, finns det en fundering på om eleverna är medvetna om vilken typ av stöd 

de kan få. En annan fråga är om de skulle få möjligheten att till exempel träffa en 

hörselpedagog, skulle de då ändra uppfattning och vilja ha den typen av stöd. Exempel på 

önskat stöd är att en elev önskar att få träffa en logoped, en annan vill få hjälp vid läsförståelse 

och slutligen har en elev svarat att hon vill ha klasskamraternas stöd dvs. att de dämpar 

ljudnivån. Här ser jag att lärarna har en viktig uppgift för att förmedla ett positivt 

förhållningssätt gentemot eleven med hörselnedsättning. 

 

I likhet med vad som framkom i studien av Olsson och Olsson (2005) uppger många elever att 

de är trötta efter en skoldags koncentration vilket tyder på att de inte får det stöd de skulle 

behöva. En av respondenterna har svarat att hon inte använder sina hörhjälpmedel för att det är 

för hög ljudnivå bland eleverna, vilket förstärks med hörhjälpmedlet. Hälften av respondenterna 

uppger att de är i behov av att få studera i ett annat rum för att få lugn och ro. Det stöds av 

Nordén, Tvingstedt & Äng (1990) som framhäver att elever med hörselnedsättning skulle 

behöva sitta i ett angränsande rum vid grupparbeten, då det blir många störande ljud i ett 

klassrum då flera personer pratar samtidigt (a.a.). Ett rum för elever med hörselnedsättning 

skulle kunna vara ett sätt att stödja dessa, genom att ge dem den möjligheten. Då skulle de få 

”vila öronen” genom att slippa koncentrera sig hela tiden på att lyssna i ett klassrum med andra 

störningsljud. Två av informanterna uppgav att de tyckte att det var skönt, ur ett 

hörselperspektiv, att få sitta enskilt i ett annat rum. Det är två respondenter som har svarat att de 

behöver lämna klassrummet för att träffa en hörselpedagog. Detta upplevs som positivt av 

eleverna.  
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Jag vill beskriva situationen för en av respondenterna som går i en klass med över 30 elever i en 

storstad. Eleven använder inte hörhjälpmedel i skolan eftersom det är för hög ljudnivå bland 

eleverna. Eleven uppger att hon bara ibland hör vad klasskamraterna säger. Hon har uppgett att 

som strategi för att höra klasskamraterna använder hon sig av läppavläsning. Eleven tycker inte 

att lärarna tar hänsyn till hennes hörselnedsättning. Eleven tycker sig behöva stöd, 

hörselpedagogiskt stöd, men får det inte. Eleven saknar klasskamraternas stöd och 

hänsynstagande, genom att de inte dämpar ljudnivån. Eleven känner ett stort behov av att få sitta 

i ett enskilt rum för att få lugn och ro. Eftersom hon känner sig trött efter en skoldags 

koncentration orkar hon bara göra läxorna ibland. I detta fall kan man förstå att hon inte trivs i 

sin klass. Elevens föräldrar och en annan person har sett till att hon får något slags stöd för att 

hon mår dåligt på grund av hörselnedsättningen. Vilken typ av stöd framgick inte av 

enkätsvaret. Av den här elevens enkätsvar kan utläsas att det finns brister i skolans stöd för 

eleven. Skolan behöver se över klasstorleken och det behövs information till lärarna och 

klasskamraterna hur de kan stötta eleven. Bland de respondenter som har stöd är det föräldrarna 

som har varit drivande i frågan. Oftast är det föräldrarna som måste vara drivande för att få 

rektorerna att söka hörselpedagogtimmar för de elever som behöver det (jmf Källström, 2010).  

 

7.1.2 Klassrumsmiljön 

Att det är en bra ljudmiljö i klassrummen är en viktig faktor för att eleverna ska ha en chans att 

kunna följa med i samtalen. Att anpassa klassrumsmiljön för eleven med hörselnedsättning 

gynnar samtliga i klassrummet. Nordén, Tvingstedt & Äng (1990) framhäver att ett sätt att 

sänka ljudnivån i klassrummen är att ha färre elever i den klass som eleven med 

hörselnedsättning finns. Av enkätsvaren framgår det att sex respondenter finns i klasser med fler 

än 26 elever, anmärkningsvärt är att tre respondenter finns i klasser med fler 30 elever. Två av 

informanterna beskrev att de ofta hade huvudvärk på grund av koncentrationen för att höra vad 

som sägs i klassrummen. Det beskrivs även i Bergqvists (2001) studie att många elever har 

huvudvärk efter en skoldags koncentration (a.a.). Detta förhållande kritiserar 

Specialskolemyndigheten som fastslår att det är för få klassrum som anpassas för elever med 

hörselnedsättning (Hendar, 2007). Lärandet sker till stor del genom deltagande och dialog med 

andra, därför är det viktigt att klassrumsmiljön är anpassad för eleven med hörselnedsättning, 

för att skapa bra förutsättningar för lärandet.  

Fyra elever har svarat att de brukar läppavläsa som strategi för att höra vad klasskamraterna 

säger. Det framkom inte vid telefonintervjuerna om någon av informanterna använde sig utav 

samma strategi. Att använda sig av det visuella sinnet är bra strategi som underlättar lyssnandet. 

För att kunna läppavläsa är u-placeringen av bänkarna ett bra stöd för elever med 

hörselnedsättning (jmf Sletsmo, 1990; Unenge, 1986).  

 

7.1.3 Hörseltekniska hjälpmedel 

Det är bara två respondenter som har uppgett att klasskamraterna använder sig av mikrofon 

under lektionstid ibland. Vid telefonintervjuerna framkom det att det bara fanns tillgång till en 

mikrofon, den hade läraren. Här kan slutsatsen dras att det förmodligen inte finns tillräckligt 

med mikrofoner, eftersom klasskamraterna inte använder sig av mikrofon. Eftersom tekniken 
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finns för att kunna använda flera mikrofoner samtidigt, är det förvånande att inte eleverna har 

tillgång till den teknikmöjligheten. Det skulle ge eleverna bättre möjligheter att följa samtalen 

under lektionstid. Det är naturligtvis en kostnadsfråga för skolan i hög grad, men även något 

som lärare och elever behöver träna på för att det ska bli ett naturligt inslag under lektionerna. 

Ju tidigare man kan få den möjligheten desto naturligare blir det för alla. Tidigare studier visar 

att många elever inte använder sig utav t-slinga/portabelt fm-system, vilket beror på okunskap 

hos personal eller att det inte finns tillgång till t-slinga/portabelt fm-system.  

 

Några elever har svarat att de upplever problem kring t-slinga och portabelt fm-system. De har 

uppgett att de tycker att det brusar, prasslar eller krånglar. Det är skolan och hörselpedagogens 

ansvar att se till att hörselingenjörerna på hörselhabiliteringarna blir varse om problemen, så att 

de kan åtgärdas. Resultatet visar att det brister i kedjan eftersom några elever har uppgett att de 

har problem med tekniken. Enligt Norman (2010) är det hörselhabiliteringens ansvar att se till 

att eleverna har tillgång till hörseltekniska hjälpmedel och ge information kring tekniken (a.a.). 

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen kan man fråga sig varför inte fler tekniska 

lösningar används, exempelvis en visuell teknik. En av informanterna berättade att hon tyckte 

att det var besvärligt att bära runt på väskan med det portabla fm-systemet vilket också framkom 

i Nordén, Tvingstedt & Ängs (1990) studie att många elever tyckte att det var besvärande. Ett 

alternativ är att lärarna som ska ha lektion med eleven med hörselnedsättning, ser till att ta med 

sig väskan som exempelvis kan förvaras på lärarexpeditionen. 

 

7.1.4 Lärarnas förhållningssätt 

Enligt skollagen (1985) ska särskild hänsyn tas till elever som är i behov av särskilt stöd. Ändå 

framkommer det av resultatet att fyra elever inte tycker att lärarna tar hänsyn till deras 

hörselnedsättning. Det kan kanske bero på något som framkommer i Coniavitis Gellerstedts 

(2008) studie. Lärare får inte den utbildning de säger sig behöva för att undervisa elever med 

hörselnedsättning och de efterlyser pedagogiska strategier från hörselpedagoger för att ge 

eleverna det stöd de behöver (a.a.). Här kan utläsas att skolpersonal behöver få information 

kring stödet de kan få och vem som ska ge det stödet. Studien av Nordén, Tvingstedt & Äng 

(1990) visar att även föräldrarna tycker att lärarna har för lite kunskap kring elever med 

hörselnedsättning (a.a.). Det krävs att lärarna har kompetens att kunna undervisa en klass med 

de olikheter som kan råda. En av informanterna beskrev hur klasskamraterna stöttade henne 

genom att de kunde påminna lärarna att använda mikrofonen. Vilket hon tyckte var bra, 

eftersom hon inte alltid orkade utmärka sig genom att säga till. Det är viktigt att lärarna tänker 

på hur de kan stötta elever med hörselnedsättning.   

 

7.1.5 Övrigt 

I Jällhages (2007) artikel framgår det inte om de 37 procent av elever med hörselnedsättning 

som inte klarar de uppsatta målen i grundskolans högstadium har andra funktionsnedsättningar 

utöver hörselnedsättningen eller om de skulle innefatta även elever som går på specialskolor. 

Det vore av intresse att ta reda på hur siffran ser ut för de elever som går integrerat i ordinarie 
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skolan med enbart hörselnedsättning. Med tanke på att studieresultatet visar att det finns ett 

behov av hörselpedagogiskt stöd och att tidigare studier visar att det inte finns tillräckligt med 

hörselpedagoger i många kommuner. Tyvärr så ser antalet hörselpedagoger ut att sjunka (jmf 

Bergqvist, 2001). Det borde ligga i kommunernas intresse att anställa hörselpedagoger för att 

fler elever med hörselnedsättning ska nå de uppsatta målen i skolan. Eleverna behöver mer stöd 

för att orka med skoldagarna. Även om eleverna inte vill träffa en hörselpedagog för att få stöd, 

behöver de stöd i form av tips på olika strategier för att orka med skoldagen. Uppgiften om 

antalet hörsellärare ser ut att sjunka, vilket strider mot Skolverkets statistik, som visar på ett 

ökat behov av specialpedagogiska resurser (a.a.). 

 

Enligt Sletmo (2009) behöver även elever med minimal hörselnedsättning stöd för att undvika 

skolproblem när de blir äldre (a.a.). De flesta elever som har medverkat i denna studie som inte 

använder sig utav hörhjälpmedel, tycker sig inte behöva stöd i form av hörselpedagogiskt hjälp. 

Ändå är det bara fem elever som har svarat att de inte är trötta efter en skoldags koncentration. 

 

En intressant fråga som har framkommit av enkätsvaren är hur det kommer det sig att åtta av nio 

elever från en och samma kommun inte använder sig utav hörhjälpmedel. Några av eleverna har 

svarat att de hör tillräckligt bra utan att behöva använda sig av hörhjälpmedel. Beror det på 

omgivningens attityder att eleverna vill vara som alla andra och inte sticka ut i mängden. Det 

framkommer inte utav enkätsvaren om eleverna har provat att använda hörhjälpmedel tidigare. 

Det kan vara också vara så att hörhjälpmedel inte hjälper dessa elever. En av respondenterna har 

svarat att hon tycker att det är pinsamt att använda sina hörhjälpmedel. Det framkommer även i 

studien av Andersson., Bergström., Edqvist m.fl. (1991) där en av de intervjuade eleverna hade 

svarat att hon inte ville att lärarna skulle använda de tekniska hjälpmedlen, eftersom hon då 

skulle känna sig utpekad (a.a.). 

 

Det är ingen av respondenterna som har svarat i enkäten att de får stöd från läraren i form av att 

lärarna upprepar klasskamraternas svar, vilket två av informanterna berättade vid 

telefonintervjuerna att de hade några lärare som gjorde. Det framkommer även i Coniavitis 

Gellerstedts (2008) studie att en fjärdedel av eleverna får klasskamraternas svar repeterade. 

Avsaknaden av repetition kan få till följd att elever med hörselnedsättning undviker att svara på 

frågor, eftersom de inte är säkra på vad klasskamraterna har svarat (jmf Tvingstedt, 1993).  

 

Det behövs tydlig information till föräldrar vem som ger vilket stöd och vem de ska kontakta. 

Syftet med hörsel-dövforumet, Norman (2010), är att ge en tydligare bild av stödet som ges av 

kommun, hörselhabilitering och SPSM. Kommunerna ska erbjuda eleverna stöd utifrån deras 

behov. Hörselhabiliteringen ska ge personalkonsultation på föräldrarnas uppdrag samt 

psykosocialt stöd till eleverna. De ska även erbjuda hörhjälpmedel och hörseltekniskt 

utrustning. SPSM ger stöd till kommuner och skolor.  
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7.1.6 Slutsats 

Trots att det bara är fyra elever som har svarat att de är i behov av stöd på grund av deras 

hörselnedsättning, så framkommer det av svaren att det finns ett behov av stöd hos flera elever. 

Det fanns nio elever som svarat att de hade ett behov av att få sitta i ett angränsande rum för att 

få lugn och ro. Det är sex elever som har svarat att de känner sig trötta efter en skoldags 

hörselkoncentration och sju elever som har svarat att de är det ibland, vilket tyder på att 

skolsituationen för dem knappast är optimal.  

7.2 Metoddiskussion 

Det jag har lärt mig av att genomföra en enkätstudie var att det inte är så enkelt som jag trodde 

att få in svar. Det blev många telefonsamtal för att få tag i kontaktpersonerna. Engagemang 

krävdes från många personer. Kontaktpersonerna vars uppgift var att få målsmans godkännande 

att deras barn skulle delta i studien eftersom de var under 18 år. Därigenom skulle de få en 

mejladress till eleven eller till målsman som kunde vidarebefordra enkäten till deras barn. Några 

kontaktpersoner skrev ut enkäten och såg till att eleverna fick enkäten tillgänglig, för att sedan 

posta den till mig.  

 

Det var också oväntat att så många som fyra föräldrar från en och samma kommun hade 

meddelat hörselpedagogen att de inte ville att deras barn skulle besvara enkäten. Det borde ligga 

i föräldrarnas intresse att kunskap sprids kring vad elever med hörselnedsättning tycker om stöd. 

Jag gjorde ett misstag som inte skrev när enkäten senast skulle vara inlämnad. Min tanke från 

början var att jag ville ha in enkätsvaren i november. Men det kanske hade gjort att jag hade fått 

in färre svar eftersom det sista enkätsvaret var mig till handa i mitten av december.  

 

Anledningen till att jag valde att skriva integrerade elever i enkäten var att jag visste att de 

fysiskt var integrerade men att jag inte visste om de var inkluderade. Det finns en viss skillnad i 

orden. Rosenqvist (2003) menar att inkludering som kommer från engelskans Inclusion som 

innebär att en person ska ses i helheten. Helheten ska anpassas till olikheterna eleverna ska 

bemötas utifrån deras behov. Integrering innebär att en person med funktionsnedsättning ska in i 

en helhet som inte alltid är anpassad för olikheter. Det är eleverna med funktionsnedsättning 

som får anpassa sig till de rådande villkoren (a.a.). 

 

7.2.1 Frågor som saknades i enkäten  

För att få svar på hur respondenterna tyckte att deras lärare tog hänsyn till deras 

hörselnedsättning, hade det behövts en följdfråga om hur de upplevde att lärarna tog hänsyn till 

den. En annan fråga som hade varit av intresse är placeringen i klassrummet. En elev svarade att 

hans stöd i skolan bestod utav att lärarna placerade honom längst fram i klassrummet. Unenge 

(1986) & Sletmo (2009) hävdar att U-placering av bänkarna är bästa tänkbara för elever med 

hörselnedsättning, de får då möjlighet att kunna läppavläsa klasskamraterna. En annan fråga 
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som också hade varit av intresse att ställa var om klasskamraterna och lärarna har fått 

information kring hur det är att ha en hörselnedsättning och vad de kan tänka på för att 

underlätta för eleven med hörselnedsättning. Som till exempel att inte hålla handen för munnen 

när de pratar, då det inte finns någon möjlighet till läppavläsning, att tala högt och tydligt och 

undvika störande ljud. Läraren kan säga namnet på den elev som vill svara på en fråga, på det 

sättet vet eleven med hörselnedsättning direkt vem som talar. Ur de här tankarna kommer 

ytterligare en fråga som hade varit intressant att ha med i enkäten: Känner du att 

klasskamraterna tar hänsyn till din hörselnedsättning? Det var fyra frågor som jag hade med i 

intervjuguiden som inte fanns med i enkäten. En av dessa frågor hade kunnat vara relevant att 

ha med i enkäten omformulerad till nutid: Fanns det några situationer/stunder i skolan som var 

svårare att följa med i hörselmässigt? 

 

7.2.2 Information som saknades i missivbrevet 

Eftersom det var fyra hörselpedagoger som kontaktade mig via telefon/mejl för att få min 

hemadress, kan jag nu se en tidsvinst med om jag hade skrivit min hemadress i missivbrevet. 

Några hörselpedagoger hade skrivit ut enkäten och sett till att eleven fick den direkt när de 

träffades. 

 

7.2.3 Bortfallsanalys 

Det är svårt att spekulera i orsaken till att bortfallet blev mer än hälften. 26 elever fick enkäten 

via mejl eller direkt från hörselpedagogerna och utav de elever var det nio som svarade. 28 

elever fick enkäten via post där nio svar kom mig till handa. Totalt fick 54 elever enkäten och 

bortfallet blev 36 stycken dvs. 66 procent. Jag tror inte att bortfallet var på grund av tidsbrist, 

eftersom jag skrev i missivbrevet att enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Det kan ha varit 

ointresse, och då är det är förvånande att målsman och eleverna inte är intresserade av hur andra 

elever i samma situation upplever skolsituationen. Vid en jämförelse av de inkomna enkätsvaren 

som var utskickade via mejl jämfört med de enkäter som skickades ut med post, visar att 

svarsfrekvensen blev 2 procent högre för de enkäter som skickades via mejl. En annan fråga 

som är av intresse är om det hade blivit en högre svarsfrekvens om jag i missivbrevet hade 

berättat att jag själv har en hörselnedsättning. Kanske hade föräldrarna känt att jag som forskare 

har en förståelse för deras barns situation. En annan aspekt på bortfallet är att inte jag inte fick 

respons från alla hörselpedagoger om de kunde hjälpa mig att distribuera enkäten. Jag fick dock 

respons från två hörselpedagoger att de inte hade några elever som åldersmässigt var aktuella 

för studien. 

 

7.2.4 Användning av studiens resultat 

Resultaten av föreliggande studie kan användas för att uppmärksamma skolsituationen för 

elever med hörselnedsättning och se till att de får det stöd de är berättigade till. Det kan medföra 

att fler av dessa elever når målen om godkända betyg, vilket krävs för att de ska kunna fortsätta 

till gymnasieskolan. Annars riskerar de att redan i skolan slås ut och hamna utanför 

gymnasieskolans nationella program. 
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.  

7.2.5 Fortsatt forskning 

Eftersom stödet för dessa elever som har medverkat i studien ser olika ut, vore det av intresse att 

forska kring skillnader och likheter mellan hörselpedagogernas uppdrag i hela landet. En annan 

fråga är om de har samarbete med hörselhabiliteringarna och hur samarbetet ser ut.  
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Bilaga 1 

 

Enkätundersökning kring stödet i skolan för hörselskadade 

elever som är integrerade med hörande. 
 

 
 

Mitt namn är Anna Wahlberg och jag studerar på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 

Universitet. Jag ska nu göra ett examensarbete och har valt att göra en enkätstudie kring elever 

med hörselnedsättning i högstadiet, som är integrerade med hörande.  

 

Syftet med studien är att undersöka hörselskadade elevers syn på extra stöd i skolan. 

Enkäten skickas till cirka 40 elever och tar cirka 5 minuter att besvara. 

 

Du har själv rätt att bestämma över din medverkan, ingen person eller kommun kommer att 

kunna identifieras i slutrapporten. Enkätsvaren kommer att förvaras på ett sätt så obehöriga inte 

kan ta del av forskningsmaterialet som endast kommer att användas för forskningsändamålet. 

 

Enkäterna är numrerade för att veta om du bor i en storstad eller på glesbygden. Det är också för 

att veta vilka enkäter som kommit tillbaka, på det viset behöver det inte skickas ut en 

påminnelse till alla.  

Jag kommer att sammanställa svaren som är anonyma och när studien är klar kommer du att få 

möjlighet läsa den.  

 

 

Din medverkan är viktig för studiens resultat.  

 

Vid frågor kan jag kontaktas vardagar kl: 8.00 – 21.00 på telefonnummer: 

 

08-12207558 eller 0704-174018 

 

Det går också bra att skicka e-mejl till: 

annawahlberg75@gmail.com 

 

 

Ett stort tack för din medverkan.  

 

Stockholm i November 2010 

 

Anna Wahlberg 

 

 

 

mailto:annawahlberg75@gmail.com
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                             Bilaga 2 

 

 

Enkätundersökning kring stödet i skolan för hörselskadade elever 

som är integrerade med hörande. 
 

 
 

1. Är du tjej eller kille?      Tjej     Kille  

  

2. Vilken kommun bor du i?                                      

 

3. Vilken årskurs går du i?     7          8       9  

 

4. Hur många elever finns i din klass?                                       Färre än 10 , 11-15 , 16-20 , 

                                                                                                      21-25 , 26-30 , Fler än 30  

 

5. Använder du hörhjälpmedel som t.ex. hörapparat i skolan? Ja  Ibland  Nej  

 

6. Om du har svarat nej eller ibland på fråga 5, kan du beskriva varför. 

                                                                            

 

7. Har du tillgång till fast t-slinga?   Ja          Nej  

 

8. Använder du dig av fast t-slinga?    Ja  Ibland   Nej  

 

9. Om du har svarat nej eller ibland på fråga 8, kan du berätta varför. 

                                                                            

 

10. Har du tillgång till en portabel t-slinga/fm-system?                         Ja     Nej  

                  

11. Upplever du några problem kring användandet    

      av en portabel t-slinga/fm-system?    Ja  Ibland  Nej  

 

12. Om du har svarat ja eller ibland på fråga 11, kan du beskriva problemen. 

                                                                            

 

13. Använder klasskamraterna mikrofon under lektionstid?                         Ja  Ibland  Nej  

 

14. Hör du vad klasskamraterna säger under lektionstid?                         Ja  Ibland  Nej  

 

Sätt ett kryss i den ruta som passar in på dig. När du skriver i textrutorna utökas de, vilket medför 

att frågorna hoppar ner i dokumentet. Spara dokumentet på skrivbordet. När du har fyllt i enkäten, 

bifoga den i ett e-mail till:  

annawahlberg75@gmail.com   

 

 

mailto:annawahlberg75@gmail.com
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15. Om klasskamraterna inte använder mikrofon, har du någon strategi för att uppfatta vad de säger? 

                                                                            

 

16. Upplever du att du hänger med i samtalen i klassrummen?                Ja  Ibland  Nej  

 

17. Känner du att lärarna tar hänsyn till din hörselnedsättning?               Ja  Ibland  Nej  

 

18. Skriver lärarna upp viktiga saker på tavlan som t.ex. 

      läxor?                         Ja  Ibland  Nej  

 

 

 

 

19. Tycker du att du behöver extra stöd?                        Ja     Nej  

       (T.ex. talpedagog, hörselpedagog) 

 

20. Får du extra stöd?    Ja      Nej  

 

21. Om du har svarat ja på fråga 20, berätta vilken typ av extra stöd du får.  

                                                                            

 

22. Hur ofta får du stöd? 

                                                                            

 

23. Vem såg till att du fick det stöd du har?                 Dina föräldrar      Hörselhabiliteringen     

                                           Kommunen  Skolan  Någon annan   

 

24. Är det något stöd som du saknar?    Ja       Nej  

 

25. Om du har svarat ja på fråga 24, kan du beskriva vilken typ av stöd som du saknar. 

                                                                            

 

26. Behöver du lämna klassrummet för att arbeta  

      enskilt med någon vuxen som t.ex. en hörselpedagog?                     Ja  Nej  

 

27. Om du har svarat ja på fråga 26, berätta hur känns det att lämna klassrummet. 

                                                                            

 

28. Känner du ett behov av att studera i ett annat rum 

      än dina klasskamrater för att få lugn och ro?  Ja    Ibland  Nej  

 

29. Trivs du i din klass?    Ja       Nej  

 

30. Känner du dig trött efter en skoldags koncentration?                          Ja  Ibland  Nej  

 

31. Orkar du göra läxorna/hemuppgifterna?                            Ja  Ibland  Nej  
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32. Övrigt som du vill tillägga.  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                         

Ett stort tack för din medverkan som betyder mycket för denna undersökning. 

 

xxxx 
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 Bilaga 3  

 

Intervjufrågor till elever som har gått integrerat under högstadietiden. 
 

Syftet med intervjuerna är att fråga hur vuxna med hörselnedsättning upplevde att gå 

integrerat i ordinarie skolan. 

 

1. Hur många elever var ni i klassen? 

 

2. Var det någon mer med hörselnedsättning i klassen? 

 

3. Hade du hörseltekniska hjälpmedel och i så fall vilka? 

 

4. Upplevde du några problem kring de tekniska hjälpmedlen?  

 

5. I vilka ämnen hade du hjälpmedel? 

 

6. Hade du behov av extra stöd? 

 

7. Vilket extra stöd fick du under din högstadietid? 

 

8. Behövde du lämna klassen för att arbeta enskilt med någon vuxen som t.ex. en 

hörselvårdskonsulent? 

 

9. Om du behövde lämna klassrummet hur upplevde du det?  

 

10. Tog lärarna hänsyn till din hörselnedsättning, hur i så fall? 

 

11. Upplevde du att du hängde med i samtalen i klassrummen? 

 

12. Fanns det några situationer/stunder i skolan som var svårare att följa med i 

hörselmässigt? 

 

13. Om du fick välja idag hade du velat gå i hörselklass eller integrerat med hörande? 

 

14. Något övrigt som du vill berätta om din högstadietid? 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


