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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med hörselnedsättning som använder 
hörapparat eller cochleaimplantat bemöts i grundskolan samt att undersöka om de får tillgång 
till de hjälpmedel och verktyg som de är berättigade till. Undersökningen har genomförts 
genom kvalitativa intervjuer med elever och pedagoger samt genom ostrukturerade 
observationer. Observationerna genomfördes i olika skolsituationer. Studiens resultat visar på 
att de deltagande pedagogerna har kännedom om vilka behov elever med hörselnedsättning 
har i skolan. De medverkande pedagogerna arbetar på liknande sätt i klassrummet för att ge 
de inkluderade eleverna så bra förutsättningar som möjligt till inlärning och utveckling. 
Intervjuerna med elever visar på att samtliga elever får tillgång till tekniska hjälpmedel men 
flera av dem får inte tillgång till pedagogiska hjälpmedel och möjligheten till att använda 
teckenspråk. Vid intervjuerna med eleverna framkommer vissa skillnader beroende på 
elevantal och storlek på klassrum samt om lokalerna är hörselanpassade eller inte. 
 
Nyckelord: cochleaimplantat, hörapparat, hörselnedsättning, inkludering, specialpedagogik 
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1. Inledning 
 
Mitt intresse för specialpedagogiska frågor grundar sig i ett personligt engagemang och 
intresse för barn med olika typer av hörselnedsättning. En anhörig föddes med en grav 
hörselskada som senare utvecklades till dubbelsidig dövhet. För att ge henne möjligheten att 
höra och utveckla ett talspråk, opererades hon med cochleaimplantat (CI) som gett henne vad 
man kan kalla elektrisk hörsel. Implantatet är ett högteknologiskt hjälpmedel som ger döva 
och gravt hörselskadade möjligheten att återskapa sin hörsel. Oavsett om man är hörande, har 
en hörselnedsättning eller om man hör med hjälp av CI eller hörapparat är det vår hjärna som 
tolkar de ljud vi uppfattar vilket innebär att alla hörselupplevelser är individuella. Den hörsel 
en person erfar med hjälp av implantat är därför individuell och kan inte likställas eller 
jämföras med vad som brukar kallas normal hörsel. Jag har mycket kunskap om både 
hörselförskolor och hörselklasser och har en god uppfattning om vad dessa specialskolformer 
erbjuder. Eftersom jag läser till grundskollärare och snart blir en del av den kommunala 
grundskolans värld är jag intresserad och nyfiken på hur elever med hörapparat och CI bemöts 
och klarar sin kunskapsutveckling inkluderat i grundskolans verksamhet. 
 
En av grundskolans viktigaste uppgifter handlar om att kunna möta alla elevers olika behov. 
Skolan ska vara en väl fungerande plats och tillvaro för olika individer med olika 
förutsättningar. Persson (2013) framhåller att inkludering i skolan innebär att skolan ska vara 
en plats där alla elever, oavsett tidigare erfarenheter, språklig bakgrund eller olika typer av 
svårigheter, ska ha lika rätt till att utvecklas, kunskapsmässigt och som individ. Vidare 
betonar Persson att den svenska skolans målsättning är att alla elever ska gå i den vanliga 
skolan och i samband med införandet av läroplanen 1980 introducerades begreppet En skola 
för alla. Jag kommer i mitt arbete med denna studie att undersöka hur elever med 
hörseltekniska hjälpmedel inkluderas i klassrummets och i skolans övriga gemenskap. Vidare 
vill jag undersöka om elever med hörapparat/er och CI får den hjälp de behöver samt hur 
pedagoger upplever sitt arbete med dessa elever.  
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med hörselnedsättning som använder 
hörapparat eller cochleaimplantat bemöts i grundskolan samt att undersöka om de får tillgång 
till de hjälpmedel och verktyg som de är berättigade till. För att besvara detta syfte utgår jag 
från följande frågeställningar: 
 

• Vilka aspekter i skolan och i klassrummet är viktiga att ta hänsyn till för inkluderade 
elever med CI och hörapparater? 

• Vilka hjälpmedel får inkluderade elever med CI och hörapparater tillgång till i skolan 
och hur används de?  

• Hur upplever elever och pedagoger på de utvalda skolorna att elever med 
hörselnedsättning uppnår kunskapsmålen? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Inkludering och integrering – ett historiskt nedslag 
Lärande, delaktighet och elever i behov av särskilt stöd är ständigt aktuella ämnen som 
genomsyrar grundskolans verksamhet, från årskurs ett till nio. Hand i hand med dessa 
återkommande viktiga frågor går begreppet inkludering. Inclusion och inkludering innebär 
enligt Persson (2013) ”att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att 
ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjligheten att känna gemenskap, 
delaktighet och meningsfullhet i skolan så att ingen exkluderas ur det gemensamma och 
meningsskapande” (s. 8). När 1980 års läroplan infördes introducerades det nya begreppet ”en 
skola för alla”. Syftet med begreppet var alla elevers delaktighet och möjlighet till gemenskap 
inom ramen för hela skolans verksamhet. ”En skola för alla” innebär att alla elever ska kunna 
utvecklas och lära i en inkluderande miljö utifrån sina egna förutsättningar (Persson, 2013). 
 
Begreppet inkludering har kommit att användas mer frekvent och i större omfattning de 
senaste åren. Konceptet infördes i förhållande till elever i behov av särskilt stöd och handlar 
om att alla elever ska vara delaktiga i skolans hela verksamhet. I kontrast till begreppet 
integrering har inkludering av elever blivit ett nytt sätt att se på ”en skola för alla” (Nilholm, 
2007). Det är dock enligt Nilholm inte självklart vad som skiljer begreppen åt och det kan 
vara av vikt att undersöka skillnaderna och utvecklingen av de båda begreppen för att förstå 
hur de uppkommit. Under 1990-talet debatterades de olika termernas innebörd och Vislie 
(2003) argumenterar för att begreppen bör skiljas åt. 
 

The literature is full of examples of ‘voices from the west’, who may argue that the terms 
mean the same, while others are making distinctions. Pijl, Meijer and Hegarty (1997) have 
argued that both terms are being used to express comparable processes and outcomes, 
emphasizing particularly that there are wider notions of integration that are coming ‘close to 
the concept of inclusion’ (p. 2). Zones of overlapping between the two notions, whether large 
or small, are one thing. An important question is, of course, also whether the notions have 
different cores or central foci. Looking back at what, by and large, had been the main 
concerns of integration in the western societies in the previous decades, I will argue that the 
two notions have different foci, and that they should not be mixed (Vislie, 2003, s. 19). 

 
Från 1800-talets mitt, då folkskolan infördes i Sverige, ställdes lägre kunskapskrav för elever 
som ansågs avvika från vad som på den tiden betecknades som normalt (Ahlberg, 2007). 
Dessa barn var en del av skolsystemet men erhöll inget särskilt stöd. Barn med olika 
funktionsnedsättningar, som exempelvis dövhet eller blindhet, ställdes i princip helt utan 
skolgång. I början av 1900-talet uppkom diskussioner om de avvikande elevernas situation 
och huruvida den vanliga skolan var rätt plats för dem eller inte. Som ett resultat av detta 
infördes segregerande sär- och specialklasser. I början på 1940-talet inrättades speciella 
klasser för barn med diagnostiserade och fastställda funktionsnedsättningar (Ahlberg, 2007). 
Integreringsbegreppet uppkom under slutet av 1960-talet som en kritisk reaktion till de 
rådande särlösningarna. Speciallösningar för barn som avvek från normaliteten sågs inte 
längre som något försvarbart och integrering av alla barn i samma skola kom att ersätta de 
tidigare segregerande särlösningarna, enligt Ahlberg. Integrering kan förklaras som ett 
begrepp och en uppfattning som handlar om att barn som avviker från vad som anses vara 
normalt och vanligt ska passas in i skolan utan att verksamheten är organiserad utifrån barns 
olikheter (Nilholm, 2006). Haug (1998) påpekar att integreringen av elever fortfarande var 
segregerande även efter att sär- och specialklasserna upphört då integreringen alltjämt innebar 
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särlösningar för elever som inte passade in. Nilholm (2006) förklarar att inkludering å andra 
sidan handlar om att skolan ska förutsätta att alla barn är olika och har olika behov och 
verksamheten ska således vara organiserad utifrån detta antagande. 
 

3.2 Inkludering i dagens skola 
Inkludering innebär att alla elever i skolans verksamhet känner delaktighet, gemenskap och 
meningsfullhet. Det är skolans, samhällets och utbildningsväsendets ansvar att anpassa sina 
skolverksamheter på ett sådant sätt så att alla elever får möjligheter att uppleva detta. 
Inkludering ska bidra till att ingen i skolans verksamhet ska exkluderas ur det 
gemensamhetsskapande (Persson, 2013). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) framhålls kraven på en likvärdig utbildning. Skolans 
undervisning ska främja elevers utveckling och lärande med utgångspunkt i alla elevers olika 
bakgrund och förutsättningar. 
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmen ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
olika  förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011, s. 8) 

 
Nilholm och Göransson (2012) betonar att inkludering i skolan idag bör ses utifrån ett 
perspektiv där man ser på hur skolan kan anpassas till alla elevers olikheter, i kontrast till 
tidigare syn på hur elevers olikheter skulle anpassas till hur skolans verksamhet fungerar. 
Vidare menar författarna att resonemanget kring inkludering inte heller bör avgränsas till att 
handla om elever i olika typer av svårigheter, utan begreppet bör vidgas till att omfatta alla 
olikheter, där inräknat även kulturella, sociala, etiska och språkliga olikheter. Enligt Ahlberg 
(2007) har dagens skola fortfarande en tendens att genomföra segregerande lösningar för barn 
i behov av särskilt stöd. Författaren påpekar att det ofta uttrycks att den smidigaste lösningen 
för både elever och pedagoger är att elever med likartade svårigheter får arbeta avskilt i ett 
rum separerat från den övriga klassrumsundervisningen. Elever som särskiljs från den 
ordinarie undervisningen känner sig inte inkluderade med den övriga klassen som de är en del 
av i andra sammanhang i skolan (Ahlberg, 2007).  
 

3.3 En skola för alla 
Kroksmark (2002) har skrivit och översatt Didactica magna (1638) av den tjeckiske 
pedagogen Johann Amos Comenius. Redan på 1600-talet skrev Comenius om elevers 
olikheter och vikten av olika pedagogiska arbetssätt för att nå alla elever och erbjuda dem 
möjligheten till ett optimalt lärande. I sitt verk Didactica magna (1638) skrev Comenius om 
utvecklandet av en skola för alla där alla barn, oavsett ursprung, klass eller kön, skulle 
erbjudas en likvärdig skolgång (Kroksmark, 2002). Detta var på många sätt revolutionerande 
på Comenius tid men går väl ihop med dagens visioner och intentioner om skolan som en 
plats för alla barn. Enligt Kroksmark framhöll Comenius att det var skolans organisation och 
verksamhet som skulle anpassas efter elevernas individuella behov och detta ställde krav på 
lärarna. Utöver ämneskunskaper skulle de även lära känna eleverna och beakta gruppens 
dynamik och variation. Gerrbo (2012) påpekar att dagens ide om en skola för alla i mångt och 
mycket liknar Comenius ide från 1600-talet. Begreppet och uttrycket är idag så vedertaget att 
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ingen politiker, lärare eller skolledare kan ha undgått att ha kommit i kontakt med idén och 
grundsynen som genomsyrar visionen om en skola för alla (Gerrbo, 2012). Även 
internationellt sett finns idén förankrad. Vid en konferens i Spanien 1994 antog Förenta 
Nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur en deklaration som utförligt 
formulerade en internationell strävan och inriktning för grundtankarna om en skola för alla 
(Svenska Unescorådet, 2001). Denna deklaration har kommit att kallas 
Salamancadeklarationen och innehåller formuleringar och principer för alla barns rätt till 
skolgång, oavsett förutsättningar. Alla barn i behov av särskilt stöd ska beredas plats i den 
närmast placerade ordinarie skolan (Svenska Unescorådet, 2001). Svårigheter uppstår 
emellertid länder emellan då skillnader i exempelvis infrastruktur, ekonomi, utbildning och 
skolstruktur påverkar möjligheter för nationer att erbjuda alla elever i behov av särskilt stöd 
en plats i den ordinarie skolan. Därav är det inte rimligt att alla länder tolkar deklarationen 
enhetligt. Det som är möjligt i ett land kan vara omöjligt i ett annat (Gerrbo, 2012). Vidare 
skriver Gerrbo att för ett land som Sverige har deklarationen bidragit till ett utvecklande av 
den specialpedagogiska rollen i skolan och inom pedagogiken. Sverige presenterade en ny syn 
på specialpedagogik redan på sjuttiotalet i SIA-utredningen (SOU 1974:53). I och med 
Salamancadeklarationen 1994 fick specialpedagogiken på nytt förnyad kraft i Sverige. Den 
nya förändrade synen på specialpedagogik innebar att fokus flyttades från elevers svårigheter 
att delta i den ordinarie undervisningen, till att granska klassrummen, skolan och lärarnas 
metoder och tillvägagångssätt att organisera sin undervisning (Gerrbo, 2012).  
 

3.4 Kommunikation, lärande och delaktighet 
Människor har ett naturligt behov av att kommunicera och i samspelet mellan individer spelar 
kommunikation en avgörande roll för vår möjlighet till gemenskap och delaktighet. Vi är alla 
bärare och mottagare av information som vi på ett eller annat sätt har behov av att förmedla 
till andra i syfte att uttrycka känslor, tankar, värderingar, attityder och avsikter (Maltén, 
1998). Dysthe (2003) betonar vikten av dialog som förutsättning för samspel och lärande.  
 

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 
samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen 
mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är 
mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening 
(Dysthe, 2003, s. 31).  

 
Alla elever har behov av att känna delaktighet och samhörighet. Barn utvecklar sin identitet 
och självkänsla genom sociala processer i en grupp och barn har behov av att känna 
samhörighet i konkreta grupper så som familj och vänner men även i mer abstrakta och 
sociala grupper som ålder, etnicitet och kön (Thornberg, 2006). Thornberg förklarar vidare att 
skolan är en plattform där alla individer påverkas av gruppkonstellationer, samhörighet och 
graden av delaktighet. Dessa faktorer blir tillsammans avgörande för om elever upplever 
positiva lärtillfällen i klassrummet. Barns upplevelsevärld är socialt inriktad och bygger på 
kommunikativa relationer. De lär sig genom sociala processer med vuxna och med andra barn 
och den kommunikation som sker mellan kamrater är lika viktig som den som uppstår mellan 
ett barn och en vuxen (Säljö, 2000). Genom kommunikation och interaktion tillägnar vi oss 
kunskaper och färdigheter och Säljö understryker att det viktigaste medierade verktyget som 
människan har är språket.  
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3.5 Sociokulturellt perspektiv på lärande – språk, kommunikation och 
lärande 
Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från den ryske pedagogen och psykologen 
Lev Vygotskys teorier om att lärande sker i samspel och kommunikation tillsammans med 
andra. Vygotsky (1978) framhåller att språkets centrala roll i kommunikation är kärnan till 
barns lärande och utveckling. Vidare förespråkade Vygotsky Zone of Proximal Development 
(ZPD) som ett centralt begrepp i barns utveckling. ZPD eller den proximala utvecklingszonen 
innebär att barn tillsammans med en annan mer kunnig vuxen eller kamrat kan utvecklas och 
prestera mer än vad barnet kan göra på egen hand och utan stöd (Säljö, 2000).  
 
Inom ramen för det sociokulturella perspektivet på lärande beskriver Dysthe (2003) att 
lärande sker i en social gemenskap och är kopplat till relationer mellan barn och vuxna och 
även mellan barn och barn. Lärande uppstår genom interaktion mellan individer och 
samarbete inom lärprocesserna är avgörande för att elever ska kunna tillägna sig kunskap. 
Språket är avgörande i den sociala gemenskapen och kommunikativa processer utvecklar och 
utvidgar vårt tänkande. 
 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för 
människans lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka 
med andra som barnet får del av kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste barndom 
och lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen (Dysthe, 2003, s. 48). 
 

3.6 Specialpedagogik 
Före 1940-talet fick elever som hade svårt att följa undervisningen i den svenska skolan liten 
eller ingen uppmärksamhet. Hjälpklasser för elever i behov av särskilt stöd fanns i vissa 
storstäder och för barn med grava funktionsnedsättningar fanns särskilda institutioner. Synen 
på specialundervisning och specialpedagogik förändrades under 1970-talet och med SIA-
utredningen kom begreppet En skola för alla. Synen på elever förändrades från elever med 
svårigheter till elever i svårigheter och specialpedagogikens fokus kom att handla om skolans 
verksamhet och hur skolan och undervisningen kan förändras för att nå alla elever (Ahlberg, 
1999) 
 
Haug (1998) angriper specialundervisning och specialpedagogik utifrån begreppet social 
rättvisa och påpekar att detta är centralt då målsättningen med utbildning i Sverige är allas 
lika villkor och rätt till utbildning, oavsett förutsättningar. Begreppet social rättvisa kan 
definieras på olika sätt i olika sammanhang och det är inte ett otvetydigt och uppenbart 
begrepp. Det finns dock två perspektiv på social rättvisa som Haug urskiljer som de viktigaste 
och mest framträdande. Det första perspektivet är den kompensatoriska lösningen som bygger 
på att enskilda individer i behov av särskilt stöd får hjälp att förstärka sina svaga sidor. Målet 
med denna lösning är att eleverna ska uppnå samma kunskapsnivå som övriga barn i samma 
ålder, genom en tillrättalagd utbildning med extra insatta resurser. Vidare framhåller Haug att 
denna lösning förutsätter att barnen har utretts och diagnostiserats av experter som beslutar 
vilka svårigheter barnen har. Den kompensatoriska lösningen bygger på att barn särbehandlas 
och utgår från att barnet ska anpassas till skolans verksamhet och inte tvärtom. Det andra 
perspektivet är det demokratiska deltagarperspektivet och denna synvinkel på social rättvisa 
framhåller individens rätt att delta i den sociala gemenskapen på sina villkor (Haug, 1998). 
Detta perspektiv kan ses som en del av den inkluderande undervisningen där fokus inte i 
första hand ligger på individen utan på de sammanhang eleven befinner sig i. Delaktighet och 
gemenskap ses som elevens rättigheter och hela skolans verksamhet ses över för att finna 
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orsakerna till individers svårigheter. Till skillnad från den kompensatoriska lösningen, ligger 
inte fokus på att utreda individens brister utifrån dennes prestationer, utan ses i relation till 
hela skolans verksamhet. De specialpedagogiska insatser som sätts in, stödjer verksamheten 
och organisationen att anpassas till alla elevers olikheter (Haug, 1998).  
 
Den svenska skolans grund för specialpedagogisk hållning idag grundar sig i FN:s 
barnkonvention (Unicef, 2009) om barns rättigheter och i Salamancadeklarationen (Svenska 
Unescorådet, 2001) från 1994. Specialpedagogiken kan ses som politiskt normativ då skolan 
har ett uppdrag som är reglerat i skollagar, läroplaner och grundlagar och som ska utföras 
utifrån dessa författningars direktiv (Ahlberg, 2007). I Lärarutbildningskommitténs 
betänkande från 1999 (SOU 1999:63) betonas vikten av att det specialpedagogiska arbetet 
genomsyrar hela skolans verksamhet. 
 

Enligt Lärarutbildningskommittén är en av specialpedagogikens mest angelägna uppgifter att 
bidra till att all personal i skola och förskola kan möta den naturliga variationen av elevers 
olikheter. Specialpedagogik är i dagens skola ett nödvändigt kompetens- och kunskapsområde 
i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete. Det handlar då om varje individs rättighet att få 
utbyte av skolan genom att få delta utifrån sina unika erfarenheter, kunskaper, förutsättningar 
och behov. Lärarutbildningskommittén menar att specialpedagogiska åtgärder bör ses som ett 
kvalificerat komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet och användas där den 
allmänpedagogiska kompetensen ej är tillräcklig (SOU 1999:63, s. 192-193). 

 
Vidare framhålls att specialpedagogiska frågor emellertid är problematiska bland annat på 
grund av det tvärvetenskapliga kunskapsområde som utgör grunden för specialpedagogiken. 
En målsättning är i dagens skola att alla lärare ska ha grundläggande specialpedagogiska 
kunskaper och arbetslag ska tillsammans kunna vara pedagoger för alla barn. 
Specialpedagogiken ska prägla hela skolans vardagliga arbete och bilda ett gemensamt ansvar 
för all personal, med huvudansvar av en särskilt utbildad speciallärare eller specialpedagog 
(SOU 1999:63). 
 

3.7 Hörselskadade 
Hörselskadades Riksförbund framhåller att det finns omkring 1,3 miljoner hörselskadade i 
Sverige. Av dessa är ca 367 000 personer hörapparatbärare (Hörselskadades Riksförbund, 
2009). Fredäng (2003) påpekar att det är svårt att få fram exakta siffror på antalet 
hörselskadade men intresseorganisationernas uppskattningar brukar ses som en fingervisning 
av hur verkligheten ser ut. Enligt Hörselskadades Riksförbund (2014) är hörselskadade ett 
begrepp som innefattar personer med olika typer och grad av hörselnedsättning, 
ljudöverkänsliga personer, personer med tinnitus och personer med Meniéres sjukdom. Ofta 
förekommer dessa olika typer av hörselskador tillsammans. Bergstadius (2006) framhåller att 
de flesta hörselskadade har uppburit hörselnedsättning i vuxen ålder, dessa kallas 
vuxenhörselskadade. Personer med medfödda hörselnedsättningar eller personer som 
förvärvat en hörselnedsättning under förskoleålder eller skolålder kallas 
barndomshörselskadade. Vidare skriver Bergstadius att den grad och typ av hörselnedsättning 
en person har påverkar förutsättningarna för språkutveckling och tillägnande av språket. En 
grav hörselnedsättning innebär oftast att teckenspråk blir barnets förstaspråk medan en individ 
med en lindrig hörselnedsättning kan komma att anses och betraktas som hörande. Enligt 
Hörselskadades Riksförbund (2009) kan denna uppfattning av lindriga hörselnedsättningar 
ofta leda till ett utanförskap och en upplevelse för dessa individer att varken tillhöra gruppen 
hörande eller döv.  
 



	  

	  
7	  

	  

3.8 Cochleaimplantat (CI) 
Enligt Sveriges Dövas Riksförbund föds det idag ca 70 döva barn per år (Sveriges Dövas 
Riksförbund, 2011). Av dessa barn opereras 95 % med cochleaimplantat (CI). CI är ett 
högteknologiskt hjälpmedel som gör det möjligt för gravt hörselskadade eller döva att 
uppfatta ljud och på så sätt via elektrisk stimulering återskapa hörsel. Den vanligaste 
permanenta hörselskadan beror på skadade eller avsaknad av hårceller i hörselsnäckan. En 
skada i hörselsnäckan eller innerörat går inte att reparera men med en CI-operation kan man 
genom elektrisk stimulering av hörselnerven rekonstruera ljud (Socialstyrelsen, 2006). Vidare 
framhåller Socialstyrelsen att ett CI i huvudsak är uppbyggt av en yttre och en inre del. Den 
yttre delen består av en sändare och en mikrofon och den inre delen av en mottagare som via 
en sladd skickar impulser till den inopererade elektrodsladden i hörselsnäckan. Ett implantat 
som fungerar väl kan ombilda dövhet till vad som motsvarar en måttlig hörselskada. 
Bergstadius (2006) understryker att resultaten för barns språk- och hörselutveckling med CI 
varierar och det går inte på förhand att urskönja utfallet av en operation. CI-bärande barn kan 
uppleva bekymmer med bullriga miljöer men samtidigt ha lätt för att förstå tal i en miljö där 
omgivande ljud är begränsade. Andra barn når inte upp till nivån talspråkshörsel och behöver 
kanske stöd för avläsning för att uppfatta tal. Resultaten från en CI-operation är mycket 
individuella och resultaten av en operation förväntas bli bättre ju tidigare operationen utförs 
(Socialstyrelsen, 2000). Syftet med en CI-operation är att ge döva personer möjligheten att 
uppfatta ljud och i de fall där operationen ger ett optimalt utfall även kunna uppfatta 
talspråksljud som är en förutsättning för att kunna utveckla ett talspråk (Tvingstedt, Preisler & 
Ahlström, 2003). Vidare skriver författarna att det tar tid att utveckla ett språk och alla barn 
som opereras med CI garanteras inte att utveckla ett talspråk. Socialstyrelsen (2000) beskriver 
det som att ”Beroende på det enskilda barnets förutsättningar kan det variera från att få 
tillgång till hörselintryck till att kunna förstå och producera tal” (s. 12). Humphries et al. 
(2012) framhåller att ju tidigare ett dövt eller hörselskadat barn opereras med CI desto 
snabbare ges de möjligheten att utveckla ett välfungerande talspråk i tidig ålder. Vidare 
påpekar författarna att före år 2009 ansågs det nästan som omöjligt att operera bilaterala CI:n 
på ett litet barn men vid år 2012 hade den forskning som gjorts visat att spädbarn med 
dubbelsidig grav hörselnedsättning endast gynnas av bilaterala operationer vid ett och samma 
tillfälle. 
 

3.9 Hörhjälpmedel i skolan 
Hjälpmedelsinstitutet (2008) framhåller att det finns en gränsdragningsproblematik när det 
handlar om hjälpmedel i skolan och vem som bär ansvaret för utrustning och teknik. Före 
1984 var det huvudmannens ansvar att tillgodose hjälpmedel i skolan för elever med 
funktionsnedsättningar (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Efter ett betänkande 1981 (Tekniska 
hjälpmedel för handikappade SOU 1981:23) beslutade riksdagen 1983 att ansvaret skulle tas 
över av landstingen. Detta innebar att hjälpmedelsverksamheterna fick överta ansvaret för att 
tillgodose teknisk utrustning samt kunskap till skolorna.  
 

Ansvaret för hjälpmedel för daglig livsföring enligt HSL, är delat mellan landsting och 
kommuner och ansvarsfördelningen är olika i hela landet. Hjälpmedel till barn är dock 
huvudsakligen ett landstingsansvar. Landstingen utarbetar egna riktlinjer/regelverk med 
utgångspunkt från HSL och upphandlar hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling, 
LOU (SFS 2007:1091). Riktlinjer/regelverk innehåller bl.a. vad landstinget beslutat vara 
personliga hjälpmedel, principer för vad landstinget anser vara grundutrustning inom särskilda 
boenden och skolan samt för dubbelutrustning. Upphandlingar av hjälpmedel görs med 
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utgångspunkt från riktlinjer/regelverk och vilka hjälpmedel som kan erbjudas varierar därför i 
landet (Hjälpmedelsinstitutet, 2008, s. 13). 

 
Hjälpmedelsinstitutet (2008) skriver att staten ansvarar över att vi har en likvärdig skola i hela 
landet och målet med en likvärdig skola ska uppnås genom tillsyn och utvecklingsinsatser 
genomförda av staten. Även grundutbildning och viss fortbildning av lärare är statens ansvar. 
Kommuner och landsting har tillsammans ett ansvar att skollokaler utrustas med nödvändiga 
hjälpmedel för att inkluderade elever med funktionsnedsättningar ska få möjligheten att uppnå 
utbildningskraven. För elever med olika typer av hörselnedsättningar innebär det att salar ska 
utrustas med teleslinga och eleverna ska ha tillgång till mikrofon i klassrummet. Kommuner 
och landsting delar på ansvaret för personliga hjälpmedel och utrustning i skolorna. Inom 
ramen för detta ingår inte utrustning för akustikfrämjande art som exempelvis mattor, dukar, 
gardiner, tjockare dörr och översyn av fläktsystem. Ansvaret för denna anpassning är rektorns 
och ofta är det Pedagogiska hörselvården som efter besök på skolan hjälper rektorn om viket 
behov eleven har (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Pedagogiska hörselvårdens enhetschef 
(Mannesson, 2014) framhåller att i Norrbotten är det landstinget som ansvarar för att 
tillsammans med föräldrar, elev och tekniker från tekniska hörselvården prova ut vilket 
hjälpmedel som är lämpligast. Det finns olika typer av teleslingor, både de som är portabla, 
som kallas FM-system och de som är fasta och kopplade till ett specifikt rum. En fast 
teleslinga (T-slinga) installeras längs med väggarna i en lokal i form av en magnetantenn som 
sedan ansluts till en förstärkares högtalarutgång. Hörapparater och CI innehåller en telespole 
som fångar upp elektromagnetiska svängningar som förstärkaren sänder ut och ljuden som 
hörslingan fångat upp förstärks på så sätt i hörapparaten eller CI:t (Hjälpmedelsinstitutet, 
2008). 
 

3.10 Teckenspråk och tecken som stöd 
Det svenska teckenspråket är ett visuellt språk som uttrycks med hela kroppen och uppfattas 
med synen. Det finns cirka 10 000 döva och hörselskadade i Sverige som har teckenspråk som 
modersmål men även hörande med exempelvis döva föräldrar räknas in i gruppen som har 
teckenspråk som första språk (Sveriges Dövas Riksförbund, 2011). Teckenspråk är ett 
nationellt språk som skiljer sig åt mellan olika nationer och är ofta mycket starkt kulturellt 
knutet och utvecklat. I Sverige finns det totalt cirka 30 000 personer som på något sätt i sin 
vardag använder sig av teckenspråk (Lyxell, 2014).  
 
I en avhandling om teckenspråkets och dövas historia skriver Fredäng (2003) att teckenspråk 
länge var förbjudet runtom i världen och under en språkkonferens i Milano 1880 beslutades 
det att döva inte skulle tillåtas använda teckenspråk då det ansågs påverka deras förmåga att 
använda talspråk. Under långa perioder fram till mitten av 1900-talet utsattes döva för försök 
och påtryckningar att lära sig tala. På dövskolorna delades elever in i grupper beroende på om 
ett barn hade vissa hörselrester och kunde frammana någon typ av språkljud eller om barnet 
var helt dövt och inte hade förmågan att framkalla språkljud. Undervisningen bestod till 
största delen av att träna tal men elever tecknade i smyg på rasterna och tack vare detta 
bevarades språket (Fredäng, 2003). Ahlström, Preisler & Tvingstedt (2003) påpekar att mellan 
åren 1950 till 1980 var förmågan att tala ett sätt att mäta barnens intelligens och ofta ansågs 
det talade språket vara en förutsättning för att barn skulle kunna lära sig läsa och skriva.  
 
I ett delbetänkande om teckenspråkets ställning utgiven av staten kan man läsa att 
teckenspråkets roll för döva och hörselskadade barn fortfarande är en ständigt och pågående 
omdiskuterad fråga (SOU 2006:29, 2006). Hörselskadade barns rätt till teckenspråk och 
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tecken som stöd (tss) är i mångt och mycket inte en självklarhet. Människans behov av 
kommunikation och den språkliga interaktionens värde för barns sociala utveckling är ett 
välkänt faktum och en förutsättning för utvecklande av identitet, social- och intellektuell 
kompetens. Utifrån detta perspektiv på språk och utveckling bör barn som har inkluderad 
skolgång få tillgång till de språk som främjar maximal utveckling (SOU 2006:29, 2006). Barn 
med hörselnedsättning bör erbjudas både teckenspråk och talad svenska för att utveckla 
kommunikativa färdigheter och för att få möjligheten att välja den kommunikationsform de 
känner sig bekväma och trygga med. Hörselskadade barn som får möjligheten att 
kommunicera med både teckenspråk och talad svenska gynnas i sin kognitiva, sociala och 
emotionella utveckling (Roos, 2006).  
 
Bergstadius (2006) påpekar att tecken som stöd (tss) är en kommunikationsform och inte ett 
språk. Tss innebär att man tecknar de betydelsebärande orden i det talade språket och syntax 
och grammatik följer talspråket medan de tecken man använder är ”lånade” från 
teckenspråket. Vidare betonar Bergstadius att tss inte lärs ut till döva och hörselskadade barn 
eftersom de behöver få tillgång till ett fullvärdigt språk för att inte bli språklösa. Däremot kan 
tss ses som ett komplement för någon som redan har ett utvecklat språk.  
 

4. Lagar och förordningar 
 
Det finns en mängd lagar och förordningar, både internationella och nationella, som styr hur 
den svenska grundskolan ska upprätthålla allt från undervisning och kunskapskrav till elevers, 
vårdnadshavares och skolans rättigheter och skyldigheter.  
 

4.1 Skollagen 
Den grundskola vi har i Sverige idag är obligatorisk för alla barn och vi har en skollag som 
finns till för att reglera de rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 
Skollagen reglerar även de skyldigheter verksamhetsutövaren har (SFS 2010:800) Alla elever, 
oavsett tidigare erfarenhet, bakgrund eller funktionsnedsättningar har samma rättigheter i 
skolan. I enlighet med skollagen paragraf 4, Syftet med utbildningen inom skolväsendet, ska 
skolan ta hänsyn till alla individers olika behov och främja alla elevers optimala utveckling. 
Lusten att lära och utvecklas ska stimuleras så att alla elever når så långt som möjligt.  
  

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare (SFS 2010:800, 4 §) 
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4.2 Läroplanen 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är skolans 
närmaste riktlinjer. Regeringen har fastställt grundskolans värdegrund, utbildningens 
övergripande mål och riktlinjer och kursplanernas förordningar. Grundskolans kunskapskrav 
är myndighetsföreskrifter som är fastställda av Skolverket (Skolverket, 2011). Den första 
delen i Lgr11 handlar om skolans värdegrund och uppdrag. 
 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som 
verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. 
 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011, s. 7). 

 
Vidare understryks det i läroplanen att det i skolans uppgift ingår att främja medkänsla och 
sympati för andra människor och ingen inom skolan ska utsättas för diskriminering. 
Utbildningen ska anpassas till varje individs olika förutsättningar och särskild hänsyn ska tas 
till de elever som har svårigheter att uppnå målen.  
 

4.3 Barnkonventionen 
Förenta staternas (FN:s) konvention om barns rättigheter accepterades och antogs den 20 
november 1989 av FN:s generalförsamling (Unicef, 2009). Konventionen innehåller 
föreskrifter och stadganden om vilka mänskliga rättigheter barn i hela världen har. Alla länder 
som är medlemmar i FN och som på så sätt anslutit sig till barnkonventionens avtal är 
skyldiga att arbeta för att barns rättigheter respekteras. Vidare står det att läsa i 
barnkonventionen att alla avsnitt i konventionen tillsammans utgör en helhet men det finns 
fyra särskilt viktiga grundläggande principer som alltid ska uppmärksammas när det gäller 
frågor som rör barn. Dessa fyra punkter är: 

• Alla barn har lika värde och samma rättigheter. 
• Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet. 
• Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
• Alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad. 

I del I i barnkonventionen, artikel 23, står det om barn med funktionsnedsättningar och deras 
rättigheter till värdighet, aktivt deltagande i samhället, särskild kostnadsfri omvårdnad vid 
behov och erhållande av undervisning och utbildning som bidrar till största möjliga 
integrering i samhället (Unicef, 2009). 
 
 

4.4 Salamancadeklarationen 
I juni 1994 samlades representanter från 92 regeringar och 25 internationella organisationer i 
staden Salamanca i Spanien (Svenska Unescorådet, 2001). Konferensens huvudfokus 
handlade om att enas om grundläggande ändringar inom utbildningsväsendet som fordrades 
för att realisera principen om en integrerad skolgång, dvs. en skola för alla. Konferensen i 
Salamanca förde samman tjänstemän, planeringsansvariga, administratörer och specialister 
inom skolväsendet med företrädare för FN, biståndsorganisationer, icke-statliga organ och 
internationella organisationer på regeringsnivå. Gemensamt antog konferensen 
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Salamancadeklarationen vars huvudsyfte och fokus handlar om principer, inriktning och 
praxis för elever med behov av särskilt stöd och deras skolgång (Svenska Unescorådet, 2001). 
 

Grundtanken i dessa dokument är att man genom att erkänna behovet av att arbeta för målet 
”skolor för alla” skall åstadkomma läroanstalter som är till för alla elever, som respekterar 
olikheter, som stödjer inlärning och som tillgodoser individuella behov. I den egenskapen 
utgör dokumenten ett viktigt bidrag till strävandena att förverkliga en skolundervisning för 
alla och göra skolorna pedagogiskt effektivare (Svenska Unescorådets skriftserie, nr1/2001, 
s.12) 
 

Enligt Unesco har en deklaration en politisk innebörd snarare än en rättslig betydelse vilket 
innebär att deklarationen är det svagaste normativa verktyget, till skillnad från en konvention 
som är det starkaste internationella verktyget. En deklaration kan ses som ett vägledande 
hjälpmedel men ingen nation är tvingad att följa deklarationen (Svenska Unescorådet, 2001). 
 

4.5 Skolinspektionen 
Skolinspektionen är en statlig myndighet som finns till för att granska att alla skolor i Sverige 
följer lagstiftning, skollagen, regler och läroplaner. Skolinspektionen utför granskningar för 
att säkerställa att utbildningar i landet är likvärdiga och att alla elever får en trygg skolgång.  
Enligt Skolinspektionen var brister i särskilt stöd i grundskolan en av de vanligaste bristerna i 
skolor under 2013 (Skolinspektionen, 2013). I en kvalitetsgranskning från 2009 skriver 
Skolinspektionen att områden som uppmärksammas som problemområden är brister i 
pedagogers kompetens, anpassning av lärmiljöer samt avsaknad av pedagogiska hjälpmedel 
(Skolinspektionen, 2009). 
 

5. Metod 
I följande avsnitt redovisas val av metod, urval, genomförande, etiska ställningstaganden samt 
hur analys och bearbetning av insamlad data gått till. 
 

5.1 Metodval – kvalitativ metod 
Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med barn som har CI och barn som använder 
hörapparat. Jag har även intervjuat elevernas pedagoger som arbetar med barnen. För att 
skapa mig en bredare uppfattning av hur pedagoger använder sig av teckenspråk, tecken som 
stöd (tss) samt tekniska hjälpmedel i klassrummet har jag även valt att genomföra 
ostrukturerade observationer i klassrummen. De ostrukturerade observationerna bidrar även 
till att skapa en uppfattning av hur elever i urvalsgruppen bemöts och beter sig i klassrummet, 
samt hur deras kommunikation sker med övriga klasskamrater och med pedagoger. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att en kvalitativ forskningsmetod har en bestämd 
struktur och ett tydligt syfte. Den kvalitativa forskningsmetoden genomförs enligt författarna 
ofta i form av professionella samtal där den som intervjuar ställer väl genomtänkta frågor till 
den person som intervjuas. De frågor som ställs under intervjun relaterar till undersökningens 
syfte. Vidare betonar Kvale och Brinkmann att en kvalitativ forskningsintervju delvis kan 
förstås genom ett fenomenologiskt synsätt. Fenomenologin inom kvalitativa studier beskriver 
författarna ”som ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv 
och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten 
är vad människor uppfattar att den är” (s. 42). Det fenomenologiska förhållningssättet i 
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kvalitativa studier fokuserar på människors upplevelser och medvetande samt den livsvärld vi 
är en del av. Kvale och Brinkmann beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju som varken är ett samtal med slutna frågeformulär eller ett 
öppet vardagssamtal. Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med kvalitativa intervjuer 
att identifiera och finna en eller flera personers uppfattning, karaktär och egenskaper om en 
särskild företeelse. Man kan därför inte ha några färdiga svarsalternativ i kvalitativa 
intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden ska ha ett tydligt syfte och en i förväg bestämd 
struktur. Vidare kan den kvalitativa intervjun ses som ett professionellt samtal mellan två eller 
fler personer och att samtalsledaren ställer väl genomtänkta frågor till den eller de som 
intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2009). Patel och Davidsson (2003) beskriver ostrukturerade 
observationer som en metod man använder om man vill samla in mycket och omfattande 
information kring ett problemområde. De beskriver det som att man registrerar allt som sker i 
en viss situation kopplat till ett syfte.  
 

5.2 Urvalsgrupp  
I min undersökning har jag genomfört fyra intervjuer med elever och fyra intervjuer med 
elevernas pedagoger. Två av eleverna har CI och två elever använder hörapparat. Vid 
kvalitativa studier är ett slumpmässigt urval av informanter inte aktuellt av den orsaken att det 
medför en risk att antalet avvikande deltagare blir för stort (Trost, 2005). Två av eleverna som 
jag intervjuade går i friskolor och två elever i den kommunala grundskolan. Eftersom 
fokusgruppen i länet inkluderade elever i grundskolan med CI eller hörapparat är relativt få 
till antalet så sträcker sig åldrarna på elever från årskurs tre till nio. Den första kontakten togs 
via e-post med de berörda elevernas vårdnadshavare där jag skickade ett informationsbrev 
innehållande en blankett där de fick ge sitt medgivande till barnens medverkande i studien (se 
bilaga 1). Även pedagogerna meddelades via ett informationsbrev om hur studien skulle gå 
till, tidsåtgång samt mina etiska överväganden. I nästa skede kontaktade jag pedagogerna via 
telefon för att boka tid för intervjuerna. Platserna för intervjuerna varierade bland annat på 
grund av önskemål från informanterna. Alla intervjuer med pedagoger skedde på skolan. Tre 
intervjuer med elever genomfördes på skolan och en av intervjuerna utfördes i elevens hem. 
 

5.3 Tillvägagångssätt och genomförande av intervjuer 
Kvalitativa intervjuer har ofta en relativt låg grad av standardisering vilket betyder att de 
frågor som intervjuaren ställer ger informanterna möjlighet att svara med sina egna ord. 
Intervjufrågorna kan ställas efter en fastställd ordning eller på ett sätt som passar de enskilda 
tillfällena. En intervju med låg grad av strukturering ger informanten mycket utrymme att 
svara inom och använder sig intervjuaren av öppna frågor utan fasta svarsalternativ blir 
graden av struktureringen beroende av hur frågorna formulerats. Det innebär att frågorna 
antingen kan formuleras som frågor där informanten fritt får uttrycka sin känsla om något 
eller formuleras som frågor där det enbart går att svara ”ja” eller ”nej” (Patel & Davidson, 
2003). Vid alla intervjuer är det viktigt att för de medverkande klargöra undersökningens 
syfte. Eftersom personer vid djupintervjuer är särskilt utvalda för studiens syfte är det även 
viktigt att klargöra för individen att dennes bidrag är betydande för studiens resultat. Vid 
intervjuer bör denna information ges till de medverkande innan intervjun börjar i form av ett 
informationsbrev (Patel & Davidson, 2003). Samtliga deltagare i studien informerades om 
detta genom det informationsbrev som skickades till dem före undersökningen började (se 
bilaga 1 & 2). Jag valde att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att lyssna igenom 
samtalen flera gånger och vid sidan om inspelningarna förde jag sparsamma anteckningar. 
Direkt efter intervjuerna transkriberade jag det inspelade materialet.  
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5.4 Genomförande observationer 
Observationsmetoden är en användbar metod för att samla in information om beteenden som 
fysiska handlingar men även känslouttryck och relationer mellan människor. Ofta används 
observationsmetoden som ett komplement till andra datainsamlingsmetoder. Vid 
strukturerade observationer är situationerna som ska studeras bestämda i förväg och ett 
observationsschema fylls i (Patel & Davidson, 2003). Vid ostrukturerade observationer är 
syftet att inhämta så mycket information som möjligt om exempelvis ett beteende i en viss 
situation och ”allt” studeras. Registrering sker genom att observatören för korta anteckningar 
och skriver ner nyckelord (Patel & Davidson, 2003). Jag valde att genomföra fyra 
ostrukturerade observationer, fyra under slumpmässigt valda undervisningssituationer och en i 
en matsalssituation.  
 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter att beakta i avseende om en studies 
tillförlitlighet och giltighet. För att en undersökning ska vara trovärdig och pålitlig är det 
avgörande att det som undersöks är relevant för studiens syfte samt att undersökningen utförs 
på ett tillförlitligt sätt. Validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra på ett sätt som 
gör att det inte går att beakta det ena utan att ta hänsyn till det andra (Patel & Davidson, 
2003). För att uppnå god validitet ska intervjufrågorna i en studie utgå från studiens syfte och 
frågeställningar och för att informanterna inte ska påverkas av den som intervjuar, ska 
intervjuaren inte ge något uttryck för sina ståndpunkter eller åsikter före eller under intervjun 
(Trost, 2005). Reliabilitet hör samman med studiens resultat och överläggs ofta i relation till 
om studiens resultat kan återges vid ett annat tillfälle av någon annan. Vid en kvalitativ 
undersökning som bygger på intervjuer blir detta dock inte nödvändigt, eftersom den 
kvalitativa undersökningen relaterar till att tolka och förstå informanters livsvärld och 
beskriva uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Vidare påpekar Patel och Davidson att 
reliabilitet i en kvalitativ undersökning istället bör ställas i relation till varje unikt 
undersökningstillfälle.   
 

5.6 Analysmetod 
Vid kvalitativa undersökningar påbörjas ofta analysen av materialet redan under 
datainsamlandet och det kan underlätta för den som forskar att innan intervjuerna ha klart för 
sig hur man vill ordna det insamlade materialet och ha en strategi för hur materialet ska 
användas (Backman, 2008; Svenning, 2003). Materialet i den här studien analyserades och 
bearbetades genom kodning som innebär att begreppskategorier skapas och materialet delas in 
i och rubriceras med olika beteckningar (Svenning, 2003). Materialet kodades sedan genom 
Svennings tre kodningssteg: öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Jag delade 
in analysen i dessa tre steg och i det första stadiet av analysen lyssnade jag igenom mina 
intervjuer och transkriberade dem ord för ord för att sedan noggrant läsa igenom dem flera 
gånger. Den andra delen av analysen, den axiella kodningen, bestod i att utifrån det 
nedskrivna materialet kategorisera innehållet efter begreppsklasser kopplade till studiens 
frågeställningar. I detta steg letade jag bland annat efter likheter och olikheter i det insamlade 
materialet. I den sista selektiva kodningen lyfte jag fram det meningsbärande innehållet i varje 
kategori för att behålla det viktiga och centrala men samtidigt göra materialet möjligt att 
hantera. Enligt Svenning kallas denna typ av analys för Successiv approximation och är en 
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”cyklisk process som successivt skärper analysen” (s.161).  
 

5.7 Etiska ställningstaganden 
Innan man påbörjar en studie är det viktigt att ta hänsyn till flera etiska överväganden.  
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2013) är det i enlighet 
med etikprövningslagen ett krav att de som deltar i forskning ska informeras om sju viktiga 
punkter. Dessa aspekter är: 

• Forskningens övergripande plan 
• Studiens syfte 
• Vilka metoder som kommer att användas  
• Eventuella risker som forskningen kan medföra 
• Information om vem som är forskningshuvudman 
• Information om att allt deltagande i undersökningen/studien är frivilligt 
• Att man som forskningsdeltagare alltid har rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande 
 
Utöver dessa aspekter på vad forskningsdeltagare ska informeras om finns det särskilda krav 
som gäller deltagande av barn och minderåriga. I dessa fall ska vårdnadshavaren informeras 
och lämna ett samtyckesintyg på att deras barn får delta i studien. Barn som har fyllt 15 år och 
förstår forskningens syfte och innebörd ska själva samtycka till deltagande (Vetenskapsrådet, 
2014). 
 
I de informationsbrev jag skickat ut till vårdnadshavare och pedagoger framgår ovanstående 
information. Samtliga vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande till barnens deltagande i 
studien. 
 

6. Resultat 
 
I denna del kommer jag att presentera resultaten av mina intervjuer, metoddiskussion och 
resultatdiskussion. Eleverna kommer att benämnas anonymt som Elev 1, Elev 2, Elev 3 och 
Elev 4. På samma sätt kommer pedagogerna benämnas som Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3 
och Pedagog 4.  

6.1 Resultatredovisning 
Resultatdelen ska endast presentera insamlad data som har direkt anknytning till studiens 
frågeställningar och bör vara en sammanfattning av det data som är relevant för studiens syfte 
(Backman, 2008). Resultatet av denna studie grundas på intervjuer med fyra elever och fyra 
pedagoger/klasslärare. Samtliga pedagoger och elever kommer från fyra olika skolor i olika 
kommuner i norra Sverige. Två av dessa skolor var friskolor. Eleverna och pedagogerna 
benämns som: 
 

- Elev 1, flicka i årskurs nio 
- Elev 2, flicka i årskurs sex 
- Elev 3, pojke i årskurs tre 
- Elev 4, flicka i årskurs fyra 
- Pedagog 1, manlig lärare i årskurs nio  
- Pedagog 2, kvinnlig lärare i årskurs fyra till sex  
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- Pedagog 3, kvinnlig lärare i årskurs tre 
- Pedagog 4, kvinnlig lärare i årskurs fyra 

 
Resultatet visar att alla pedagoger arbetar utifrån liknande metoder för att tillgodose de 
inkluderade elevernas behov i klassrummet och i skolan. Samtliga pedagoger har även fått 
stöd och hjälp från Pedagogiska hörselvården för att anpassa klassrumsmiljön och samtliga 
har gått en tvådagars utbildning i hörsel via Pedagogiska hörselvården. Resultatet visar även 
att samtliga intervjuade elever trivs bra i skolan och att alla använder sig av någon typ av 
hörslinga som hjälpmedel. Detta hjälpmedel ser dock olika ut på olika skolor.  
För att skapa en sammanhållen och överskådlig framställning av resultaten har jag utifrån 
studiens frågeställningar och innehållet från intervjuerna valt att dela in resultaten i tre 
temaområden. Dessa tre områden är: klassrumsmiljön, hjälpmedel och måluppfyllelse. Under 
punkten klassrumsmiljön kommer jag att redovisa aspekter och infallsvinklar som handlar om 
klassrummens klimat, rummens fysiska utformning samt matsalsmiljön. Avsnittet hjälpmedel 
innefattar tekniska och pedagogiska hjälpmedel och under punkten måluppfyllelse presenteras 
elevernas egna uppfattningar om eventuella svårigheter i skolan samt pedagogernas tankar 
och åsikter om de inkluderade elevernas måluppfyllelse. Denna indelning underlättade även 
vid analysen av materialet. 
 

6.1.1 Klassrumsmiljön - elever 
En av eleverna går i årskurs tre och två av eleverna går i årskurs fyra respektive sex. Dessa 
elever har ett fast hemklassrum där de får all sin undervisning förutom idrott. En elev går i 
årskurs nio och har flera klassrum för olika ämnen. Samtliga av de fyra intervjuade eleverna 
uttryckte att miljön och klimatet i klassrummet är viktigt för att de ska ha möjlighet att vara 
delaktiga i undervisningen, höra vad läraren säger och kunna delta i klassrumsdiskussioner. 
Tre av de intervjuade eleverna anser att den hörselanpassning som var gjord på skolorna i 
form av heltäckningsmattor, vaxdukar och ljudabsorberande plattor på väggar och i tak är bra 
för ljudnivån. Dessa anpassningar gör att det blir mindre ljud som stör när läraren eller någon 
annan elev talar. Den fjärde eleven som inte har klassrum som är hörselanpassade upplever att 
det ibland kan vara jobbigt och ansträngande att höra samtal när stolar exempelvis skrapar i 
golvet. Däremot uttryckte eleven att klasskompisarna är duktiga på att vända sig mot henne 
när de talar en i taget, för att hon ska kunna läsa på läpparna. Samma elev uttryckte dock att 
hon ibland kände sig exkluderad när de har diskussioner i helklass eftersom hon då inte hinner 
uppfatta vem som säger vad. I hennes situation försöker läraren upprepa vad eleverna 
diskuterar men trots detta känner hon sig inte alltid delaktig i diskussioner.  
 
Samtliga elever anser att de alltid hör vad läraren säger när de använder T-slingan och 
mikrofon. Elev 2 som går på en mindre skola där lokalerna är små uttryckte att hon alltid hör 
vad läraren säger eftersom klassrummet är litet. Tre av de fyra intervjuade eleverna upplever 
att det kan vara svårt att uppfatta instruktioner på idrottslektioner och när de är i badhuset. 
Ingen av eleverna använder teckenspråk eller tss men samtliga uttryckte att det hade varit bra 
att kunna teckna med pedagoger under idrottslektioner, i badhuset och på raster. En elev äter 
sina skolluncher i en separat matsal. De övriga tre eleverna äter sina luncher i den 
gemensamma matsalen i skolan och alla de eleverna menar att ljudnivån i matsalen ofta blir 
hög och de har svårt att följa med i samtal som sker vid borden. Eleven som äter i en mindre 
matsal tillsammans med tre andra elever, upplever inte att matsalssituationerna är besvärande. 
 
Tre av eleverna tycker att borden och bänkarnas placering är viktig i klassrummet. Samtliga 
elever menar att bordens placering i matsalen är viktig men tre av eleverna säger att det inte 
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alltid hjälper att ha bra bordsplaceringar, de upplever ändå att matsituationerna kan vara 
jobbiga. Elev 1 och 2 läser på läpparna i situationer när de inte helt och hållet kan uppfatta 
vad klasskamraterna säger och därför är det bra att sitta så att de kan se ansiktet på den som 
talar.  

6.1.2 Klassrumsmiljön - pedagoger 
Inledningsvis fick pedagogerna uttrycka sina åsikter om inkludering och beskriva hur de 
upplever att eleverna med hörselnedsättning följer med i undervisningen. Samtliga pedagoger 
anser att det är skolan som ska anpassas till elevernas behov men menar samtidigt att även om 
det är målet så går det inte alltid att uppfylla.  
 
Alla pedagoger poängterade att ett bra klassrumsklimat och en bra ljudmiljö har betydelse för 
alla elever men att det är extra viktigt för elever med en funktionsnedsättning som går 
inkluderat. Med ett bra klassrumsklimat framhöll två av pedagogerna att alla i ett klassrum 
måste visa respekt för varandra och räcka upp handen när de vill säga något. En pedagog 
menade också att det är viktigt för alla elever i klassen att förstå vilka behov den inkluderade 
eleven har. Pedagog 3 framhöll att det är av betydelse att pedagoger får den utbildning de 
behöver för att kunna ta emot elever i behov av särskilt stöd samt för att kunna anpassa 
skolmiljön. Det var endast en pedagog som ansåg att en extraresurs behövdes för att hjälpa 
hennes elev i klassrummet. Den eleven har tillgång till ett mindre rum i anslutning till 
klassrummet och får sin undervisning där, tillsammans med resursläraren, om ljudnivån blir 
för hög i klassrummet. Alla pedagoger ansåg att storleken på gruppen har betydelse för 
eleverna med hörselnedsättning. Pedagog 3, vars elev har möjlighet att arbeta enskilt påpekar 
att behovet för hennes elev att arbeta enskilt hade varit mindre om de varit färre elever i 
klassen.  
 
Ljudanpassningar i klassrummet i form av olika ljuddämpande åtgärder är nödvändiga för en 
bra ljudmiljö och detta gynnar alla elever, vilket tre av pedagogerna påpekade. Pedagog 3 och 
4 påpekade att alla anpassningar som görs i klassrummet är bra för alla elever. Bänkarnas 
placering är viktig och en heltäckningsmatta på golvet minimerar störande ljud enligt pedagog 
2. Den fjärde pedagogen nämnde istället vikten av placering av den som talar, ögonkontakt 
och ljus i klassrummen. 

6.1.3 Hjälpmedel - Elev 
Teleslingor och kommunikationshjälpmedel kan se olika ut och det finns fasta system eller 
portabla som eleverna bär med sig. En teleslinga i klassrummet med en eller flera mikrofoner 
har samtliga elever tillgång till. Alla eleverna upplever att lärarna är bra på att komma ihåg att 
använda mikrofonerna, utan att de behöver påminna dem om det.  Elev 2, 3 och 4 har fler än 
en mikrofon till teleslingan så att både lärare och klasskamrater kan använda dem när de ska 
prata. Elev 2 och 4 har ett system med två mikrofoner, där läraren hänger en runt halsen och 
den andra skickas runt mellan eleverna beroende på vem som pratar. Båda eleverna tycker att 
det fungerar bra men en av dem påpekar att mikrofonerna inte alltid är nödvändiga då hon kan 
höra vad klasskompisarna säger ändå. Detta uttryckte hon är tack vare att de är så få i klassen 
och att de sitter i ett litet rum med heltäckningsmatta och sänkt tak. I klassen där elev 3 går i 
sitter eleverna placerade vid runda gruppbord och varje bord har en egen mikrofon, som 
placeras i mitten av bordet. Detta gör att han kan följa med under samtal och även höra vad 
som sägs vid andra bord än det han sitter vid i klassrummet. Denne elev påpekade att slingan 
och mikrofonerna är hans viktigaste hjälpmedel och utan dem skulle han inte kunna följa med 
under samtal eller undervisning. Elev 1 har en portabel slinga och bär med sig sändaren till de 
klassrum hon befinner sig i. I hennes fall har lärarna en mikrofon som förvaras i lärarrummet 
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och som de hämtar inför varje lektion. Ett problem hon ibland upplever är att lärarna kan 
glömma att ta med sig mikrofonen till lektionen. Denne elev utryckte att hon skulle vilja ha 
ett mer utökat system där de andra eleverna i klassen också har mikrofoner så att hon kunde 
höra vad de säger.  
 

Det hade ju varit roligt att veta vad varje person tycker om olika saker, jag får ju inte reda på 
vem som sagt vad i diskussioner även om läraren återberättar vad som sagts. Läraren berättar 
ju inte allt som diskuteras och det hade varit roligt att kunna vara med och prata och diskutera 
(Elev 1). 

 
Problem kan uppstå med tekniska hjälpmedel i form av störningar eller krånglande teknik. 
Detta upplever endast en av eleverna sker på daglig basis. Han påpekade att ”fläktarna surrar 
och stör och OH-projektorn som vi tittar på film på surrar också. Och sen är det något fel på 
datorn, den stör också ibland” (Elev 3). Han berättade att dessa störningar gör att han får 
anstränga sig mer för att höra vad läraren eller klasskompisarna säger. Ingen av de övriga 
informanterna uttryckte några störningar med tekniken.  
 
Vid hörövningar i undervisningen har elever med hörselnedsättning enligt skollagen rätt att få 
läsa texten så att de har möjlighet att följa det som sägs. Elev 1 och 2 berättade att de brukar 
få texten utskriven på papper när de har hörövningar i engelska. Båda uttryckte även att det 
ämne de upplever svårast i skolan är engelska. Elev 1 berättade att hon ibland får jobba med 
ett internetbaserat pedagogiskt verktyg i teckenspråk. 
 

6.1.4 Hjälpmedel - pedagoger 
Samtliga pedagoger fick berätta om ifall de upplever att det finns svårigheter eller problem 
med att använda en mikrofon när de undervisar eller talar inför klassen. Två pedagoger 
uttryckte svårigheter med att komma ihåg att ta på sig mikrofonen och en pedagog sa att det 
är svårt att se om mikrofonen är på- eller avslagen. Pedagog 3 menade att mikrofonerna är ett 
så självklart inslag i hennes undervisning och klassrumsvistelse så det är inga problem att 
komma ihåg att använda den. Samme pedagog uttryckte dock problem med störningar i 
tekniken. 
 
Ansvaret för tekniska hjälpmedel samt mätningar av ljudnivån i skolorna har pedagogiska 
hörselvården som drivs av landstinget. Kommunerna har ansvar för att anpassa skollokaler 
och vid behov tillhandahålla särskilda läromedel. Pedagogiska hörselvården har en tekniker 
som arbetar över hela länet och pedagogerna kontaktar honom vid behov. Alla fyra pedagoger 
berättade att de har gått en två-dagars utbildning i hörsel och hörselrelaterade hjälpmedel. 
Endast en av pedagogerna har gått en påbyggnadsutbildning i hörsel och tss. På samtliga 
skolor har pedagogiska hörselvården varit på besök för att hjälpa till med hur skolorna kan 
ljudanpassa lokaler och informera personal och elever om hur man upprätthåller en god 
ljudmiljö. Alla pedagoger svarade att den hjälp de har fått från pedagogiska hörselvården har 
varit bra och givande. En pedagog påpekade att den kunskap som specialpedagogerna på 
pedagogiska hörselvården bidrar med är mycket värdefull. Endast pedagog 3 uttryckte att hon 
har fått kämpa för att få skolledning och rektor att förstå det behov hennes elev har av en extra 
resurs i klassrummet. Hon menade att de som inte arbetat med ett barn som har en 
hörselnedsättning har svårt att förstå det behov eleven har. Pedagog 2 uppgav att på hennes 
skola som är en mindre skola arbetar all personal inklusive rektor nära varandra och de har en 
ständigt pågående dialog om alla elevers behov och i synnerhet eleven med hörselnedsättning. 
Hon berättade att hon får ett mycket bra stöd från rektor och gehör för vilka behov hennes 
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elev har. Pedagog 2 beskrev att hon brukar hänga upp mikrofonen intill cd-spelarens högtalare 
så att det som spelas upp hörs direkt i slingans sändarmottagare och detta brukar hennes elev 
tycka är bra. 
 

6.1.5 Måluppfyllelse - elever 
Eleverna fick berätta om hur de upplever det att gå i skolan och hur de själva känner att de 
följer med i undervisningen. Samtliga elever uppger att de trivs bra i skolan och ingen av dem 
känner att de har några svårigheter att följa med i undervisningen. Endast elev 3, som får hjälp 
av en extraresurs i klassrummet påpekade att han ibland känner ett behov av att få arbeta 
enskilt i ett mindre grupprum. Han beskrev att det ibland blir för högljutt i klassrummet och 
att han då exempelvis inte orkar läsa en text eller räkna i matteboken. Elev 1 berättade att hon 
inte upplever att hennes betyg påverkas något av att hon har en funktionsnedsättning. 
Däremot svarade hon att hon ibland är trött efter skolan och det kan vara jobbigt att orka med 
läxor. Elev 2 och 4 berättade att de alltid orkar med att göra läxor men ibland är de för trötta 
för att umgås med kompisar efter skolan.  
 

6.1.6 Måluppfyllelse - pedagoger 
I fråga om elevernas måluppfyllelse fick pedagogerna berätta om hur de uppfattar att de 
inkluderade eleverna når upp till målen, om de arbetar med någon särskild utvärdering eller 
uppföljning för dessa elever samt om de har någon särskild samverkan med elevernas 
vårdnadshavare. Samtliga pedagoger uppgav att de inkluderade eleverna är mycket ambitiösa 
och att ingen av eleverna har några svårigheter att uppnå målen i något ämne. Endast pedagog 
3 uppgav att hennes elev har behov av att lämna klassrummet vid vissa tillfällen för att få 
arbeta enskilt. Detta sammankopplade hon endast med att eleven ibland får svårt att 
koncentrera sig om de arbetar i helklass i klassrummet. Pedagogen påpekade dessutom att den 
inkluderade eleven i hennes klass är en av de mest aktiva eleverna och att han uppnår målen 
med god marginal. Däremot sa hon att hon märker på honom att han är trött i slutet av 
skoldagen och det tror hon beror på att han på grund av sin hörselnedsättning måste 
koncentrera sig mer än de övriga eleverna. Hon påpekade att det är viktigt att vara 
uppmärksam på när han inte orkar mer och då låta honom få ta en paus från klassrumsmiljön.  
 
Pedagog 4 påpekade att det är viktigt att läraren bidrar till att skapa en lugn och harmonisk 
inlärningsmiljö för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna vara med i klassrummet vid 
all undervisning. Detta menade hon ger förutsättningar för en inkluderad elev att klara sig lika 
bra kunskapsmässigt i skolan som övriga elever. Hon svarade att hennes elev trivs bra i 
klassen och uppnår målen.  
 
För pedagog 2, som själv har en hörselnedsättning, är det självklart att ofta etablera 
ögonkontakt med hennes elev för att bekräfta att hon uppfattat allt som sker i klassrummet. 
Hon menar att hennes elev är mycket ambitiös och säger att eleven har höga krav på sig själv 
att klara skolan precis lika bra som hennes övriga klasskamrater. Detta uttryckte pedagogen är 
viktigt att också uppmärksamma, så att det inte blir för ansträngande för eleven. Fördelen de 
har i klassen enligt pedagog 2 är att de är en väldigt liten klass och alla klasskamrater är väl 
medvetna om elevens behov. Pedagogen uttryckte att hon upplever att hennes elev till och 
med presterar bättre än de övriga eleverna och att hon fullt ut når upp till målen i alla ämnen.  
 
Pedagog 1 är verksam i högstadiet och ger eleverna betyg. Han uttryckte att det är svårt att 
säga precis hur hans elev betygsmässigt befinner sig men att eleven uppnår och klarar de mål 
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som krävs för godkänt. Även han uttryckte att hans elev är mycket ambitiös både i 
klassrummet och när det handlar om läxor. Han framhöll att det är viktigt att ha en 
kontinuerlig dialog med eleven om hur hon själv upplever att det går för henne i alla ämnen. 
Han berättade att han upplever att hans elev är mogen och tar ansvar för sin skolgång och att 
eleven är väldigt flitig och målmedveten. Detta tror han är den störst bidragande faktorn till 
att hans elev uppnår målen i alla skolämnen. Pedagogen uttryckte även vikten av att han som 
lärare är extra uppmärksam på hur den inkluderade eleven orkar vara med och delta i alla 
undervisningsmoment under hela skoldagen. 
 
Kontakten med vårdnadshavare är alltid viktig oavsett vilken elev det handlar om och detta 
gav samtliga pedagoger uttryck för under intervjuerna. Två av pedagogerna berättade att de 
har mer och tätare kontakt med de inkluderade elevernas vårdnadshavare än för övriga elever. 
Pedagog 3 påpekade att de samtalen hon har med vårdnadshavarna dock oftast handlar om att 
tekniken inte fungerar som den ska. Hon har sällan kontakt med vårdnadshavarna på grund av 
andra orsaker. Pedagog fyra uppgav att de har ett särskilt åtgärdsprogram för hennes elev, 
som utarbetats i ett arbetslag bestående av vårdnadshavare, pedagoger och en specialpedagog. 
Åtgärdsprogrammet handlar främst om hur klassrumsmiljön ska bli så bra som möjligt för att 
främja elevens inlärning. Pedagog 2 nämnde att vårdnadshavaren till den inkluderade eleven i 
hennes klass arbetar som lärare på skolan och därför har de daglig kontakt. Däremot har de 
inget särskilt uppföljningsarbete eller åtgärdsprogram för eleven.  Pedagog 1 uppgav att han 
har väldigt lite kontakt med vårdnadshavarna och den mesta av uppföljningen sker med 
eleven själv.  
 

6.1.7 Observationer i klassrummet 
Jag valde att genomföra ostrukturerade observationer men hade i förväg bestämt mig för vilka 
situationer och beteenden jag skulle observera och registrera. Jag valde att titta på lärarens 
handlingssätt i klassrummet i form av fysisk placering, ögonkontakt och användande av T-
slinga. När jag observerade eleverna registrerade jag hur de satt placerade, hur eleven med 
hörselnedsättning förhåller sig till andra elever i klassrummet när de talade samt interaktionen 
med läraren. Jag valde även att observera den fysiska miljön i form av bänkplaceringar och 
ljusinsläpp samt akustikförbättrande åtgärder som mattor, dukar och ljudabsorbenter på 
väggar och i tak.  
 
I två av observationerna i klassrummen använde pedagogerna T-slingan och ingen av eleverna 
påminde sin lärare om att ta på den. I ett klassrum användes ingen slinga men eleven uttryckte 
själv att klassrummet är så litet och läraren befinner sig så nära eleven att hon inte känner 
något behov av den. I det fallet var elevantalet endast 10 elever och de satt placerade så att 
alla kunde se varandra. Läraren befann sig nära eleverna och rummet hade heltäckningsmatta, 
ljudabsorbenter på väggarna, sänkt tak och ljudisolerande dörr. I det första klassrummet där 
pedagogen använde T-slinga var rummet stort och de 24 eleverna satt utspridda över hela 
rummet. Till en början var ljudnivån mycket hög men när lektionen började blev det lugnt och 
stilla i klassrummet. Vid två tillfällen skedde en diskussion långt ifrån eleven med 
hörselnedsättning och läraren återgav kort vad eleverna sagt. Eleven med hörselnedsättning 
satt placerad längst ut vid en kant och samtalade mycket med personerna som satt närmast. 
Vid observationen i matsalen var det mycket hög ljudnivå och mycket sorl bland de cirka 40 
elever som befann sig i rummet. Det var öppet till diskrummet där det hördes mycket slammer 
med porslin och ljud från diskmaskin ut i matsalen. Eleven med hörselnedsättning upprepade 
vid ett flertal tillfällen att hon inte hörde vad kompisarna sa vid bordet och hon lämnade 
matsalen omgående när hon ätit färdigt. I den andra klassrumssituationen var det hög ljudnivå 
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och mycket spring mellan borden och ut i kapprummet. Eleven med hörselnedsättning gick i 
slutet av lektionen in i ett angränsande rum för att läsa. Vid återsamlingen när lektionen 
slutade samlades alla elever i en ring på golvet och läraren tog då på sig mikrofonen och satte 
på T-slingan. Detta klassrum var delvis anpassat med dukar och genomtänkt placering av 
borden så att eleverna satt vända mot varandra. I samtliga tre klassrum där observationerna 
genomfördes stod lärarna vända mot eleverna vid undervisning och instruktioner.  
 

6.2 Sammanfattning resultat 
Vid intervjuerna med elever framkom betydelsen av små klassrum och mindre elevgrupper 
samt vikten av att ha tillgång till teleslinga under lektionstid. Ingen av de intervjuade eleverna 
använde någon typ av teckenkommunikation men samtliga upplevde att de i vissa 
skolsituationer skulle ha nytta av det. Samtliga elever uttryckte vikten av att kunna uppfatta 
vad klasskompisarna sa i klassrummet men endast två av eleverna framhöll betydelsen av att 
kunna delta i diskussioner. Intervjuerna med pedagoger lyfte fram pedagogernas tankar och 
upplevelser angående tekniska hjälpmedel och vikten av elevers möjligheter att vara delaktiga 
i all undervisning. De tekniska hjälpmedel som eleverna har i klassrummen är viktiga och 
varken elever eller pedagoger uttryckte några större bekymmer med att använda sig av dem. 
Samtliga pedagoger uttryckte vikten av stöd från sakkunniga för att på bästa sätt kunna 
tillgodose elever i behov av särskilt stöd. Alla pedagoger upplevde att storleken på klassrum 
och antalet elever i klassen påverkade de inkluderade elevernas möjlighet till inlärning men 
samtliga pedagoger ansåg att de inkluderade eleverna uppnådde kunskapsmålen.  
 

7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras i metoddiskussionen urval av informanter, tillvägagångssätt vid 
intervjuer, genomförandet av intervjuer och observationer. Metoddiskussionen följs av en 
diskussion av det resultat som framkommit under studien. Avslutningsvis redogör jag för 
erfarenheter inför framtiden samt vidare forskning inom ämnet. 
 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Urval av informanter 
Vid en kvalitativ undersökning väljer intervjuaren ut informanter som är lämpliga för studiens 
syfte och frågeställning och det är således inte aktuellt med ett slumpmässigt urval av 
intervjupersoner (Svenning, 2003). Informanterna för denna studie är elever som går 
inkluderat i grundskolan och pedagoger som dagligen arbetar med dessa elever och som 
därför lämpar sig väl för studiens syfte. Fyra elever och fyra pedagoger från olika kommuner 
ger en bra och överskådlig bild av hur situationen ser ut för inkluderade elever med olika 
typer av hörselnedsättning. Intervjuerna gjordes med pedagoger och elever från två friskolor 
och två kommunala grundskolor vilket också gav en bred bild av hur det kan se ut i olika 
skolformer. Eftersom urvalet var begränsat gav det mig möjligheten att göra djupintervjuer 
med de åtta personer som deltog i undersökningen och jag fick en tydlig bild av likheter och 
skillnader i de olika skolorna. Svenning framhåller att den kvalitativa studiens urval av 
informanter ej bör vara för stort då det blir mycket tids- och resurskrävande att sammanställa 
materialet som framkommer vid intervjuerna. Antalet CI-bärande elever i grundskolan i 
Norrbotten är relativt begränsat varav jag valde att utgå från ålder vid val av mina 
informanter. Jag begränsade mig till grundskolan då informanterna själva skulle kunna svara 
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på frågor och medverka i en intervju. De två eleverna med hörapparat valdes mer 
slumpmässigt eftersom möjlighet till ett större antal informanter fanns.  
 

7.1.2 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Inledningsvis kontaktade jag Pedagogiska hörselvården för att genom dem komma i kontakt 
med barn som går inkluderat i grundskolor i Norrbotten. Eftersom min studie delvis bygger på 
intervjuer med barn finns det särskilda etiska riktlinjer man ska följa när barn deltar. Om ett 
barn eller en minderårig person ska delta i en studie ska vårdnadshavare informeras och lämna 
samtycke till barnets deltagande (Vetenskapsrådet, 2014). Utifrån den lista jag fick av 
Pedagogiska hörselvården valde jag att kontakta två elever med CI och två elever med 
hörapparat och deras vårdnadshavare via e-post. Vid den första kontakten med 
vårdnadshavarna presenterade jag ämnet för min studie samt bifogade ett missivbrev där all 
information om studiens syfte, metoder och deltagande framgick. Med brevet bifogades även 
ett medgivande till elevernas deltagande i studien. Andra kontakten togs per telefon där 
eleverna erbjöds att tillsammans med sina vårdnadshavare ta del av intervjufrågorna i förväg 
för att på så sätt kunna förbereda sig. Detta tackade samtliga ja till. En elev uttryckte även en 
önskan om att få bli intervjuad hemma varav vi bokade tid för det. Personliga intervjuer utförs 
ofta hemma hos de intervjuade eller på deras arbetsplatser, beroende på vad intervjun handlar 
om (Svenning, 2003). Eftersom detta var intervjuer med barn var det extra viktigt att de kände 
sig trygga under intervjuerna.  
 
Genom elevernas vårdnadshavare fick jag kontaktuppgifter till barnens pedagoger. Dessa 
kontaktades även de i ett första skede via e-post där ett informationsbrev bifogades. Även 
pedagogerna uttryckte en önskan om att få tillgång till intervjufrågorna i förväg vilket de fick. 
Jag kontaktade sedan pedagogerna per telefon och bokade tider för intervjuerna. 
 

7.1.3. Genomförande av intervjuer 
En kvalitativ forskningsintervju kan delvis förstås genom ett fenomenologiskt synsätt (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Fenomenologin inom kvalitativa studier beskriver författarna ”som ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen 
som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 
uppfattar att den är” (s. 42). Det fenomenologiska förhållningssättet i kvalitativa studier 
fokuserar på människors upplevelser och medvetande samt den livsvärld vi är en del av. 
Enligt Kvale och Brinkmann är den kvalitativa forskningsintervjun en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju. 
  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärden ur 
undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 
intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. 
Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper 
en specifik teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett 
slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). 

 
Vid personliga intervjuer är det viktigt att informanten känner att hon eller han står i fokus vid 
samtalet och intervjuaren bör rikta all sin uppmärksamhet åt personen som intervjuas 
(Svenning, 2003). Jag valde att spela in intervjuerna för att på så sätt kunna föra så få 
anteckningar som möjligt. Detta hjälpte mig att bättre kunna lyssna på informanten och jag 
upplevde att både pedagoger och elever var avslappnade under intervjuerna.  
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Intervjuerna och intervjufrågorna genomfördes med en blandning av hög och låg strukturering 
och standardisering. Intervjuerna hade relativt hög grad av standardisering eftersom frågorna 
var utformade före intervjuerna och ställdes efter en viss ordning. Samtidigt var frågorna 
formulerade så att jag till viss del kunde ställa dem i en ordning som kändes lämplig för olika 
informanter. Detta blev tydligare vid intervjuerna med eleverna eftersom dessa genomfördes 
mer som ett informellt samtal än som en formell intervju. Strukturen på intervjun var låg 
eftersom frågorna var öppna och lämnade stort utrymme för informanterna att svara inom.  
 

7.1.4 Observationer i klassrummen 
Observationer kan genomföras som strukturerade eller ostrukturerade och forskaren kan vara 
deltagande eller icke deltagande observatör. Vid strukturerade observationer upprättas ett 
observationsschema i förväg och forskaren formulerar ett antal kategorier som ska täcka in 
det som ska undersökas. Vid ostrukturerade observationer har forskaren en ansats att 
observera så mycket som möjligt av det som sker i en situation (Patel & Davidson, 2003).  Jag 
genomförde mina observationer som icke deltagande observatör och genomförde 
ostrukturerade observationer. Även vid ostrukturerade observationer bör man förbereda sig 
och ha klart för sig vad det är man vill registrera. Jag hade god kunskap i ämnet inkludering 
och hade kommit relativt långt i min forskningsprocess samt genomfört mina intervjuer vilket 
gjorde att jag hade en klar bild av vilka aspekter i klassrummet jag ville observera och 
registrera.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Utifrån intervjuerna med eleverna framkom det att samtliga elever trivs i skolan men alla 
uttryckte olika aspekter i klassrummet och i skolans miljö som påverkas av deras 
hörselnedsättning. Samtliga pedagoger arbetar medvetet med delaktighet i klassrummet för 
eleverna med hörselnedsättning och alla fyra var överens om att storleken på klassen har 
betydelse för att elever med hörselnedsättning ska kunna vara delaktiga i undervisningen.	  	  
	  
7.2	  1	  Klassrumsmiljön 
Delaktighet är ett viktigt begrepp för alla elever i skolan och extra viktigt när det handlar om 
elever med funktionsnedsättning som går inkluderade (Gerrbo, 2012). En förutsättning för 
delaktighet i skolan är tillgänglighet i och utanför klassrummet. Utifrån mina intervjuer med 
eleverna framkom det att samtliga elever tycker att det är viktigt att de känner sig delaktiga i 
vad som sker i klassrummet och att miljön har betydelse för deras möjlighet till inlärning. 
Ahlberg (2007) påpekar att segregerande undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt 
stöd fortfarande är vanliga i vad som ska vara en inkluderande skolmiljö och att skolor 
tenderar att sammanföra elever med liknande svårigheter i särskilda grupper. Vidare 
poängterar Ahlberg att man bör frångå den typen av segregation för att elever behov av 
särskilt stöd ska bli delaktiga i den ordinarie undervisningen. Samtliga elever som deltog i den 
här studien uttryckte vikten av att känna delaktighet i klassrummet.  
 
För elever med hörapparat eller CI kan många vardagsljud, som exempelvis stolar som 
skrapar i golvet eller pennor som faller mot en hård yta bli förstärkta på ett sådant sätt att 
hörselskadade inte uppfattar vad en person säger (Hörselskadades Riksförbund, 2009). Tre av 
fyra informanter uppgav att de har hörselanpassade lokaler och de nämnde heller ingenting 
om att de störs av denna typ av ljud. Däremot uttryckte den elev som inte har mattor på 
golven eller dukar på borden att just dessa ljud stör till den grad att hon ibland inte känner sig 
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delaktig i vad som sägs i klassrummet. Kommuner och landsting har ett delat ansvar för 
personliga hjälpmedel i skolan men akustikförbättrande åtgärder som kan handla om dukar på 
bord, ljudisolerande dörrar, översyn av fläktsystem som surrar och heltäckningsmattor på 
golven bekostas inte av kommun eller landsting. Ansvaret för denna anpassning är rektorns på 
respektive skola och ofta är det Pedagogiska hörselvården som efter besök på skolan hjälper 
rektorn med viket behov eleven har. Detta kan leda till stora skillnader mellan skolorna 
eftersom det är rektorns beslut att köpa in utrustning för ljuddämpning. Ytterligare en skillnad 
som kan uppstå är när eleven har undervisning i fler än ett klassrum och det kan bli kostsamt 
att anpassa fler än ett hemklassrum. Den elev i den här studien som inte har ljudanpassade 
lokaler får sin undervisning i flera olika klassrum. 
 
Jag upplever att alla de intervjuade pedagogerna uttryckte förståelse för och kunskap om 
inkluderade elevers behov av delaktighet även om det skiljde sig åt i fråga om möjlighet till 
att kommunicera med sina klasskamrater under lektionstid. Två av fyra pedagoger som deltog 
i studien poängterade starkt de inkluderade elevernas möjlighet till att delta i all 
kommunikation i klassrummet. De övriga två nämnde inget om detta. Möjligheten till 
delaktighet kan i vissa fall handla om resurser men Haug (1998) påpekar att resurser inte 
enbart handlar om pengar. ”Resurser är både elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt 
kapital, institutionell kompetens, utrustning och så vidare” (s. 51). Pedagogers lyhördhet inför 
elevers olika behov och kompetens till att möjliggöra delaktighet i klassrummet är således 
mycket viktigt.  
 
Att ha en hörselnedsättning kallas ofta för en dold funktionsnedsättning och är kanske inte 
alltid så lätt att förstå. Enligt Hörselskadades riksförbund (2009) uppfattas det ibland som att 
en person med hörapparater blir normalhörande när hörapparaten används men 
missuppfattning i det ligger i att hörapparaten endast förstärker den ljudbild som personen 
redan har. Pedagogerna har ett stort ansvar i att se till att de inkluderade eleverna får så bra 
förutsättningar som möjligt till delaktighet i klassrummet. Det kan exempelvis handla om att 
eleverna sitter rätt placerade och att eleverna i klassen inte pratar i munnen på varandra. Två 
av de intervjuade pedagogerna i studien nämnde vikten av att de som lärare tänker på att inte 
vända ryggen till klassen när de talar och undervisar. Samtliga pedagoger ansåg att antalet 
elever i klassen har betydelse för om eleverna med hörselnedsättning ska orka följa all 
undervisning. Min uppfattning är att de pedagoger jag har intervjuat visar en stor medvetenhet 
och förståelse för elever med hörselnedsättning och jag är delvis förvånad över pedagogernas 
stora medvetenhet om sitt förhållningssätt till eleverna som går inkluderat. Samtliga 
pedagoger berättade om vad de som lärare och ledare i klassrummet kan göra för att hjälpa de 
inkluderade eleverna att faktiskt bli och känna sig inkluderade i gemenskapen i klassen och i 
klassrummet. Jag uppfattade det inte som att pedagogerna i den här studien ansåg eller 
uppfattade att hörapparatbärande eller CI-bärande elever hörselmässigt kunde likställas med 
elever som har så kallad normal hörsel.  
 
Samtliga fyra pedagoger nämnde ordet inkludering i relation till begreppet En skola för alla, 
däremot har de lite olika uppfattningar om vad En skola för alla egentligen innebär. Arbetet 
med att uppnå idén om En skola för alla kan se lika ut på ”ytan” men kan skilja sig avsevärt 
när man närmare granskar arbetssätt, innehåll och undervisningens organisation. Skolans 
verksamhet och sociala praktik är en komplex och mångfasetterad verksamhet (Ahlberg, 
1999). Pedagogerna i studien är överens om att inkludering innebär att skolan ska anpassas till 
elevernas behov och samtliga nämner att detta uttrycks i Lgr11. En pedagog uttryckte dock att 
inkludering inte bör ske till vilket pris som helst utan att det för vissa elever kan vara ett bättre 
alternativ med specialskola än inkludering. Två pedagoger påpekade att det behövs extra 
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resurser för att kunna inkludera elever med hörselnedsättning och en pedagog sa att 
inkludering handlar om att alla elever ska kunna ta del av all undervisning oavsett de har ett 
funktionsnedsättning eller inte. Detta visar på att begreppen inkludering och En skola för alla 
är mångtydiga och definieras lite olika av olika lärare. Det var endast en av pedagogerna som 
nämnde rektorns ansvar och detta kan tolkas som att pedagogerna själva känner ett ansvar för 
att inkluderade elever ska få en så bra skolgång som möjligt. 
 

7.2.2 Hjälpmedel 
En förutsättning för alla inkluderade elever med hörapparat eller CI i grundskolan är att de har 
tillgång till T-slinga i klassrummet. Det finns fast installerade hörhjälpmedel eller bärbar 
utrustning och båda lösningarna har för- och nackdelar (Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Digitala 
kommunikationssystem har blivit vanligare i skolan och kan kopplas ihop med olika typer av 
mikrofoner anpassat till det behov eleven med hörselnedsättning har (Hörselskadades 
Riksförbund, 2009). De fyra elever som deltog i studien har alla tillgång till T-slinga i skolan 
och de är eniga om att de inte skulle kunna delta i undervisningen utan detta hjälpmedel. 
Enligt Pedagogiska hörselvårdens enhetschef (Mannesson, 2014) prövas rätt system fram 
tillsammans med elev, förälder och tekniska hörselvården och en T-slinga räknas som ett 
personligt hjälpmedel. Samtliga elever gav uttryck för att användandet av slinga fungerar bra 
och de upplever relativt små bekymmer med dem. En elev uttryckte att läraren ibland kan 
glömma att ta med sig mikrofonen och en elev påpekade problem med störningar från annan 
teknik i klassrummet. Överlag får jag intrycket av att eleverna är mycket nöjda med sina T-
slingor. Elev 2, som går i en mindre skola med små klasser och lokaler som är 
akustikanpassade, framhöll att hon ibland inte behöver slingan eftersom hon hör vad 
klasskompisarna säger även utan den. Utifrån studiens resultat kan det tolkas som att elev 1 är 
den som saknar att kunna kommunicera med sina klasskompisar, hon önskar därför ett mer 
utökat system där även kompisarna har mikrofoner att prata i. I dagsläget har hon en portabel 
slinga med en mikrofon som hon bär med sig till varje klassrum.  
 
Två av eleverna uppgav att de får tillgång till pedagogiska verktyg vid viss undervisning. 
Båda eleverna får tillgång till texten vid hörövningar i engelska och elev 1 berättade att hon 
ibland har fått arbeta med internetbaserade teckenspråksövningar men hon sa samtidigt att det 
inte är kontinuerligt utan bara sker sporadiskt. Samtliga elever uttryckte att de skulle vilja ha 
teckenspråk i skolan och att det skulle vara bra att vid vissa situationer kunna teckna med sin 
lärare. Roos (2006) skriver i ett delbetänkande om teckenspråkets ställning i skolan och 
hörselskadade elevers behov av att de får möjligheten att komplettera det talade språket med 
teckenspråk eller tss. Utifrån studien tolkar jag det som att eleverna känner att de i vissa 
ämnen skulle ha ett behov av teckenspråk eller tss som komplement och detta nämnde även 
två av pedagogerna. Ingen av dem nämnde dock något om att de uttryckt ett sådant behov till 
rektor eller någon annan. 
 
Endast en pedagog berättade att eleven får tillgång till texten vid vissa hörövningar. En 
pedagog berättade att hennes elev har tillgång till en extra resurs under lektionstid. Övriga 
pedagoger berättade att de inte upplever att deras elever har något behov av pedagogiska 
hjälpmedel i form av exempelvis dataprogram eller texter, för att underlätta inlärningen. 
Enligt Hörselskadades Riksförbund (2009) är det ett bekymmer att lärare i skolan inte alltid 
uppfattar vilken ansträngning det är för en hörselskadad elev att ständigt koncentrera sig för 
att följa med i vad som sägs. Elever med funktionsnedsättningar kan vara benägna att dölja 
sin nedsättning, kanske för att passa in i gruppen och detta bör uppmärksammas av lärare. Det 
kan vara lätt att glömma eller att inte uppfatta hur stor ansträngning det kan vara för en elev 
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med en hörselnedsättning att ständigt befinna sig i en hörande miljö. Därför är det viktigt att 
ha en ständigt pågående dialog med eleverna om hur de uppfattar ljudmiljön i klassrummet. 
Hjälpmedelsinstitutet (2008) påpekar att det bör finnas tysta utrymmen i anslutning till 
klassrum där undervisning sker eftersom elever med hörselnedsättning har ett behov att kunna 
gå undan i en tyst och lugn miljö där de inte störs av sorl från klasskamrater.  
 

7.2.3 Måluppfyllelse  
Eleverna som deltog i den här studien uttrycker själva att de trivs i skolan och att de inte har 
några bekymmer att följa med i undervisningen. Eftersom intervjuerna genomfördes som ett 
avslappnat samtal och inte en regelrätt intervju så upplever jag att eleverna kändes trygga och 
avspända i sina svar. Vid intervjuer med barn är det viktigt att ställa åldersanpassade frågor, 
inte ställa för komplicerade och långa frågor eller ställa flera frågor åt gången. Det kan också 
vara till sin fördel att intervjua barn i sina naturliga miljöer eftersom de ofta känner trygghet i 
sin egen miljö (Kvale & Brinkmann, 2009). Elev 1 och 2 får betyg och ingen av dem tycker 
att deras resultat i skolan påverkas av att de har en hörselnedsättning. Enligt Hörselskadades 
Riksförbund (2009) kan elever med hörselnedsättning ha problem att förstå uttryck och 
formuleringar, läsa långsammare och använda sig av förenklade meningar. Detta kan leda till 
svårigheter i skolan och det kan även leda till att elever får besvär eller känner ovilja att aktivt 
delta i undervisningen. Utifrån mina intervjuer med elever i den här studien verkar det inte 
som att någon av informanterna upplever några svårigheter.  
 
Elever med funktionsnedsättningar har enligt Skolinspektionen (2009) ofta svårare att uppnå 
målen i grundskolan. För hörselskadade elever kan det exempelvis handla om motvilja att 
använda tekniska hjälpmedel för att de stör eller en ovilja att inte vara som alla andra. Utifrån 
intervjuerna med pedagogerna uppfattar jag det inte som att eleverna i denna studie har några 
svårigheter att uppnå målen. Pedagogerna nämnde aspekter som är viktiga att tänka på när de 
arbetar med elever som har en hörselnedsättning. En pedagog tycker att hennes elev ibland är 
trött i slutet av skoldagen och hon menar att det är viktigt att hon som lärare är uppmärksam 
på detta och ser till att eleven går undan och vilar. Andra aspekter pedagogerna uppgav som 
viktiga att tänka på är att ha en dialog med eleverna om hur de själva uppfattar att de orkar 
med skolarbetet och att de som lärare bidrar till en lugnt och harmoniskt klimat i klassen. 
Läraren har enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ett ansvar att anpassa undervisningen till alla 
elevers olika förutsättningar och behov och det uppfattar jag som att pedagogerna i den här 
studien har i åtanke när det handlar om deras undervisning. Två pedagoger uttryckte att deras 
elever har mycket höga krav på sig själva och att eleverna är ambitiösa.  
 
I enlighet med skollagen ska alla elever som har svårigheter att nå målen få upprättat ett 
åtgärdsprogram. För eleverna som deltog i den här undersökningen uppfattar jag det inte som 
aktuellt eftersom samtliga fyra pedagoger fastställde att eleverna inte har några svårigheter i 
skolan. En pedagog nämnde att ett åtgärdsprogram finns för hennes elev men det handlar i 
första hand om anpassning av miljö, begränsat antal elever i klassen samt kontakt med 
föräldrarna.  
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7.2.4 Observationer i klassrummet 
Ett av klassrummen skilde sig markant från de andra på så sätt att klassrummet var mycket väl 
ljudanpassat för en elev med hörselnedsättning. Rummet var litet, taket var sänkt och de hade 
en tjock, ljudisolerad dörr. Eleverna satt nära varandra och därför använde inte läraren T-
slinga. Pedagogen stod vänd mot eleverna så att hon hade ständig ögonkontakt och vid 
diskussioner upplevde jag att den inkluderade eleven deltog på samma sätt som övriga elever. 
Utifrån dessa observationer tolkar jag det som att de ljudförbättrande åtgärder som gjorts i 
detta klassrum är till stor fördel för en elev med hörselnedsättning. Skolinspektionen (2009) 
påpekar att många skolor har ambitionen att genomföra liknande anpassningar som denna 
skola hade gjort men sällan fullföljs den planering som påbörjas och det blir inte tillräckligt 
gjort. Skolinspektionen framhåller även att det kan vara så att ett klassrum anpassas men inte 
övriga lokaler i skolan. 
 
I två av de andra klassrummen användes T-slingan. I det första klassrummet var eleverna 
många och satt placerade relativt utspritt i rummet. Eleven med hörselnedsättning satt 
placerad längst ut på en kant och verkade ha svårt att uppfatta vad eleverna på andra sidan av 
rummet sa. Läraren använde T-slinga och upprepade vid två tillfällen vad de andra eleverna 
talade om. Det var lugnt i klassrummet och läraren vände endast ryggen till eleverna när 
instruktioner skrevs upp på tavlan. Det verkade inte finnas några akustikförbättrande åtgärder 
gjorda i rummet förutom gardiner som kunde dras för vid för mycket ljusinsläpp. Däremot 
upplevde jag det som att pedagogen hade god kontakt och interaktion med den inkluderade 
eleven. Enligt Nilholm (2006) finns det utifrån ett lärarperspektiv ett antal faktorer som har 
stor betydelse för att inkluderande processer ska bli möjliga i klassrummet. Några av dessa 
faktorer handlar om lärarens attityd till olikheter, lärarens förmåga att stärka elevers sociala 
relationer och lärarens kompetens inom det specialpedagogiska fältet. Eleven samtalade även 
mycket med de personer som satt närmast och även de upprepade vad andra hade sagt. Jag 
uppfattar det som att hon hade mycket hjälp av sina klasskamrater. Inom ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande framhävs lärande som en del i en social praktik och vikten av elevers 
möjlighet att lära av varandra betonas starkt. I undervisningssammanhang är relationer elever 
emellan lika viktiga som relationen mellan lärare och elev (Dysthe, 2003). I det andra 
klassrummet där slinga användes var det mycket rörigt och mycket spring mellan bänkar och 
ut och in i klassrummet. Där hade vissa akustikförbättrande åtgärder gjorts som dukar på 
borden och placering av bänkar så att alla elever kunde se varandra. I slutet av denna lektion 
lämnade eleven med hörselnedsättning rummet för att läsa i ett angränsande rum. Om en elev 
med hörselnedsättning befinner sig i en rörig miljö tror jag att det är mycket viktigt att det 
finns avskilda rum där eleven kan få vila upp sig vid behov. Eftersom klassen var relativt stor 
kan det vara svårt att hålla en låg ljudnivå i klassrummet och läraren har många elever att 
uppmärksamma. Utifrån studiens resultat är jag förvånad över att så mycket 
akustikförbättrande åtgärder gjorts i de olika klassrummen. Tre av fyra lokaler var anpassade 
för eleverna med hörselnedsättning och pedagogerna i dessa klassrum uttryckte god kunskap 
om de inkluderade elevernas behov. Den fjärde eleven som fick sin undervisning i flera olika 
klassrum saknade akustikförbättrande insatser i miljön men jag fick intrycket av att elevens 
pedagog var medveten om detta och att läraren arbetade utifrån de förutsättningar som fanns. 
Pedagogen nämnde bland annat vikten av att placera sig rätt så att eleven med 
hörselnedsättning kan se ansiktet och läsa på läpparna. Jag tolkar detta resultat som att 
ekonomin mycket väl kan ha betydelse för om klassrumsmiljön anpassas för elever med 
hörselnedsättning eller inte. Resultatet visar även att pedagogernas medvetenhet och ambition 
att bemöta alla elevers olika behov kan ha stor betydelse för hur elever i behov av särskilt stöd 
trivs i skolan och uppnår kunskapskraven. 
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Den tredje observationen jag gjorde var i en matsal där den inkluderade eleven åt lunch 
tillsammans med uppskattningsvis 40 elever och lärare. Det var mycket hög ljudnivå och jag 
observerade mycket höga slamrande ljud från ett diskrum. Jag tolkar det som att eleven med 
hörselnedsättning blir relativt störd av detta eftersom jag observerade att hon många gånger 
upprepade att hon inte hörde vad kompisen vid samma bord sa. Hon åt snabbt och var bland 
de första att lämna matsalen. Matsalssituationer kan ofta vara högljudda eftersom det är ett 
informellt skolsammanhang. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd bör inte enbart 
associeras med inkludering i klassrummet och vid undervisning utan bör omfatta alla de 
situationer elever befinner sig i inom ramen för skolans verksamhet (Nilholm, 2006). Det 
finns mycket skolan hade kunnat göra för att förbättra akustiken och bordens placering i 
matsalen.  
 

8. Erfarenheter för framtiden 
 
Jag upplevde att pedagogernas uppfattningar om vad som är viktigt att tänka på när man 
arbetar i skolan med elever med hörselnedsättningar var liknande i alla fyra fall. Alla 
pedagogerna tycktes arbeta på liknande sätt och eftersom de nämner Pedagogiska 
hörselvården som en resurs så kan kontakten med dem vara en bidragande orsak till de 
likartade arbetssätten. Eleverna trivdes i skolan och tycktes inte ha några svårigheter med 
skolarbetet men jag uppfattar det som en brist att eleverna inte fick möjligheten till att 
använda teckenspråk. Även om en elev nämnde att hon inte alltid känner sig delaktig i samtal 
och diskussioner uppfattar jag det som att hon fick bra stöd från sina klasskamrater och att det 
bidrog till att hon kände sig inkluderad i gemenskapen. Det jag känner att jag tar med mig 
från studien som jag kan ha nytta av i min framtida roll som lärare är vikten av medvetenhet 
hos pedagoger, rektorer och övrig skolpersonal om vilka behov inkluderade elever har. Detta 
berör givetvis alla elever i grundskolan men kanske än mer elever i behov av särskilt stöd. I 
min studie framkommer det att de pedagoger jag har intervjuat är mycket medvetna om hur de 
kan arbeta för att skapa en så bra skolsituation som möjligt för eleverna med 
hörselnedsättning. Endast en pedagog uttalar sig om rektor och skolledning och då i negativ 
bemärkelse. Att attityder, synsätt och bemötande från lärare, rektor och skolledning har stor 
betydelse för om inkluderade elever trivs och upplever skolan som meningsfull är tre oerhört 
viktiga aspekter som jag kommer att bära med mig in i min roll som pedagog. De som arbetar 
i skolan ska vara uppmärksamma på och medvetna om alla barns behov men de måste 
samtidigt ges möjligheten att fortbilda sig, anpassa lokaler och barngrupper samt erhålla stöd 
och hjälp när det handlar om elever i behov av särskilt stöd, oavsett hur det behovet ser ut.  
 

9. Fortsatt forskning 
 
Under studien och arbetets gång har jag fördjupat mig i skolans bemötande av elever med 
hörselnedsättningar och deras upplevelser om sin skolgång. Jag har också intervjuat elevernas 
pedagoger och undersökt hur de ser på det dagliga arbetet med inkluderade elever. Något som 
skulle vara intressant att studera djupare är om det pedagogiska arbetssättet med elever med 
hörselnedsättning skiljer sig på något sätt från arbetet med hörande elever. Det skulle också 
vara intressant att göra en studie med föräldrar till elever som går inkluderat för att ta reda på 
deras uppfattningar om elevernas skolsituation.  
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Bilaga 1 
 
Luleå den….. 2013 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Eva Enoksson och jag studerar till grundskollärare årskurs 1-6 på Luleå tekniska 
universitet. Jag ska skriva en C-uppsats som handlar om grundskolans bemötande av 
inkluderade elever med hörselnedsättning/hörapparat och Cochleaimplantat (CI). Syftet med 
mitt arbete är att undersöka hur elever med hörapparat och CI bemöts i grundskolan och om 
dessa elever får tillgång till hjälpmedel och verktyg. I min studie utgår jag från 
frågeställningarna:  

• Vilka aspekter i skolan och i klassrummet är viktiga att ta hänsyn till för inkluderade 
elever med CI och hörapparater? 

• Vilka hjälpmedel får inkluderade elever med CI och hörapparater tillgång till i skolan 
och hur används de?  

• Hur upplever elever och pedagoger på de utvalda skolorna att elever med 
hörselnedsättning uppnår kunskapsmålen? 

 
Jag har valt intervjuer med elever och pedagoger som metod för insamling av information till 
min studie. Eftersom ert barn är minderårigt behöver jag vårdnadshavares samtycke till att jag 
får intervjua ert barn. Jag har även tänkt genomföra observationer i klassrummet och jag 
kommer att i första hand studera barnens kommunikation med varandra samt pedagogens 
kommunikation och arbetssätt. 
 
Vid intervjun med ert barn kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Det innebär att deltagandet av studien och intervjuerna är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas av dig som vårdnadshavare eller av ditt barn, utan att något skäl behöver anges. 
Deltagandet av studien behandlas konfidentiellt dvs. inga namn kommer att finnas med och 
resultatet av intervjuer och studien kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
 
För att kunna genomföra intervjuerna samt observationer i klassrummet behöver jag 
vårdnadshavares medgivande. Med detta brev medföljer en blankett där du får ta ställning till 
ditt barns medverkande av studien. Skriv under blanketten och lämna till ditt barns 
klasslärare. 
 
Tag gärna kontakt med mig om du har några frågor, antingen via mail eller telefon! 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Enoksson 
Evaone-0@student.ltu.se / 072-2029411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 2 
Luleå den…2013 
Hej! 
 
Mitt namn är Eva Enoksson och jag studerar till grundskollärare årskurs 1-6 på Luleå tekniska 
universitet. Jag ska skriva en C-uppsats som handlar om grundskolans bemötande av 
inkluderade elever med hörselnedsättning/hörapparat och Cochleaimplantat (CI). Syftet med 
mitt arbete är att undersöka hur elever med hörapparat och CI bemöts i grundskolan och om 
dessa elever får tillgång till hjälpmedel och verktyg. I min studie utgår jag från 
frågeställningarna:  

• Vilka aspekter i skolan och i klassrummet är viktiga att ta hänsyn till för inkluderade 
elever med CI och hörapparater? 

• Vilka hjälpmedel får inkluderade elever med CI och hörapparater tillgång till i skolan 
och hur används de?  

• Hur upplever elever och pedagoger på de utvalda skolorna att elever med 
hörselnedsättning uppnår kunskapsmålen? 

 
Jag har valt intervjuer med elever och pedagoger som metod för insamling av information till 
min studie. Eftersom barnen är minderåriga behöver jag vårdnadshavares samtycke till att jag 
får intervjua dem. Jag har även tänkt genomföra observationer i klassrummet och jag kommer 
att i första hand studera barnens kommunikation med varandra samt pedagogens 
kommunikation och arbetssätt. Jag hoppas att du som pedagog vill delta i denna studie och att 
jag får intervjua dig. 
 
Vid intervjun med barnen och dig som pedagog kommer jag att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet av studien och 
intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan att något skäl behöver anges. 
Deltagandet av studien behandlas konfidentiellt dvs. inga namn kommer att finnas med och 
resultatet av intervjuer och studien kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
 
Jag har skickat ett informationsbrev till de berörda barnens vårdnadshavare där de får ta 
ställning till om deras barn får delta i studien eller inte. Den blankett som de ska fylla i om 
medgivande kommer de att lämna till dig och jag kommer att samla in dem innan jag påbörjar 
min studie. 
 
Jag hoppas att du vill delta! 
 
Tag gärna kontakt med mig om du har några frågor, antingen via mail eller telefon! 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Enoksson 
Evaone-0@student.ltu.se / 072-2029411 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 3 
Intervjufrågor Elev/Barn 
 
Hur gammal är du? 
 
Trivs du i skolan?  
 
Hur många elever går det i din klass? 
 
Kommer du bra överens med dina klasskamrater? 
 
Kan du nämna någonting som du tycker är särskilt bra på din skola? 
 
Finns det något du tycker kan bli bättre? 
 
Vilken typ av hörhjälpmedel använder du? 
 
Upplever du på något sätt att din skolgång påverkas av att du har en hörselnedsättning? 
 
Använder du dig av någon form av teckenkommunikation i klassrummet? 
 
Använder du tekniska hjälpmedel i skolan? Vilka? 
 
Har du tillgång till en fast t-slinga i klassrummet? 
 
Har du tillgång till portabel t-slinga när du befinner dig på andra platser i skolan än i 
klassrummet? 
 
Använder din lärare mikrofon under lektionstid? 
 
Använder dina klasskamrater mikrofon under lektionstid? 
 
Upplever du att du alltid hör vad dina klasskamrater säger under lektionstid? 
 
Hör du alltid vad läraren säger under lektionstid? 
 
Får du någon extra hjälp på grund av att du inte hör som alla andra? 
 
Känner du att din lärare/dina lärare tar hänsyn till din hörselnedsättning? 
 
Får du något extra stöd i skolan? Av exempelvis specialpedagog, talpedagog eller annan? 
 
Brukar/behöver du lämna klassrummet ibland eller regelbundet för att arbeta enskilt med 
någon vuxen eller i en mindre grupp med elever? 
 
Orkar du med att arbeta med hemläxor? 
 
Hur känner du dig efter en dag i skolan? (trött, glad, ont i huvudet, pigg etc) 
 
Finns det något övrigt du vill tillägga? 



	  

	  

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor Pedagog 
 
Vill du kortfattat berätta om dig själv! Ålder, bakgrund, utbildning. 
 
Hur många elever har du i den klassen du undervisar i? 
 
Är det en harmonisk klass eller upplever du klassen som stökig/stökigare? 
 
Hur upplever du att NN trivs i klassen? 
 
Hur upplever du att NN följer med i den ordinarie undervisningen? 
 
Har ni tillgång till fast t-slinga i klassrummet? (I ett eller flera rum?) 
 
Finns det tillgång till en portabel t-slinga? 
 
Använder du någon form av teckenkommunikation med NN? 
 
Finns det tillgång till mikrofon i klasrummet, som eleverna har tillgång till och möjlighet at 
använda under lektioner? 
 
Hur tänker du kring främjandet av NN:s kommunikation med sina klasskamrater under 
lektionstid? (dvs. vikten av att NN hör vad alla säger och har möjlighet att vara med i 
diskussioner) 
 
Vad är din syn på begreppet inkludering? 
 
Vad innebär begreppet en skola för alla för dig? 
 
Om ni använder t-slinga i klassrummet, upplever du att det finns några svårigheter med detta 
hjälpmedel? 
 
Har du fått någon särskild utbildning/fortbildning kring det pedagogiska arbetet med NN och 
dennes funktionsnedsättning? 
 
Får NN någon extra hjälp i klassrummet på grund av sin hörselnedsättning? 
 
Vad har du för tankar och metoder kring det pedagogiska arbetet med NN som CI-bärare/eller 
hörapparatbärare? (exempelvis skillnader mellan att undervisa hörande barn v/s hörselskadade 
barn?) 
 
Upplever du att NN:s kunskapsutveckling följer det som förväntas av alla/normalhörande 
elever i motsvarande ålder? 
 
Vad är din syn och dina tankar kring nyttan av tvåspråkighet för en elev med 
hörselnedsättning? 
 



	  

	  

Brukar NN lämna klassrumsundervisningen vid något tillfälle/regelbundet för att arbeta med 
någon annan vuxen? Alternativt för att arbeta i en mindre elevgrupp? 
 
Upplever du som pedagog att du får det stöd du behöver för att kunna hjälpa NN att tillgodose 
så mycket som möjligt av den ordinarie undervisningen? (Stöd från pedagogiska 
hörselvården? Hur ser stödet ut från skolledning, rektor etc. ut?) 
 
Arbetar ni/du med någon typ av särskild utvärdering eller uppföljning av hur NN klarar 
skolarbetet, vilka hjälpmedel som behövs, hur den eventuella tekniken fungerar etc.? Med 
exempelvis rektor och/eller ett arbetslag med andra pedagoger och/eller 
specialpedagog/talpedagog?  
 
Hur ser samverkan ut med NN:s föräldrar/vårdnadshavare? 
 
Vad anser du, är det viktigaste att tänka på när det finns en elev i en klass som har en 
hörselnedsättning? 
 
Finns det något övrigt du skulle vilja tillägga? 
	  
 
 
	  


