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s. 16, 10:e raden nedifrån, stryk:  ”den andre förälderns anlag” ändra till  ”det andra anlaget som den ene föräldern har” 

s. 19, 20:e raden, ändra till:  Svår hörselnedsättning 81 dB - < 

s. 22, 13:e raden nedifrån, lägg till:  Drygt hälften av dessa hade positiva erfarenheter 

s. 23, från 6:e raden, lägg till:  längre kunde arbeta på grund av sin hörselnedsättning. 

s. 32, 6:e raden nedifrån, ändra till:  bättre förstå människan och dessa är även användbara i historiska studier.” 

s. 34, 11:e raden nedifrån, ändra till:  en gestaltad berättelse tolkad genom flera generationer.” 

s. 41, 28:e raden, ändra till:  Från Vibyggerå fanns dessa tillgängliga via SVAR för åren till: 1812-1862. 

s. 42, 5:e raden nedifrån: ändra till:  ”båda dessa behöver tolkas i en dialektik  mellan förståelse och förklaring” 

s. 44, 15:e raden, ändra till:  men det har varit meningsfullt 

s. 45, 2:a raden nedifrån, ändra till:  av sina egna liv och minnen av tidigare generationers liv. 

s. 49, 6:e raden nedifrån, ändra till:  är det 39 personers lärande och liv som blir gestaltade.” 

s. 53, 9:e raden, ändra till: återberättar något om sina närstående liv och vad de har hört dem berätta, vilket 

s. 61, 13:e raden nedifrån, lägg till:  efter dem som berättar: och inte heller i metodkapitlets exempel.  

s. 61, stryk meningen på raderna 29 -30. 

s. 64, 8:e raden nedifrån, lägg till:  utvecklingen av den kan ske individuellt 

s. 64, sista raden, lägg till:  uppfattar att han ansåg att uppfostran 

s. 67, 4:e raden, lägg till:  att människans kunskaper sitter i hela kroppen 

s. 67, stryk meningen på raderna 27-29. 

s. 69, 2a raden, ändra till:  handlar delvis om samma problematik som i uppdelningen 

s. 69, 4.e raden nedifrån, lägg till:  inte heller går det att säga att de kunskaper som krävde 

s. 70, 2:a raden, ändra till:  undervisningssystem och inte heller kan den förbindas med något 

s. 99, 18:e raden, lägg till:  ett dominant autosomalt nedärvt anlag innebär, 

s. 99, näst sista raden, lägg till:  Fyra av Pehr Hanssons barn dog tidigt 

s. 101, De två första meningarna efter tabell 1 stryks. 

s.102, Stycket från rad 8 till 14 stryks. (upprepning) 

s. 107, 3:e raden, ändra till:  vilket man inte ansågs vara med en ärftlig hörselnedsättning 

s. 117, 14 raden, ändra till:  Hans Jakobssons gård var på väg att förloras 



s. 120, näst sista raden, ändra till:  sockenborna och påverkade dem som själva ville bilda sig. 

s. 148, 13:e raden nedifrån, lägg till:  Det innebar att barnen fick betyg. 

s. 155, 2:a raden, lägg till:  för att driva den och kunde med den försörja sin familj. 

s. 163, stryk meningarna på raderna 6-9 (upprepning). 

s. 196, 17:e och 16:e raden nedifrån, ändra till:  telefonen ringer och när någon ringer på dörren. Det kan ändå vara svårt att se 
blinkningarna  

s. 203, 10:e raden, ändra till;  hörselnedsättningen som var orsak till det. 

s. 212, stryk meningarna på 9:e-17:e raden (återkommer sidan 218). 

s. 214; 20:e raden ändra till:  1958 

s. 239, 8:e raden nedifrån, ändra till:  som tidigare generationer lärde sina barn att läsa i hemmet 

s. 242, 10 och 11:e raden ändra till:  att det kan vara svårt som barn därför att de samtidigt måste utveckla sitt språk. Utan ett språk kan 
det inte avläsa talet … 

s. 245, 17:e raden, stryk:  men den hindrade inte honom därför att, lägg till; och andra anpassade sig 

s 247, stryk : XX studie ändra till:  Stephens och Kramers studie från 2005 

s. 250, 5:e raden, lägg till:  från förmågan att utveckla ett språk och lära sig kommunicera. 

s. 250, 11:e och 12:e raden, lägg till:  följer inte heller automatiskt med hörselnedsättningen 

s. 252 10:e raden, ändra till:  hindrades och därför också i hög grad genomförde högre studier. 

s. 256, 1:a och 2: a raden, ändra till:  de som inte har nedsatt hörsel ställts inför, samt att dessa etiska val skilt sig åt under de olika 
tidsperioder studien omfattar. 

s. 257, 9:e raden, lägg till: En annan del av tolkningsarbetet har inneburit att jag har tagit 

s. 258, 13:e raden, lägg till:  när nedärvningen av ett anlag är autosomalt dominant. 

s. 259, 2:a raden lägg till:  den biologiska reproduktionen av dövheten/hörselnedsättningen 

s. 260, 20:e och 21:a raden, ändra till:  som ett hinder för ett offentligt engagemang  vilket inte hade varit ett hinder för deras far.  

s. 260, 25:e raden, ändra till:  människan haft att lära. Den har funnits tiderna igenom. 

s. 262, 5:e och 4:e raden nedifrån, lägg till:  med undantag av Astrid som gick sömmerskeutbildning vid Tysta skolan och Sara som gick i 
hörselklass några månader. Trots den korta tiden i hörselklassen var Saras minnen  

s. 265, 5:e raden nedifrån, ändra och lägg till: ville veta om de fanns, vilka de var och är och vilka erfarenheter av livet de hade gjort. 

s. 266, 5:e raden nedifrån, ändra till:  Föräldrarna ansåg i en av dem att deras barn 

s. 267, 25:e raden, ändra till:  kunskaper men att det är en komplex fråga 

s. 267, 31:a raden, lägg till:  ”utbildningsnivåer” för sista generationen än när i deras liv 

s. 268, 7:e – 9 raden, ändra till; hörande fruar och mammor  stöttade och hörde åt sina män och sina barn. Fruarna gjorde det, men jag har 
bara något exempel på att hörande män stöttade sina fruar med nedsatt hörsel på ett liknande sätt. 

s. 268, sista fyra raderna, ändra till;  att begåvade barn inte fanns på landsbygden. När dessa hinder minskade var det också möjligt för 
dem att ta del av samhällets hela undervisningssystem. De hindrades inte av sin hörselnedsättning och hörselnedsättningen hindrade 
inte heller deras vilja. 

s. 282, stryk sista delen av sista meningen. - a community where no one adapts to the other, and encounters are relationships in which 
everyone changes. 

Utöver det finns mindre korrekturfel/språkfel som inte bör påverka läsarens förståelse av innehållet.  


