
EXAMENSARBETE

Hinder och möjligheter med muntlig
undervisning i matematik för elever med

hörselnedsättning

Emelie Nilsson
2016

Lärarexamen, avancerad nivå
Lärarexamen 240 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

 

 

Hinder och möjligheter med muntlig undervisning i 

matematik för elever med hörselnedsättning 

________________________ 

Obstacles and opportunities of oral education in mathematics for students with hearing loss 

 

Emelie Nilsson 

Vårterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå Tekniska Universitet 
 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola 1-3 

 

Självständigt arbete på avancerad nivå, U7012P, 30hp 

 

Handledare: Anna Klisinska 

Examinator: Maria Johansson 

  



  
 

 
 

Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie var att söka svar på vilka hinder och möjligheter det finns 

med tavelundervisning i matematik för elever med hörselnedsättning och deras lärare. I 

undersökningen redovisas en intervju med två lärare och en elev angående deras erfarenheter, 

vilka faktorer som påverkar en hörselnedsättning, valet av hörselteknisk utrustning och 

pedagogik. Studien ser även över vilka psykosociala faktorer som kan ha en stark inverkan på 

förutsättningarna att lyckas uppnå utbildningsmålen.  

Studien inleds med en beskrivning av de krav som lagen ställer på undervisningen, skolans 

kompensatoriska uppdrag och tidigare forskning. Därefter följer fakta angående 

kommunikationens betydelse i en sociokulturell miljö och hur detta påverkas av en 

hörselnedsättning samt betydelse av hörselhjälpmedel vid matematikundervisning.  

I resultatet redovisas intervjuerna för att sedan jämföras med insamlad faktabakgrund. Efter 

genomförd studie visar resultaten att även om kunskapen är god och grundläggande krav 

täcks, finns det brister i mer djupgående kunskaper på en övergripande nivå. Detta kan 

påverka resultatet av lärarnas och elevernas förutsättningar, där brist på hörselteknisk 

utrusning är en del av problematiken. Men också där psykosociala aspekter har en stark 

inverkan på dessa elevers förutsättningar att nå utbildningsmålen. En förändring i attityd till 

hörselnedsättning är grundläggande för att elever med hörselnedsättning ska på ett 

inkluderande sätt ges möjlighet att delta i undervisningen. 

 

 

Nyckelord; hörselnedsättning, möjligheter, hinder, matematik, muntlig undervisning. 

Keywords; hearing loss, opportunities, obstacles, mathematics, oral education.  
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1. Inledning 
Utifrån mina personiga erfarenheter av barn med hörselnedsättning och de lärare jag talat med 

under mina verksamhetsförlagda utbildningar, VFU, så kan det vara svårt att undervisa 

muntlig matematik. Speciellt vid gemensamma genomgångar då det är många elever som 

måste tas hänsyn till. Det blir lätt så, att när det ska förklaras någonting, står läraren med 

ansiktet vänt mot tavlan. Detta skapar problem för eleven eller eleverna med 

hörselnedsättning då de tappar ett mycket viktigt verktyg; att läsa av mimik och kroppsspråk 

men även att pratet dämpas och möjligheten att höra minskar avsevärt. Elever med 

hörselnedsättning är en elevgrupp som är i behov av extra stöd och anpassningar för att nå 

skolans olika mål. Men så visar Hörteknik och dess användning i skolan, HODA - 

undersökningen  att det finns brister både vad gäller tillgängliga verktyg, fungerande 

hörseltekniska hjälpmedel, stöd och hjälp för både lärare och elever samt extern hjälp i form 

av bland annat hörselpedagoger (Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason,  2015). Detta i 

kombination med matematikens komplexa utformning och val av undervisningsmetod kan 

skapa en del problematik hos elever med någon form av hörselnedsättning. Jag upplever även 

detta som ett relativt outforskat område, hörselnedsättning i kombination med muntlig 

matematikundervisning. Varför detta är intressant men även svårt då information om muntlig 

matematikundervisning för elever med hörselnedsättning är svår att nå.  

Begreppet ”en skola för alla” kom med 1980-års läroplan, Lgr80, och klargjorde att skolan 

var obligatorisk för alla barn i Sverige. Men det skulle också vara en skola där alla elever var 

välkomna och där undervisningen skulle vara anpassad till elevens speciella behov och 

förutsättningar. Att skolan var obligatorisk var i sig ingen nyhet då detta infördes redan med 

folkskolan 1842, men där de socioekonomiska förhållandena i många samhällsgruppen inte 

hade möjlighet att uppfylla dessa krav. Det som inte tidigare framhävdes lika tydligt, innan 

Lgr 80, var rättigheten till en utbildning som utgick ifrån elevens behov för att uppnå 

utbildningskraven (Eriksson- Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) fastslår också alla barns 

rätt till likvärdig utbildning samt att utbildningen ska anpassas till elevens behov och 

förutsättningar. Ingen elev skall uteslutas och skolan skall vila på en demokratisk grund.  

Mitt intresse för hörselnedsättning har växt allt mer under åren, speciellt under min tid vid 

Luleå tekniska universitet där jag fått ta del av material, litteratur och specialpedagogiska 

kurser. Intresset började dock för länge sedan i och med att jag har en nära anhörig med en 

hörselnedsättning, ett så kallat ettöresbarn, vilket innebär att hörseln är nedsatt på det ena örat. 

Jag har fått följa hennes resa genom feldiagnostik, olika tester och undersökningar, få 

diagnosen hörselnedsättning, utprovning av hjälpmedel och problematiken i skolan. Detta 

ämne ligger mig därför varmt om hjärtat och jag vill öka både min egen och andras kunskap 

om hörselnedsättning inom matematiken. Denna funktionsnedsättning i kombination med 

matematik är ingen unik svårighet i sig då en hörselnedsättning kan vara en begränsning i 

andra ämnen också men vad jag finner unikt är sättet att undervisa på. Inom matematiken så 

är det oftast gemensamma genomgångar, som i detta arbete kallas tavelundervisning, med 

förklaringar om hur man ska tänka och räkna. Detta kräver en kommunikativ överföring och 

det är här svårigheterna kan komma; att samtidigt försöka höra, förstå och lära sig. Att lämna 



  
 

2 
 

anteckningar innan som kan göras i många andra ämnen är inte fullt lika enkelt i matematik 

då det ändå många gånger kräver muntlig förklaring. Detta visar sig då Wennergren och 

Bandstrøm (2004) säger att elever med någon form av hörselnedsättning har svårare att nå 

kunskapskraven för godkändnivån inom matematiken, och då kan man fråga sig vad det är 

som gör att just dessa elever får erfara dessa svårigheter? Lgr 11 (Skolverket, 2011) påpekar 

ideligen att alla elever ska få kompensatorisk hjälp för de svårigheter som finns i 

undervisningen och att alla elever ska ha möjligheten att nå läroplanens samtliga mål. Med 

denna bakgrund och den information jag fått av bland annat HODA- undersökningen skriven 

av Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason (2015) så är detta ett uppmärksammat problemområde 

som har många hål och brister som behöver fyllas och utvecklas. Det som är bra att komma 

ihåg är att elever med hörselnedsättning är inte på något sätt är mindre intellektuell än 

normalhörande elever, men de har större krav på pedagogiken och den omgivande miljön för 

att tillgodogöra sig kunskap. 

Något som jag finner tänkvärt och vill dela med mig av är dessa två författares tankar som jag 

sedan kursen i specialpedagogik bär med mig i allt jag gör. Greene (2011) säger att alla elever 

gör om de kan. Men om de inte kan hur ska de då göra? Att det som behövs är olika verktyg, 

stöd, tålamod och pedagogisk kunskap. Alla elever vill lära och utvecklas men vissa behöver 

mer stöd, tid och hjälp. Vidare menar Greene att det är viktigt att se elever som är i 

svårigheter, vilket är en svårighet som är här och nu och som kan kompenseras istället för en 

elev med svårigheter då det istället betonar att problemet är bestående och kan inte 

överkommas med hjälp. Även Frost (2009) beskriver denna tankegång med en klok mening 

"det liknas vid att resa en byggställning som fortlöpande ändras i takt med att bygget 

fortskrider och där till sist hela ställningen tas bort" (s. 140). Till en början kanske eleven 

behöver väldigt mycket hjälp men var efter denne lär sig så kanske stödet minskas eller 

förändras. Alla elever ska få möjligheten att lyckas oberoende på vilka fysiska eller psykiska 

hinder som finns, allt går till viss mån att kompensera. Det är med denna inställning jag går in 

i mitt forskande gällande muntlig matematikundervisning för elever med hörselnedsättning. 

Min förhoppning är att denna studie kan bidra med ökad kunskap och förståelse för elever 

med en hörselproblematik genom att först identifiera vilka svårigheter både elever och lärare 

upplever att det finns och sedan hur läraren och elever i matematiken anser att dessa hinder 

kan kompenseras, överkommas och underlättas.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att söka svar på vilka hinder som kan förekomma vid 

genomgångar i helklass i matematikundervisningen för elever med hörselnedsättningar. 

Undersökningen syftar även till att förstå hur man som lärare, genom sin undervisning, kan 

erbjuda eleverna verktyg för att kompensera sin hörselnedsättning. Men även få en 

uppfattning om hur en elev med hörselnedsättning upplevt sitt handikapp i kombination med 

muntliga matematiklektioner. För att öka kunskapen i detta så kommer jag använda mig av 

följande frågor: 

 

 Vilka hinder kan finnas med helklassgenomgångar inom matematik för elever med 

hörselnedsättning enligt lärare? 

 Vilka hinder kan finnas med helklassgenomgångar inom matematik för elever enligt 

en elev? 

 Hur beskriver lärarna och eleven hur de kan arbeta för att kompensera dessa hinder? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning om faktorer som kan påverka elever med någon 

form av hörselnedsättning när det gäller tavelundervisning matematiken. Ett särskilt fokus 

ligger på forskning om möjligheter och hinder med tavelundervisning, vilket i detta fall menas 

den undervisning som sker då läraren står framme vid tavlan vid exempelvis genomgångar. 

Samt vilka lagar och förordningar som ligger till grund för en säker och rättvis skolgång. 

3.1 Förankring i lagar och förordningar  
I Sverige finns det många lagar och förordningar gällande skolverksamheten för att 

säkerhetsställa att alla elever får en likvärdig, trygg och meningsfull utbildning. Det finns 

även olika organisationer som Unicef, Barnkonventionen och Rädda barnen som aktivt 

arbetar för att alla barn runt om i världen ska få en trygg uppväxt. Där de som person får 

komma till talan, respekteras och där hänsyn ska tas till allas enskilda behov. Följande 

rubriker med lagar och förordningar är viktiga för elever med hörselnedsättningar och deras 

rättighet till likvärdig undervisning. 

3.1.1 Läroplanen - Lgr 11 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är skolans 

dokument med riktlinjer och mål för undervisningen. Lgr11 består av tre olika delar; skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner med kunskapskrav 

som komplement. Läroplanens delar beslutas från olika håll, där övergripande mål och 

riktlinjer är rektorns ansvar. Elevinflytande, normer och värden samt kunskapskraven bestäms 

av regeringen medan kunskapskraven beslutas av skolverket (Skolverket, 2013). Målet med 

dessa tre delar är att ge eleverna en trygg och innehållsrik skolgång som skall vara lika var i 

landet man än befinner sig. Skolans ansvar är att ge eleverna grundläggande värden, förståelse 

och medmänsklighet. Skolan skall vara allsidig och saklig, erbjuda en likvärdig utbildning 

samt visa på vilka rättigheter och skyldigheter man har (Skolverket, 2011).  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling 

(Skolverket, 2011, s. 7).  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 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). 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev får utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011, s.9).  

Hela läroplanen genomsyras av vikten av alla människors olikheter, lika värde och allas rätt 

till en likvärdig skolgång. Där alla oavsett funktionsnedsättning ska ha rätt till en utbildning 

som är anpassad till dennes specifika kunskap och behov. 
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3.1.2 Skollagen 

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna för skolan och dess verksamhet och 

den nyaste tillträdde den 1a augusti 2010. Skollagen finns för att garantera en kvalitativ 

skolgång där alla elever oavsett tidigare erfarenheter, kunskaper och behov blir bra mottagna 

och får sin undervisning tillgodosedd efter sin förmåga. Följande citat från skollagen har lyfts 

ut främst för att visa stödet som finns för elever med någon form av hörselnedsättning. 

 

1 kap. 4§ ( … ) I utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så 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 §). 

 

10 kap. 2§ ( … ) Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling 

samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet (SFS: 2010:800, 2 §). 

 

3 kap. 8§ ( … ) eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 

kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har gets i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas 

till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana 

anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (SFS 2015:246, 8 §). 

 

3 kap. 10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven 

ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 2010:800, 10 §). 

3.1.3 Skolinspektionen 

Skolinspektionen är en statlig verksamhet som utför olika kontroller för att säkerhetsställa att 

skolverksamheter följer de lagstiftningar, skollagar, läroplaner och regler som finns i Sverige. 

Syftet med dessa inspektioner är att det ska bidra till en trygg miljö, likvärdig utbildning och 

goda skolresultat (Skolinspektionen, 2015).  

Under 2014 gjordes en granskning av 1600 skolor och 100 huvudmän och den vanligaste 

bristen som hittats i skolorna är arbetet kring trygghet och studiero, men även det pedagogiska 

ledarskapet, systematiska kvalitetsarbetet och särskilt stöd fick kritik. Fler än fem av tio brast 

i förmågan att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och fyra skolor av tio brister i att 

skyndsamt utreda behov av särskilt stöd och om behovet finns upprätta en åtgärdsplan 

(Skolinspektionen, 2015). 
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3.1.4 Barnkonventionen 

Barnkonventionen, eller som den egentligen heter, konventionen om barnens rättigheter, 

tillkom den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de länder som 

fortast anslöt sig, 2 september 1990, och har idag varit med i cirka 25 år. Konventionen 

innehåller 54 artiklar som alla menar att de som är under 18 år har samma rättigheter (Rädda 

barnen, u.å.). 196 länder är anslutna till barnkonventionen i syfte för att göra det bättre för 

barn att leva, vara sin egen person och för att förstärka barnens egna tankar och åsikter.  

Barnkonventionen har fyra stycken grundprinciper som genomsyrar hela verksamheten och 

som alla medlemmar måste tillgodose; 

 Att se till barnets bästa. 

 Att barn har rätt till inflytande och bli respekterad. 

 Inget barn får diskrimineras. 

 Alla barn äger rätten att ha sitt liv och utvecklas (Unicef, u.å.). 

I artikel 23 i barnkonventionen står det skrivet att barn, oavsett fysiskt eller psykiskt 

handikapp, ska ha rätten att leva sitt liv fullt ut och ska ha rätt hjälpmedel för detta. Det står 

även skrivet att de särskilda behoven ska vara kostnadsfria i så lång utsträckning som möjligt 

samt att man ska hjälpa barnen att vara aktiva deltagare i samhället (Rädda barnen, u.å.). 

Även om denna verksamhet finns och förespråkas av bland annat rädda barnen och Unicef så 

finns det ändå mer att arbeta mot och det är nu tillsatt en beredning för att samla det underlag 

som behövs för att stifta en lag. Så under 2016 så förväntas det finnas ett förslag om denna 

nya lag (Regnér, 2015). 
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4. Tidigare forskning 
Kapitlet börjar med information från läroplanen för att ge en inblick i matematikens roll i 

styrdokumenten. Som första del i kapitlet kommer tidigare forskning om vad 

hörselnedsättning innebär, vilka hörseltekniska hjälpmedel som finns att tillgå, vilken 

betydelse miljön och kommunikationen har för undervisningen i matematik samt skolans 

kompensatoriska uppdrag. I kapitlets andra del redovisas tidigare forskning om 

tavelundervisning i matematik och vilka möjligheter och hinder som finns med detta i 

kombination med hörselnedsättning. Som avslutning redovisas den sociokulturella teorin som 

även ligger till grund för denna studie.  

4.1 Matematik enligt läroplanen 
I Lgr11 (Skolverket, 2011) beskrivs matematik som något som finns omkring oss hela tiden. 

Syftet med matematikundervisningen är bland annat att ge människan kunskapen om 

matematik och dess användning i vardagen, inom forskning samt att den ska väcka nyfikenhet 

och lust till fortsatt lärande. Matematiken är skapad utifrån flera olika kulturer och tillkom 

dels beroende på människans utforskande och som en praktisk handling i vardagen. 

Matematiken ska enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) vara varje människas 

rättighet och en färdighet alla ska ha rätt att lära sig oberoende av eventuella 

funktionsnedsättningar. Matematikens grunder läggs redan i förskolan, främst i form av lek 

och pedagogens sätt att kommunicera matematiska begrepp. Mycket handlar om att via lek 

och samtal väcka elevernas intressen och förståelse för vad matematik kan användas till. Hur 

man pratar matematikens språk samt att finna matematik i vardagliga situationer och erbjuda 

olika verktyg för lärande. 

4.2 Hörselnedsättning 
Hörselnedsättning är en form av handikapp och ordet handikapp började i Sverige att 

användas på 1950-talet med förklaringen att handikappet var ett tillkortakommande hos 

individen. På 1960-talet ändrades dock definitionen till vad begreppet kan stå för idag, att 

handikappet är något som skapas beroende på den omkringliggande miljön och attityden hos 

människor. Sedan denna förändring har det förts många diskussioner bland annat från 

politikens håll, Förenta nationen (FN) och Word Health Organizations (WHO) om olika krav 

och rättigheter. Där i bland att det skall finnas jämlikhet och delaktighet för människor med 

någon form av ett handikapp, vilket då utmynnat i internationella handlingsplaner (Teveborg, 

2001). Om man ser på FN:s standardregler så innebär begreppet handikapp "´Handikapp´ 

avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som 

andra." (s.6) (FN:s standardregler). 

Hörselnedsättningar kan fungera på olika sätt, vissa föds med den medan andra förvärvar den 

senare i sitt liv. En hörselnedsättning kan antingen finnas på båda öronen eller på det ena och 

kan variera från en lätt nedsättning till dövhet. Många av de som har en hörselnedsättning får 

tillgång till en hörapparat eller om denna inte fungerar på grund av för nedsatt hörsel ett 

kokleaimplantat ,CI. Det som ska kommas ihåg är att människor med antingen hörapparat 

eller CI till viss mån får hörseln tillbaka. Men apparaterna förhöjer inte enskilda ljud utan 
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dessa förhöjer allt ljud, och de kan heller inte sortera ljudet på samma sätt som en människa 

med normal hörsel kan (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

Människor som får sin hörselnedsättning tidigt i livet har ännu inte hunnit bygga varken 

ljudbilder eller något ordförråd. Vilket kan leda till svårigheter att lära sig bland annat de 

fonologiska färdigheterna. Bristen av dessa färdigheter innebär att man inte vet hur ord låter, 

språkljud, exempelvis om ordet är kort eller långt. Och enligt Luckner, & Cooke (2010) så är 

just ordförråd grundläggande för tankar, läsning, kommunikation och lärande. Elever med 

hörselnedsättning löper därmed en större risk att utveckla ett mindre ordförråd än sina 

jämnåriga kamrater. Detta påverkar förmågan att lära sig språket och får därav hinder i att 

utveckla sin matematiska förmåga. Denna fördel, att hinna bygga bland annat språkförråd, har 

de människor som fått sin hörselnedsättning senare i livet. Därmed kan det sägas att, beroende 

på om skadan är förvärvad senare i livet eller om den är medfödd, påverkar den 

språkutvecklingen olika starkt. Sedan är det givetvis även individuellt (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). 

Hörselnedsättning är ett av de handikapp som i Sverige ökar allt mer och idag beräknas det 

enligt Hörselskadades riksförbunds årsrapport (2014) som hämtat sin information från SCB 

(2008 - 2012) finnas 1.4 miljoner människor som har någon form av hörselnedsättning. 

Begreppet hörselnedsättning är ett brett spektrum som innehåller många olika grader och 

typer. Skalorna är olika för vilken grad av hörselnedsättning som finns och det är nedsättning 

på ena örat, dövhet, mild och grav nedsättning och enligt Hörselskadades förenings årsrapport 

så finns det cirka 25 000 barn mellan åldrarna 0 - 15 år har någon form av hörselnedsättning. 

Ser man till den totala siffran gällande barn och ungdom så finns det omkring 46002 individer 

som har ett personligt hjälpmedel i form av hörapparat, CI inplantat eller annat. Om så skulle 

vara fallet, att hörapparaten eller CI implantatet inte skulle vara tillräckligt undersöks det om 

andra lösningar finns att tillgå så som olika former av hörteknik som komplement. Detta för 

att kompensera elevens hörselnedsättning och förbättra elevens möjligheter att vara delaktig i 

skolan. 

4.3 Hörseltekniska hjälpmedel i skolan 
Om det finns speciella hjälpmedel i just matematik är svårt att fastställa, däremot finns en hel 

del gällande hjälpmedel generellt sett i skolan. För en elev med någon form av 

hörselnedsättning så finns det många hjälpmedel att tillgå. Nära 3000 elever i skolan idag har 

någon form av hörtekniskt hjälpmedel med syftet att förmedla ett gott ljud och fungera 

pedagogiskt stödjande. När HODA - studien genomfördes så framkom det att hörtekniska 

hjälpmedel är av stor nytta och att många elever i undersökningen är i behov av dessa. 

Däremot finns det enligt studien kritiska områden som behöver förbättras, bland annat att 

utrustningen fungerar. Enligt HODA - studien framkom det att det endast är 40 procent av 

hjälpmedlen som fungerar och därmed var det ungefär 60 procent av hjälpmedlen som hade 

större brister som behöver åtgärdas. Lättanvända verktyg var även det något som brast och 

behovet av enklare och smidigare lösningar samt hjälpmedel saknades. Det fanns även ett 

stort behov av lokala hörselpedagoger och dess stöd och kunskap till pedagoger och elever 

(Coniavitis Gellerstedt, & Bjarnason, 2015). Detta antyder att kunskapen finns om än väldigt 

begränsat i form av bland annat hörselpedagog och hjälpmedel. Elever med hörselnedsättning 
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har ett faktiskt behov av att hjälpmedlen är fungerande och lätta att använda samt att 

skolkamrater är medveten om vad det innebär att ha en hörselnedsättning och olika 

hjälpmedel. 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) så är "Målet vad gäller hörteknisk 

utrustning och anpassning av den akustiska miljön är att göra det viktiga ljudet hörbart och att 

hålla tillbaka det störande". Specialpedagogiska skolmyndigheten rekommenderar hörtekniska 

hjälpmedel som fast utrustning så som hörselslingor som fångar upp ljud i klassrummet. Detta 

för att den är mer pålitlig än de installationer som förflyttas mellan klassrum och för att 

möjligheten att få hjälpmedlet mer anpassat till den undervisnings som genomförs. Det finns 

även mikrofoner som pedagogen bör bära under lektionstid. Mikrofonen fångar upp och 

förstärker ljud vilket gör att eleven via sitt CI eller hörapparaten främst hör det som sägs i 

mikrofonen. Portabla mikrofoner är också ett alternativ, dessa kan skickas runt bland 

klasskamrater då det är samtal eller liknande vilket ger ett inkluderande för eleven med 

hörselnedsättning. Även om fast utrustning är det rekommenderade så är det ingen nackdel att 

ha tillgång till portabla hjälpmedel som kan medtagas om klassen exempelvis ska på utflykt. 

Vad som bör tänkas på är att hörseltekniska hjälpmedel kan vara svåra att anpassa till vissa 

miljöer exempelvis idrottshallar och att vissa miljöer med starka elektromagnetiska fält som 

hemkunskap med induktionshällar då dessa kan störa ut hörapparater. Men även vissa 

ventilationssystem har denna påverkan. 

Tekniska hjälpmedel är en viktig del för elever med hörselnedsättning, eller för den delen 

andra funktionsnedsättningar. Men bristen på väl fungerande verktyg och kunskap är stor. 

Vems ansvar är det att se till att kunskap och material finns? Teveborg (2001) skriver att för 

det första är det staten som ansvarar för att skolan runt om i landet är enhetlig och styrs samt 

regleras genom centrala styrdokument. Därefter är det kommunen som har det fulla 

driftansvaret och bestämmer om bland annat lokaler, personal och utrustning. Alla skolor 

måste ha en skolplan som beskriver hur skolan skall uppnå de mål som finns samt vilka 

resurser som krävs för att skolan ska nå målen. När det gäller elever i behov av särskilt stöd 

menar Teveborg att det i skolplanen ska stå hur kommunen tänkt att genomföra en 

undervisning som är fullgod och lärorik för elever med en funktionsnedsättning. Hur miljön 

kan anpassas samt vilka hjälpmedel och professioner, exempelvis hörselpedagog, kurator och 

extern hjälp som kan behövas. Efter kommunen är det rektorn som är den pedagogiske 

ansvariga på skolan. Rektorn ansvarar för hela skolans verksamhet så som individuella 

åtgärdsprogram för elever i svårigheter, resursfördelning och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Hur tekniska hjälpmedel erbjuds är ett splittrat område och som baseras på vilka behov eleven 

har, vilken situation du är i och vilken ålder du är så är möjligheterna olika. Finns behovet av 

ett personligt hjälpmedel som teleslinga så är det landstinget som är ansvarig men även där är 

det olika beroende på vilket landsting du hör till. Vissa landsting ger inte ut tekniska 

hjälpmedel man själv kan köpa i butiker medan andra är mer tillmötesgående. Behövs det 

tekniska hjälpmedel i skolan så är det utbildningssamordnaren som är ansvarar så att detta är 

tillgänglig, men i regel är det landstingets hörselvård och kommunen som delar på detta 

ansvar (Hörsellinjen, 2013). 
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4.4 Kommunikation & miljöns betydelse för undervisning i matematik 
Alla människor behöver någon form av kommunikation för att lära sig, allt från talat språk till 

teckenspråk. En elev med hörselnedsättning har förändrade förutsättningar att tillägna sig 

kommunikation via hörseln och saknar därmed ett kommunikativt verktyg. Detta betyder 

således att de behöver kompensera detta med någonting annat för att kunna tillgodogöra sig 

det informationsbytet som sker. De allra flesta med en hörselnedsättning kan tala väl men det 

är lätt att det uppstår svårigheter när det kommer till att uppfatta vad andra säger vilket bidrar 

till att kommunikationen störs och det kan uppstå missförstånd. För en människa med 

hörselnedsättningar finns olika kommunikationssätt och vilket eller vilka som används hänger 

ofta ihop med när ens hörselnedsättning debuterade samt vem samtalet förs med. Men det som 

är viktigt att komma ihåg är att utan teknisk utrustning, tolkservice eller visuella 

kommunikationsmönster är det stor risk att en människa med hörselnedsättning stängs ute 

från kommunikation (Wennergren, & Brandstrøm, 2004; Linnanmäki, 2004).  

Matematik som ämne har en hög status i skolan. I förskolan och de lägre årskurserna är 

undervisningen mer verklighetsnära och konkret trots att matematik alltid är abstrakt. Därför 

är också kunskapen om hur kunskap förmedlas och har förståelse för vilka faktorer som 

påverkar elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper i matematik viktig. Inte 

minst när eleven i fråga har ett funktionshinder i form av hörselnedsättning. Matematik är 

också ett ämne som väcker starka reaktioner då elever ofta i detta ämne oroar sig över sin 

prestation. Detta då den är mer knuten till den egna prestationen än i andra ämnen där 

prestationen är mer sammankopplad med ämnets innehåll (Linnanmäki, 2004).  

Kommunikation ses idag både som ett mål och ett medel för lärande. Kommunikation har en 

central roll i både läroplan i form av den sociokulturella teorins utbredning och pedagogik. 

Samverkan mellan dessa utgör en förutsättning för att kompensera olika svårigheter (Williams 

& Samuelsson, 2000). Enligt den sociokulturella teorin så lär man sig tillsammans med andra 

innan kunskapen görs till sin egen och kommunikation är en stor del av en människas lärande. 

Inom undervisningen används främst mediering vilket innebär att en annan elev, vuxen eller 

lärare som har större kunskap inom ett visst område hjälper eleven vidare i sitt 

kunskapsinhämtande. Samt att den proximala utvecklingszonen har en central roll då även den 

handlar om vad eleven kan själv och med hjälp av andra, då denna teori hävdar att 

kunskapsinhämtningen hämtas främst då eleven utmanas (Imsen, 2006). Lärarens 

förhållningssätt har då en avgörande betydelse för hur samarbete mellan barn ska utvecklas. 

Det är därför viktigt att läraren synliggör barns skilda sätt att uppfatta något och att barn får 

erfara olikheter som något positivt samt som en möjlighet till att vidga sina egna kunskaper 

och förståelse. Lärare måste också skapa organisatoriska förutsättningar för att barn ska 

kommunicera med varandra och tillsammans söka kunskap om olika frågor. I skapandet av en 

organisation med dessa förutsättningar ingår kunskaper i vad som påverkar lärarens val av 

metod. Hur vi kommunicerar påverkas av många faktorer så som kulturella, etnisk härkomst, 

kön, social bakgrund, språk, diskursen och miljö, men framförallt lärarens kunskaper hur detta 

påverkar inlärningen. Lärarens kunskaper, förståelse och förmåga att anpassa sin pedagogik 

till elevens skilda behov är avgörande för en fortsatt utveckling av lärandet, inte bara i nuet 

utan också för framtiden (Williams & Samuelsson, 2000). 
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Enligt Wennergren & Brandstrøm (2004) har även miljön en stor betydelse för elever med 

hörselnedsättning. De menar att den dialogiska lärandemiljö är en miljö med hög 

lärandepotential men att det behövs utveckling på detta område vilket kräver att lärare ges 

mer tid och stöd för att hitta framkomliga vägar. För att uppnå de bästa förutsättningarna 

krävs en klassrumsmiljö med ett öppet klimat och ömsesidigt förtroende, där lärandet bygger 

på engagemang samt allas deltagande både hos lärare och elever. De lyfter även att det 

därmed blir tydligare att det inte är elevens tillkortakommande som är i fokus utan istället 

dennes potential som är intressant, något som Vygotsky uttrycker i sina tankar om den 

närmaste utvecklingzonen. 

Förutom detta ställs också krav på en arbetsmiljö där lokalerna måste anpassas för att 

optimera förutsättningarna för elever med hörselnedsättning. Hörselteknisk utrustning är ett 

måste, som nämnt tidigare, men även inredningen skapar ibland problem. Sanering av 

oönskade störande ljud, bullerdämpande åtgärder, gruppens storlek är det första som ska ses 

över, men också i klassen ett gemensamt accepterande, förståelse och respekt för behoven 

(Rydelius et al., 1998). När elever inte uppfattat vad som sagts så frågar de för att få 

informationen upprepad eller bekräftad. Men när detta kanske upprepas för tredje gången blir 

detta inte sällan en källa till irritation både hos sändaren av informationen och mottagarna. 

Till och med små störningar kan orsaka svårigheter och stress. Stress i inledningsskedet kan 

ge stimulans, men långvarig stress ger motsatt verkan och kan leda till försämrat 

korttidsminne och koncentrationssvårigheter. Hörselboken (2009) skriver att lösningen på 

svårigheterna med att skapa en fungerande arbetsmiljö blir ofta undervisning i en mindre 

grupp. Detta kan bidra till en bättre hörandemiljö, men det skapar samtidigt en miljö med 

mindre stimulans. När det gäller elever med hörselnedsättning måste organisationen anpassa 

undervisningen till elevens individuella behov, något som i sig kan utgöra en utmaning. En 

hörselskada där man exempelvis konstaterat samma hörselnedsättning mätt i decibel behöver 

inte betyda att behoven är de samma. Som exempel kan en elev med en medfödd 

hörselnedsättning utvecklat strategier för att hantera detta till en viss mån, medan en elev som 

fått sin hörselnedsättning senare inte hunnit utveckla detta. Det finns alltför många faktorer 

som påverkar behoven för att jämföra likartad hörselnedsättning i decibel för att det ska vara 

ett verktyg i bedömningen av behov (Rydelius et al., 1998). 

Hétu & Hageltorp (2004) beskriver att det är viktigt att komma ihåg att som lärare är attityd 

och kunskaper avgörande för hur en elev med hörselnedsättning ska kunna ta till sig 

information under lektionstid. Inte bara den fysiska miljön utan också den sociala identiteten 

kan påverkas av en hörselnedsättning. Identitet och självupplevelse skapas i och är beroende 

av interaktion med andra och att kommunicera är en förutsättning för att upprätthålla våra 

sociala band samt att är genom kommunikation vi bygger vår identitet. Brister och svårigheter 

i att kommunicera kan leda till en identitetskris och till känslor så som oro, skuld och skam. 

Att erkänna hörselnedsättningen och få insikt i vad den innebär förutsätter en provning av 

självbilden. Denna aspekt av hörselnedsättning är mer komplex eftersom detta inte bara 

handlar om lärarens kunskaper utan också om elevens acceptans av sin hörselnedsättning och 

hur eleven identifierar sig själv. Förträngning, förnekelse och bagatellisering av 

hörselnedsättningen kan ytterligare försvåra situationen både för lärare och elev Exempel på 
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denna negativa påverkan är att eleverna verkar uppfatta sig som annorlunda i negativ 

bemärkelse, som avvikande, att de får utstå negativa kommentarer, upplever ett utanförskap, 

upplever sig som defekta samt som speciella i största i allmänhet.  

I Groths (2007) doktorsavhandling framkommer det att trots den positiva upplevelsen av det 

extra stödet så påverkas eleverna negativt då specialpedagogik har en negativ stämpel. Den 

dåliga stämpeln påstås vara kopplad till kulturen där denna pedagogik står för en negativ 

avvikelse. I fall detta är kopplat till den specialpedagogiska åtgärdsstrukturen eller åtgärderna 

har inte kunnat bekräftas. Groth tolkar det som att den specialpedagogiska strukturen påverkar 

eleverna självvärde i en negativ riktning i kombination med annan problematik, vilket ger en 

mer negativ självbild. Det är därför viktigt att förebygga skolmisslyckanden som är en negativ 

avvikelse, vilket överförs via den sociala interaktionen och ge positivt förstärkning för att 

bibehålla och bygga upp elevens självvärde. 

4.5 Skolans kompensatoriska uppdrag 
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som bland annat innebär att skolan ska ge alla elever 

lika möjlighet att lära oavsett funktionshinder eller funktionsnedsättning. I ett 

funktionshindersperspektiv skiljs det mellan funktionsnedsättning som kan lokaliseras hos 

individen medan funktionshinder uppstår i elevens relation till miljön. Skolan ska kompensera 

med verktyg och undervisning samt utmana eleverna där de behöver bli starkare. Skolan ska 

också som första åtgärd ge särskilt stöd inom den ordinarie undervisningen. Men enligt 

Skolverkets kvalitetsgranskning 2010:14 har det visat sig att skolan har blivit sämre på att 

genomföra de kompensatoriska uppdragen (Skolinspektionen, 2010). Detta kommer inte bara 

att påverka elever med hörselnedsättningar utan även andra elever med speciella behov av 

hjälp, stöd och kompensatoriska lösningar i klassrummet. Kompensation behöver inte enbart 

innebära speciella undervisningsformer, material eller utrustning utan kan även vara sådana 

saker som placering i klassrummet samt individuella anpassningar som personliga mikrofoner 

Nilholm (2012) för diskussioner om det kompensatoriska uppdraget skolan har och lyfter 

fram både positiva och negativa faktorer. Han menar att skolan har en tradition att koppla 

problem och svårigheter till individen själv istället för att se hur miljön runt i kring kan 

påverka. Detta är vad Ahlberg (2013) kallar individperspektivet. Han skriver att mycket 

hänger på hur läraren väljer att hantera svårigheter och vilket synsätt läraren har. 

Individperspektivet innebär att ”Förklaringar till skolproblem söks därför hos individen” (s. 

42). Ur forskningens synvinkel innebär det att när man försöker förstå och förklara en elevs 

skolsvårigheter fokuseras det på individen influerad av den medicinsk/psykologiska 

traditionen och i dess skolbakgrund, egenskaper och nuvarande skolsituation. Detta perspektiv 

är också starkt influerat av diagnostisering som exempelvis ADHD, utvecklingsstörning eller 

dyslexi. Vilket gör att lösningarna på elevernas problem oftast varit kompensatoriska för den 

brist som funnits. Detta synsätt är förankrat redan från 1800-talet och finns kvar än idag, även 

om man nu mer försöker se problemen från helt skilda håll. Ett annat synsätt Ahlberg skriver 

om är det relationella perspektivet. Detta betyder att ”Förklaringar till skolproblem söks 

därför i mötet mellan eleven och den omgivande miljön”(s. 48). Detta innebär att de skolan 

söker svar på problem som uppstår i relationer och interaktioner vilket görs i fyra nivåer; 

individ, grupp, skola och samhälle. Fokus är inte på individen själv utan individen i samspel 
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med omgivande miljö. Man ser alltså på elever i svårigheter till skillnad från det kategoriska 

då eleverna ses som personer med svårigheter. Det är således inte eleverna som ska förändras 

utan omgivningen så att eleverna kan nå de mål och förväntningar som är uppsatta. Så 

beroende synen av vem eller vad som är bärare av problemen så är åtgärdsmöjligheterna olika 

samt att synen på vad det är som ska förändras vitt skilda.   

Även Nilholm (2012) menar att "Hur vi ser på skolproblemens natur är helt avgörande för hur 

vi ser på de svårigheter som elever blir bärare av" (s.58) Han menar att skolan har en lång och 

fast tradition av att individualisera elevers svårigheter. Vilket menas med att problemen ses ur 

individperspektivet, att problemen som uppkommer är individens egna och det är endast där 

problemen kan lösas. Vidare berättar han om en undersökning som gjorts där de gjorde 

enkätstudier hos bland annat rektorer, skolchefer, klasslärare där syftet var att få fram vilka 

vanliga anledningar det finns för att elever behöver särskilt stöd och de vanligaste svaren 

blev; 

 Skolans mål är för svåra för dessa elever. 

 Dessa elever har individuella brister. 

 Skolan är dåligt anpassad för att hantera olikhet. 

 Dessa elever har brister i hemmiljön. 

 Vissa lärare har brister. 

 Vissa klasser fungerar dåligt (s. 58). 

När man ser dessa svar som framkommit via Nilholms enkät så syns det att det individuella 

synsättet på problem än i dag finns kvar och att det är individens egna brister samt dess 

hemmiljö som är orsak till dess skolsvårigheter. 

Många elever i grundskolan erhåller kompensatoriska insatser, ungefär 40 procent av alla 

grundskoleelever har någon gång under sin skoltid fått kompensatoriskt stöd. Detta är något 

som Nilholm (2012) tror kommer öka i framtiden  "( … ) framförallt då det nu krävs godkänd 

i fler ämnen än tidigare för att nå gymnasiebehörighet samtidigt som kunskapskraven ´höjs´ 

och det finns tendenser till att betygsinflationen åtgärdas" (s. 53).  Det kompensatoriska 

uppdraget är viktigt och det är viktigt att läraren ser sin roll och betydelse för eleverna då 

Wennergren och Bandstrøm (2004) menar att elever med en hörselnedsättning riskerar i större 

utsträckning att inte nå kunskapsnivån för godkänt. 

Nilholm (2012) påpekar att diagnoser är även det något som ökar i skolans värld och är ett 

uttryck för någon form av en brist hos en individ och där bland annat hörselnedsättning och 

dyslexi är högt representerade. Idag finns näst intill krav på utredning och diagnos för att få 

tillgång till särskilt stöd och kompensation i skolan. Detta trots att Lgr11 (Skolverket, 2011) 

påpekar att skolan ska " uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd" (s.14) och 

"ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande" (s. 8). Positivt 

med diagnoser är att funktionsnedsättningen identifieras och kan tydliggöra behovet av stöd. 

Men det är också stigmatiserande, kan ge ett bristperspektiv samt är individfokuserat och det 

har även ett begränsat värde i hur man i skolan ska hantera utmaningen. Liksom inom många 

andra områden har man påbörjat utvecklingen av ett ICF system International Classification 
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of Functioning, Disability and Health eller som det heter på svenska Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa för kunna analysera hela elevens situation där 

läromiljö och elevens engagemang i sin livssituation är viktigast. Liksom andra ICF system är 

systemet outvecklat och har fått slagsida mot medicin/biologi och mycket återstår innan det 

nått en mindre individfokuserat system. Nilholm kritiserar delar av det kompensatoriska 

uppdraget där ibland att många gånger är synen att alla elever ska göras lika genom 

kompensation istället för att ta hänsyn till omgivande miljö och hur den kan anpassas. Alltså 

är det kompensatoriska uppdraget fortfarande väldigt individfokuserat. Han säger även att det 

kan vara svårt att tolka styrdokumenten på annat sätt än att elever som riskerar att inte uppnå 

målen ska kompenseras men att frågan kvarstår; vem eller vad är det som ska kompenseras? 

Med dessa ICF system anser han att det är det inte bara individen som anses som en brist utan 

att även hela individens omgivning undersöks för att kompensatoriska åtgärder ska kunna 

sättas in på rätt ställen så eleven känner sig inkluderad. 

4.6 Tavelundervisning 
Med tavelundervisning menas i detta sammanhang den undervisning som sker då läraren står 

framme vid tavlan och har matematikundervisning exempelvis i form av genomgång. I den 

kommande rubriken lyfts vilka möjligheter och hinder som finns för elever med 

hörselnedsättning inom matematiken med den skrivna bakgrunden som underlag.  

4.6.1 Möjligheter och hinder 

"Kommunikation är grunden för alla människors harmoniska utveckling. Att kommunicera är 

att språkligt kunna förmedla sina tankar, behov och känslor i samspel med andra" (Teveborg, 

2001, s. 55). Teveborg lyfter alltså vikten av kommunikation för alla elevers lärande oavsett 

om de har en hörselnedsättning eller inte. Bristen av kommunikation är ett av de största 

hindren för en elev med hörselnedsättning. Om skolans verksamhet inte tar detta i beaktande 

så kan det ge konsekvenser så som utanförskap och svårigheter att tillägna sig den kunskap 

som varje elev har rätt till. För att detta ska vara möjligt krävs det att olika insatser finns och 

används. För att skapa en god arbetsmiljö för elever med hörselnedsättningar lyfter Teveborg 

några viktiga faktorer: 

·         Genomgång av akustikförhållanden i skolans inre miljö. 

·         Bedömning av behovet av hörseltekniska hjälpmedel. 

·         Fortbildning av och information till berörd skolpersonal. 

Genom att anpassa den omkringliggande miljön, tillgodose bra hjälpmedel och ge lärare god 

kompetens om hörselnedsättning har även dessa elever möjligheten att tillgodogöra sig och 

följa undervisningen. Ahlström (2000) som gjort en studie i en teckenspråkig skolmiljö för 

barn mellan två och sju år gällande kommunikativ-språklig och sociala situationer lyfter också 

vikten av andra yttre faktorer som också påverkar elever med hörselnedsättning. Där styrning 

från den kommunala ledningen, personalens utbildningsbakgrund, samhällets inriktning och 

krav på normalitet och anpassning har en avgörande roll. 
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Som Ahlström (2000) framhåller i sin undersökning finns också andra aspekter på svårigheter 

relaterade till hörselnedsättningar som har att göra med omgivningens tolkning av 

svårigheterna. Tolkningar som i sina ytterligheter antingen innebär att svårigheterna med en 

lätt hörselnedsättning är försumbara och egentligen inte påverkar eleven särskilt mycket till 

dess andra ytterlighet där hörselnedsättningen är förklaringen på alla svårigheter som kan 

uppstå. Det vill säga att antingen betonas elevens karakteristiska drag eller 

funktionsnedsättning och mycket sällan båda. Läraren måste vara medveten om att elever med 

hörselnedsättning är lika lite lika varandra som normalhörande elever. En elev vill och 

behöver göra sig förstådd samt kunna påverka sin omgivning och samspelet med andra elever 

är därför viktigt. Att ha någon form av hörselnedsättning kan ge konsekvenser för en elevs 

lärande, därför är det viktigt att lärare som arbetar med elever med en hörselnedsättning har 

kunskap och många olika läromedel och strategier för att eleven ska känna sig inkluderad i 

undervisningen. Det handlar då om att förstå hur funktionsnedsättningen påverkar eleven i 

olika situationer, betingelser och olika livsperioder. Funktionsnedsättningen måste ses som en 

normal del i elevens utveckling. 

Rydelius et al. (1998) menar att undervisningen måste passa elevens olika behov och att ett 

hinder kan vara när läraren pekar på en bild och samtidigt förklarar dess innehåll. Det är alltså 

viktigt att läraren är medveten, uppmärksam, vill förstå och tar hänsyn till svårigheter hos 

elever med någon form av hörselnedsättning. Även Teveborg (2001) lyfter vikten av att lärare 

ska arbeta efter olika arbetssätt och metoder, anpassa miljöer och ha ett gott bemötande för att 

minimera det befintliga handikappet. Att ha en hörselnedsättning kan påverka en elev väldigt 

mycket i form av trötthet, koncentrationssvårigheter, balanssvårigheter och irritation samt 

svårt att höra i en miljö med mycket ljud. Därför är det viktigt att förstå vad dessa tecken kan 

innebära (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

Har man en hörselnedsättning innebär det att ljud delvis kan försvinna, höras annorlunda eller 

att ljuden blir svagare. Detta kan påverka eleven och göra exempelvis tavelgenomgångar 

svåra att uppfatta och förstå. I en studie av Rekkedal (2015) noterade denna att eleverna 

uppfattade klassrumskommunikationen som mest kritisk och att eleverna sällan uppfattade 

sina klasskamrater. Lärarnas upplevelse var att eleverna uppfattade dem bättre än vad 

eleverna själva uppgav. Detta ger då intrycket av att lärarna underskattar effekten av en 

hörselnedsättning eller att de inte är fullt medvetna om hur eleverna faktiskt uppfattar dem. I 

studien framgick också att lärare och elever inte hade samma syn på vilka faktorer som 

påverkade dem. Lärare ansåg att personliga faktorer som hörselnedsättningar var den 

viktigaste faktorn, medan eleverna menade att lyssningsmiljön var viktigast. Vad som kanske 

var mest nedslående med denna undersökning var att elever med mindre hörselnedsättning 

ansågs klara sin lyssningsmiljö med endast generella miljöanpassningar och att hjälpmedel 

inte alltid var aktuellt eller nödvändigt. Detta innebär då att mikrofoner och hörutrustning 

uteblev med effekten av att elevernas skolresultat försämrades. 

Gustafsson (2009) räknar upp några faktorer i en klassrumsmiljö som är viktiga för elever 

med hörselnedsättningar. Första faktorn är att ljudet måste reduceras, är ljudnivån hög kan 

eleven med en hörselnedsättning ha svårt att fokusera på vilket ljud det är denne ska lyssna 

på. Andra faktorn är att ha rutiner för hjälp och systematiskt stöd är mycket viktigt för 
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undervisningens gemenskap då det är via kommunikationen vi lär oss. Elever med en 

hörselnedsättning har vid stora grupper svårt att utskilja och höra vad som sägs, exempelvis i 

ett klassrum, därför är det bra att som lärare vidta olika förebyggande åtgärder. Exempel på 

detta kan vara att ha en tidigare genomgång för eleven, ha stöd och tankekartor om vad 

lektionen kommer att handla om samt skriftliga instruktioner. Att kunna se den som talar är 

också viktigt då många med hörselproblematik utvecklar förmågan att kunna läsa kroppsspråk 

och talarens mimik. Tredje faktorn är att det skapas rutiner så att läraren ser att budskapet nått 

fram.  

När muntliga genomgångar i matematik genomförs kan läraren aldrig ta för givet att 

mottagaren förstått eller hört vad som sagts. Därför är det bra att skapa rutiner kring detta 

exempelvis genom att du ber någon upprepa delar av vad som sagts eller att läraren själv 

repeterar. Detta är viktigt för en elev med hörselnedsättning då denna inte alltid själv är 

medveten om denna hört rätt, fel eller inte alls.   

Specialpedagogiska skolmyndigheten (u.å.) har en hel del konkreta tips och idéer på vad 

lärare och skolor bör tänka på vid möten med elever med någon form av hörselnedsättning. 

De belyser vikten av kompetens hos rektor, arbetslaget, verksam lärare och övrig personal. De 

menar att kunskap om olika hörtekniska hjälpmedel är viktig, att elevens kamrater på skolan 

förstår vad en hörselnedsättning innebär och inte minst elevens egna kunskap om sin 

hörselnedsättning. Ljud och ljusmiljö är också viktigt samt att ljuset och akustiken är 

anpassad efter elevens behov. Gällande läromiljön bör undervisningen och gruppstorleken 

vara anpassad, det ska finnas strategier för fungerande kommunikation och möjlighet till 

teckenspråksanvändning ska finnas. När det gäller den hörtekniska biten måste tekniken vara 

driftsäker och ha en god ljudkvalité, vara enkel att använda. Tekniken ska vara anpassad till 

de behov som finns samt rutiner för eventuella felanmälningar på utrustning. 

Det finns det även externa stödinsatser att tillgå exempelvis Statens specialpedagogiska 

institut för elever med funktionshinder. Dit går det att vända sig om man som lärare behöver 

information om elever med hörselnedsättning och om det behövs konkreta tips på insatser. 

Men det finns även fristående organisationer som gärna tillhandahåller information om olika 

hörselnedsättningar som Hörselskadades riksförbund, Svenska förbundet för specialpedagogik 

och Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn. 

4.7 Den sociokulturella teorin 
Detta arbete har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin då denna menar att lärandet sker 

i samband med kommunikationen med andra människor. Utvecklingen sker först kollektivt 

och sedan individuellt (Dysthe, 2003). Denna teori stämmer alltså väl in på synen om att en 

elev med hörselnedsättning är i behov av bra kommunikation och miljö, samarbete, 

kompensatoriska åtgärder, tekniska hjälpmedel, omgivningens kunskap och möjlighet att ha 

en medierande person. Andra teorier finns exempelvs behaviorismen men som valts bort i 

förmån för den sociokulturella teorin. Behaviorismen menar att människan föds som ett tomt 

blad, där kunskap ses som objektivt och kvantitativt. Kunskapen uppnås via yttre påverkan 

och ska delas in i små delar för att läras in. Behaviorismen har ett yttre belöningssystem som 

går ut på att belöna framsteg med exempelvis stjärnor i boken och kunskapskontrollen sker 
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via täta kontroller i form av prov med syftet att minimera felsteg. Lärandemiljön är 

katederundervisning, enskilt arbete, datorer och tekniska hjälpmedel (Dysthe, 2003). 

Behaviorismens teori med täta prov, yttre belöningar och enskilt arbete är således ingenting 

som gynnar en elev med hörselnedsättning. Visserligen undersöks den så kallade 

katederundervisningens fördelar och hinder men undervisningen i denna studie begränsas inte 

med endast detta utan tavelundervisningen är endast en del av all den undervisning som sker. 

Grundaren av den sociokulturella teorin var den ryske psykologen, pedagogen och filosofen 

Lev Vygotsky som levde och verkade mellan åren 1896 - 1934. Även om Vygotsky 

förhållandevis levde ett kort liv så hann han införa många olika idéer och tankar i 

pedagogiken. Problemet som finns enligt Blanck (1990) är att det finns knappt något material 

kvar skrivet av Vygotsky själv utan mycket handlar om att pussla ihop de fragment som finns 

efterlämnat. Således är denna teori i grund och botten Vygotskys men det är många som tolkat 

och omsatt Vygotskys tankar och idéer. Några av dem är Imsen (2006), Strandberg (2006) 

samt Dysthe (2003). 

Imsens (2006) tolkning av den sociokulturella teorin är att mycket handlar om den kollektiva 

utvecklingen. Att man först lär sig tillsammans med andra för att sedan ta till sig kunskapen 

och göra den till sin egen. Språket är en viktig nyckel och ett mentalt redskap för den 

intellektuella utvecklingen och enligt denna teori börjar all kunskap med språket. Den 

proximala utvecklingszonen är också en stor del av den sociokulturella teorin, eftersom 

utvecklingen går från det sociala till den individuella. Den proximala utvecklingszonen 

handlar om att en vuxen eller en annan elev som besitter högre kunskaper inom ett visst 

område kan hjälpa, mediera, eleven vidare så att denne slutligen kan göra det själv. För att 

bildligt förstå den proximala utvecklingszonen liknar Imsen den som ett knäckt ägg. Äggulan 

är eleven, inre äggvitan är vad eleven kan på egen hand, yttre äggvitan är den proximala 

utvecklingszonen och kanten på ägget är gränsen för vad eleven kan med hjälp. Avsikten med 

denna zon är att eleven hela tiden skall utmanas tillsammans med andra och därigenom erövra 

högre kunskaper. Den standardundervisning som finns idag, alltså att stå och undervisa vid 

tavlan hänger bra ihop med den proximala utvecklingszonen eftersom det då är en medierande 

vuxen som utmanar elevernas kunnande. Imsen menar dock att det då är viktigt att lärare är 

medvetna om sina elevers olika kunskapsnivåer så att utmaningen varken blir för lätt eller för 

svår. Den proximala utvecklingszonen är också kompatibel med vad vi kallar anpassad 

undervisning eftersom läraren då är medveten om elevens specifika utvecklingsbehov och kan 

anpassa sin undervisning efter det.  

Vygotskys syn på undervisning enligt Imsen (2006) är att "lärande och utveckling först och 

främst som resultat av samspel ( … )" (s. 319) och att eleverna hela tiden ska utsättas för 

utmaningar. Viktigt att komma ihåg är att undervisningen inte ska forceras, den ska stödja för 

fortsatt utveckling. För att få en god progression i sin utveckling ska eleven hela tiden ligga 

snäppet ovanför sin kunskapsnivå så att denne får "sträcka på sig" men det får givetvis inte 

vara så pass svårt att eleven inte alls kan hantera situationen. Undervisningen får heller aldrig 

får vara parallell med den kunskap eleverna besitter för då sker ingen utveckling samt att det 

är viktigt att läraren fungerar som draghjälp för eleverna. 
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Teorin handlar i stort om kultur, kontext, biologi, språket och hur det sociala påverkar en 

människas utveckling (Dysthe, 2003). Lärmiljön ska inbjuda till kommunikation, samspel, 

dialoger, olika artefakter och gärna olika rum för att stimulera lärandet. Läraren ska finnas 

med som stöd, ge eleverna draghjälp, vara medierande och strukturerande. Lek är något som 

också anses viktigt redan från tidig ålder eftersom den har ett inflytande över barnets 

utveckling, de får i leken testa, experimentera och lära sig samspela med andra. Målet är 

aktiva elever som söker kunskap och som med hjälp av sin omgivning får utvecklas 

(Strandberg, 2006). Att den socialkulturella teorin är den som är mest grundläggande i skolan 

syns även i läroplanen och detta visar hur forskningen har utvecklats till skillnad från den 

behavioristiska teorin där undervisningen är katederstyrd och där eleverna ansågs som passiva 

kunskapsmottagare av de teoretiska kunskaperna. Med det sociokulturella sker inlärningen via 

handlande och utforskning, men är fortfarande individuell och med läraren i bakgrunden. Till 

skillnad från den behavioristiska teorin ställer den sociokulturella krav på interaktion och 

samspel med omgivningen både fysiskt och psykiskt (Imsen, 2006). 
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5. Metod 
I detta avsnitt redovisas metodval, forskningsetiska överväganden, urval, 

undersökningsmetod, genomförande och analysmetod. 

Forskning syftar oftast, på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, till att svara på 

frågor. Om vi vill söka svar behöver vi ha något sätt att göra detta på, vi behöver ett 

tillvägagångssätt eller förfaringssätt, alltså en metod (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012, s. 293). 

Metod betyder arbetssätt eller tillvägagångssätt, alltså det sätt som valts för att genomdriva 

det forskningsområde som är av intresse. Och det finns olika sätt att genomföra detta på. Inom 

forskningsområdet är det vanligt att det pratas om kvalitativa forskningsmetoder och 

kvantitativa forskningsmetoder och vilket av dessa man väljer är beroende på vad det är i sin 

forskning man söker. Skillnaden mellan dessa är enligt Backman et. al (2012) att vid 

kvalitativa undersökningar så söker man fördjupad förståelse, idéer och attityder med hjälp av 

bland annat intervjuer. I den kvantitativa eftersöks en bredare förståelse med hjälp av 

exempelvis enkäter och där resultatet mäts ibland annat siffror.  

5.1 Forskningsdesign 
I denna studie har det varit den kvalitativa metoden som används eftersom det är den som 

genererar den kunskapen som eftersöks. I den kvalitativa metoden är det inte den breda 

folkmassans åsikter som eftersöks utan det fokuseras på ett färre antal personer som det finns 

möjlighet att undersöka djupare (Patel & Davidson, 2003). Det som eftersökts i detta fall är en 

djupare förståelse om den problematik som finns med matematikens muntliga utformning i 

kombination med någon form av hörselnedsättning och vad vederbörande parter kan tänka sig 

att det finns för lösningar eller kompenserande åtgärder. Därav är den kvantitativa metoden 

bortvald då den främst ger en bredare förståelse vilket inte är av intresse i denna studie. 

Fördelen med en kvalitativ metod är att arbetet kan ske mer explorativt det vill säga att 

förkunskapen om det område som utforskas inte är så stort. Men vad som ska 

uppmärksammas i denna sorts forskning är att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 

därav finns ingen absolut och objektiv sanning (Malterud, 2009). Denna studie har även 

inspireras av delar från grounded theorys synsätt och ligger till grund för hur information 

mottags och avlästes.  

Grounded theory, den grundade teorin, har blivit ett av det vanligaste synsäten för analys av 

kvalitativ data. Teorin utvecklades av Glaser och Strauss och publicerades i bokform 1967 

men har sedan dess utvecklats och kritiserats av bland annat Glaser själv och andra forskare. 

Metoden bygger på kodning av insamlat material för att kunna skilja, sammanställa och 

organisera data. Under processens gång förändras och omvärderas kodningen, de jämförs 

kontinuerligt för att uppnå indikationer på begrepp. Strauss och Corbin skiljer på tre olika 

former av kodning men dessa står egentligen för tre olika nivåer av kodning under arbetets 

gång. Sedan Strauss utvecklade sin teori  har den förändras och det är en förändring som 

fortgår (Bryman, 2002). 
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Även om informationen kontinuerligt jämförs måste det finnas samband mellan informationen 

och konceptualisering så att sambandet mellan begreppen och kategorierna är åtskilda. 

Resultatet enligt grounded theory ska leda till begrepp som kan sättas på konkreta och 

urskiljbara företeelser och att de kategorier som utarbetas kan förevisa händelser i 

verkligheten. Den kritik som dock framkommit mot denna teori har sin grund i svårigheterna 

för forskaren att hålla sig neutral i sin forskning utifrån tidigare kunskaper och att det kan vara 

ett problem att redogöra i detalj för tänkbara konsekvenser av planerade undersökningar samt 

att processen är tidskrävande. Varför det kan vara svårt att avsluta på en bestämd tidpunkt. 

Det är också tveksamt om grounded  theory når fram till en teori. Synsättet med grounded 

theory är fortfarande vagt och oklart på flera punkter, bland annat när det gäller skillnaden 

mellan begrepp och kategorier och i dagsläget används oftast termen kategorier (Bryman, 

2002). 

5.2 Forskningsetiska överväganden 
När man genomför forskning där individer deltar är det viktigt att det görs forskningsetiska 

överväganden, det vill säga att hänsyn tas till sin eller sina informanter eftersom dessa ger 

mycket av sig själva (Vetenskapsrådet, 2016). Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (u.å.) finns det fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 

Informationskravet innebär att de som deltar har rätt att veta vem det är som är ansvarig för 

studien, vilket syfte studien har och hur den i stora drag kommer att genomföras. Det ska även 

påpekas att deltagandet är frivilligt och att den informationen man får endast kommer att 

användas till den aktuella forskningen. Denna information skall ges muntligt eller skriftligt 

senast i samband med intervjun. 

Samtyckeskravet  handlar om att när helst en aktiv insats ska genomföras måste ett samtycke 

finnas, speciellt då den medverkande är under 15 år för då krävs målsmans tillstånd. Den 

medverkande har även alltid rätt att själv bestämma över sitt deltagande och rätten att avbryta 

utan negativa följder skall informeras. Som forskare finns möjligheten att försöka motivera 

den deltagande att fortsätta men det får aldrig gå så långt att den deltagande känner sig 

tvingad till en handling denne inte vill. 

Konfidentialitetskravet  menar att de personer som deltar i en studie ska känna sig trygg i att 

deras personuppgifter behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Materialet kan 

avkodas så att när studien görs offentlig ska det inte gå att via texten veta var undersökningen 

skett. 

Nyttjandekravet lyfter att det materialet man fått via undersökningen endast får användas för 

forskningens ändamål. Således finns inte tillåtelse att exempelvis sälja eller dela med sig 

materialet i icke vetenskapliga syften. 

Dessa fyra krav har i sig totalt åtta regler som alla som deltar i forskningen skall informeras 

om. I denna undersökning kommer inte namnen på varken skolor, lärare eller elev nämnas 

utan kommer att refereras till anpassad skola, kommunal skola, lärare samt elev.  Den 
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deltagande eleven är i dag över 18 år och målsmans tillåtelse behövs inte. Samtliga deltagare i 

denna studie informerades om dessa principer både via skrift och tal. 

5.3 Urval 
Kontakt med informanter för denna studie genomfördes via mail (se bilaga 1) eller via 

personlig kontakt. Mailet informerade om syftet med studien och information om deltagandets 

innebörd. De kriterier som var nödvändiga för denna studie var en skola speciellt anpassad för 

elever med någon form av hörselnedsättning och en kommunal skola. En lärare från vardera 

skola valdes ut. Till undersökningen var det även nödvändigt med information från en äldre 

elev med hörselnedsättning som kunde berätta om hur hon upplevt matematiken i 

kombination med hörselnedsättning. Vad som är viktigt att komma ihåg och poängtera med 

detta urval är att enbart ett fåtal intervjuer sker och resultatet blir där av inte representant för 

en stod mängd individer. Det kan däremot ge en insyn och delvis förståelse för hur saker och 

ting kan tänkas uppfattas (Bryman, 2002). Vid denna studie deltog ett mycket begränsat antal 

deltagare i syfte att som Trots (2010) anser ger möjlighet till en djupare forskning och 

begränsar tidsåtgången, något som annars kan bli svårt vid en djupare studie. Valet att 

genomföra intervjuerna på olika skolor var för att ett urval enligt Trost ska vara så heterogena 

som möjligt inom kriterier som forskningen avser men det men det ska heller inte vara för 

avvikande åt något håll. Därav anses antal informanter och spridning av skolor och lärare 

lämpligt för denna studie. 

När urvalet för denna studie skedde användes tre olika urvalsmodeller så som 

bekvämlighetsurval, godtyckligt urval samt snöbollsmetoden. Ett godtyckligt urval används 

ofta inom den kvalitativa forskningen och innebär att den som driver forskningen väljer ut 

personer som kan tänkas passa i de kriterier som finns exempelvis gemensamma eller 

individuella likheter eller olikheter (Bryman, 2002). Denna metod användes vid val av elev då 

hon uppfyllde de kriterier forskningen avser och undersöker. Snöbollsmetoden kan användas 

som en fortsättning av bekvämlighetsurvalet. Metoden innebär att en första kontakt tas med 

exempelvis rektor som sedan väljer ut en person som kan tänka sig att delta. Denna person i 

sin tur vidareinformerar till en kollega och så vidare. Metaforen är en snöboll som rullar ned 

för en kulle och växer allt eftersom personer väljer att delta. Fördelen med denna metod är att 

det som forskare inte alltid finns möjlighet att bestämma vem deltagarna är och därav blir 

urvalet slumpvis. Det enda som styrs är att det är inom det område som forskningen avser 

(Trost, 2010). Metoden användes med avsikt att få kontakt med den skola som är anpassad för 

elever med hörselnedsättning. Rektorn kontaktades och vidarebefordrade informationen till 

sina kollegor och en av dem tog kontakt med mig. Den sista urvalsmodellen som användes 

var ett bekvämlighetsurval vilket innebär att man vänder sig till de kontakter som redan är 

knutna exempelvis via tidigare verksamhetsförlagda utbildningar, VFU (Bryman, 2002). 

Denna sista modell användes då kontakt togs med en av lärarna, hen var sedan länge tillfrågad 

och hade visat intresse att delta i denna studie.  

5.4 Undersökningsmetod 
Metoder för datainsamling finns det en hel uppsjö att välja mellan bland annat observationer 

där forskaren kan vara en deltagande- eller studerande observatör. Enkäter är även det en 

möjlighet och vanligast är att använda enkäter då man vill undersöka något som inte kräver 
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långa svar eller djupare förståelse och kvalitativa intervjuer som fokuserar på en mer 

specificerad och djup förståelse (Backman et al. 2012).  

För denna studie var det först enkäter som väckte intresse men efter noga övervägande var det 

kvalitativa intervjuer som bäst fyllde syftet med studien då det var djupgående information 

som eftersöktes. Syftet med en kvalitativ intervju enligt Patel & Davidson (2003) "är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen" (s. 78). Vidare skriver de att kvalitativa 

intervjuer i princip alltid har låg grad av standardisering. Vilket leder till att den som 

genomför intervjun tillåter informanten att svara med egna ord samt att det går att välja i 

vilken grad av strukturering intervjun ska ha. Kvalitativa intervjuer innehåller mestadels 

öppna frågor där klimatet är öppet då det är spontan information som efterfrågas, men det är 

viktigt att försöka hålla samtalet till ämnet då det är lätt att annars glida iväg in på annat 

(Svensson & Starrin, 1996).  Den som intervjuar har en stor roll i själva intervjun, denne ska 

hjälpa informanten att bygga upp sammanhängande resonemang och känsla av att dennes ord 

verkligen har mening och betydelse. Samt att  intervjuaren har ett stort ansvar till att skapa en 

god intervju. Svensson & Starrin menar också att det finns två krav på en bra intervjuteknik 

nämligen att den ska öka informantens vilja att delta och att den ska främja en god och aktiv 

interaktion som bidrar till att informanten kan svara på ett rationellt sätt. 

I denna forskningsansats var det intervjuer av kvalitativ karaktär, semi- och ostrukturerade, 

som användes som datainsamlingsmetod med frågor utifrån de didaktiska perspektiven vad, 

hur och varför. Valet av intervjumetoderna bottnar i att söka en djupare förståelse för vad 

informanterna tycker och tänker, vilka svårigheter som upplevs och vilka tips och idéer de i 

sin yrkesroll erövrat och vill dela med sig av. Enligt Patel & Davidson (2003) är semi- och 

ostrukturerad intervjuer fördelaktiga tillsammans med kvalitativa intervjuer då den som 

genomför intervjun kan komma med färdiga frågor men inte låst till att följa dessa i ordning. 

Möjligheten att ställa följdfrågor är också stor och det går på så sätt fråga vidare om det är 

något som är intressant eller om det är något som är oklart. Beckman et al. (2012) menar att 

man med fördel även kan spela in intervjun för att på så sätt kunna vända sin fulla 

uppmärksamhet på den som intervjuas och för att det sedan finns möjlighet att lyssna igenom 

samtalen och korrekt kunna återge och transkribera samtalet till skriven text. Intervjuerna i 

denna studie har därmed att spelats in under samtalets gång så nytta kunde dras av de fördelar 

som Backman et al. nämnt. Men även om fördelarna är stora med en inspelad intervju hävdar 

Trost (2010) att det finns både för och nackdelar med att använda sig av ljudupptagning. 

Bland fördelarna är att man kan lära sig av sina misstag till kommande intervjuer, behovet av 

anteckningar minskar och fokus kan läggas på samtalet. Till nackdelarna hör att det tar lång 

tid att transkribera och att mimik och kroppsspråk som skett under intervjun och som kan vara 

viktig till analys och tolkning glöms bort. Ännu en sak Trost väljer att lyfta är vikten av att 

ingen kan tvingas till inspelning utan att deltagandet ska ske frivilligt och att inspelningen kan 

vara bra som minnesanteckningar men att det ändå mest handlar om tolkning. Inspelning kan 

underlätta men aldrig ersätta vad man ser, hör och tolkar under själva intervjun. Vid varje 

intervjutillfälle har informanten fått godkänna inspelningen och informerats om att det endast 
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är jag som kommer att avlyssna samtalet samt att inspelningen kommer att raderas då arbetet 

är färdigt. 

En svårighet med intervjuer enligt Backman et al. (2012) är att det är en metod som tar 

mycket tid vilket måste planeras för. Det måste planeras in hur många intervjuer som är 

rimligt att genomföra och bearbeta på en viss tid. Därav valet av få informanter i denna studie 

då tiden kändes som ett hinder samt att möjligheten till fler elever med hörselnedsättning var 

begränsad på grund av sekretess. Fokus lades därmed på få informanter men med mer djup i 

frågor och analys. Enligt Backman et al. är interjuver som muntliga enkäter och är en mycket 

vanligt metod inom den kvalitativa forskningen. Och det finns även en möjlighet att blanda 

dessa olika intervjumetoder  för att komma åt olika förståelsenivåer. Men vanligast är att 

använda semistrukturerade och ostrukturerade för att få djupare svar på frågorna. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på att det finns en del färdigskriva frågor innan 

intervjutillfället men frågornas ordning anpassas till den enskilda intervjusituationen samt att 

informanten har möjlighet att svara längre och mer fritt. Ostrukturerade intervjuer bygger på 

att den som intervjuar har tematiska frågor som samtalet rör sig om. Här ska informanten få 

möjlighet att utveckla tankar och åsikter samt att den som håller i intervjun ska försöka få 

informanten att utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor (Backman et al, 2012). De fördelar 

som ses med intervjuer är att det tillåter både intervjuaren och den som intervjuas att gå 

djupare i tankarna, åsikter och känslor eftersom det många gånger är enklare att tala än att 

svara på exempelvis enkäter. Att använda intervjuer är även fördelaktigt om man på djupet 

vill förstå de som undersöks och möjligheten att ställa följdfrågor eller fråga vidare om man 

inte förstår finns. Svårigheter med intervjuer är att den som genomför intervjun antingen 

medvetet eller omedvetet kan komma att påverka den personen som intervjuas. Detta kan vara 

starkare i vissa situationer som om intervjuaren känner den som intervjuas eller om det 

exempelvis är en lärare som intervjuar en elev då lärarens position är starkare än elevens. 

Detta problem är viktigt att ha i åtanke både före och efter intervjun och då man ska bearbeta 

och använda den data man fått. Hur stark har intervjuarens påverkan varit? (Backman et al. 

2012). Detta är något som funnits i åtanke då eleven är nära anhörig och då en av lärarna är en 

före detta handledare. 

5.5 Genomförande - intervjuer 
När godkännandet från samtliga deltagare var klart kontaktades vi via mail, telefon eller 

personligt för att bestämma plats, tid och datum. Intervjuerna skedde på de medverkades 

skolor och i hemmet då det främst var den möjlighet som fanns, men även för de skulle få 

vara i en miljö de var bekant med. Väl på plats förklarades än en gång studiens syfte, vad 

deras medverkan innebar och vilka rättigheter de har enligt det vetenskapliga rådet. Påpekade 

även en extra gång att medverkan var frivillig och att de i alla lägen skulle vara anonyma då 

det är deras tankar, åsikter och kunskaper som är intressanta och jag ville inte hämma deras 

svar vilket kan ske om inte anonymitet kan erbjudas. Påpekade även att jag avsatt en hel dag 

för intervjun för att de inte skulle behöva känna någon tidspress från min sida och intervjuerna 

tog mellan 20-45 minuter. 

Till intervjuerna användes ett manus där frågorna fanns, men dessa följdes inte till punkt och 

pricka utan de användes beroende på hur konversationen utvecklades, då exempelvis ett svar 
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kunde svara på flera av de frågor som fanns. Jag var också noggrann med att kontrollera att 

jag uppfattat informantens svar korrekt genom att fråga och få bekräftelse, detta för att tillföra 

studien reliabilitet .Vilket betyder att informationen ges ska vara så tillförlitlig som möjligt 

vilket man då delvis kan försäkra genom att ställa bekräftande frågor  (Bryman, 2011). 

Den enda frågan som var obligatorisk för de som deltog var om det hade något att tillägga, om 

de tycker att jag missat någon aspekt som de anser är viktig för min studie. Intervjuerna 

spelades även in med medverkarnas godkännande och försäkran om att materialet kommer att 

förstöras när arbetet är färdigt samt att det endast är jag som har tillgång till det. 

5.6 Studiens reliabilitet & validitet 

När en studie genomförs är det viktigt att tänka på dess reliabilitet och validitet, dessa står i 

symbios till varandra så att skilja dem åt är svårt då den ena inte kan värderas högre än den 

andra, utan båda måste tas hänsyn till under forskningsprocessen. Reliabilitet betyder att 

informationen som används ska ha så hög tillförlitlighet som möjligt. Detta kan handla om 

både extern reliabilitet, vilket är svårt att uppnå i en kvalitativ studie då en social miljö inte är 

oföränderligt över tid och den interna reliabiliteten, där grunden är att det finns en 

överenskommelse om hur syn och hörselintryck ska tolkas. Validitet handlar om huruvida 

man observerar, identifierar och mäter det man säger sig mäta är så giltig som möjligt. Att det 

finns en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer vilket är en intern 

validitet men också hur resultaten externt kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer (Bryman, 2011). 

I kvalitativa studier omfattar kvalitén hela forskningsprocessen. För att en studie skall vara 

trovärdig är det avgörande att det som undersöks är relevant till forskningens syfte och 

forskningsfrågor samt att det sker på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2003). Vidare 

menar Patel & Davidson att kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation därav är det 

svårt att finna specifika kriterier, procedurer och regler för att åstadkomma bra kvalitet. Detta 

bekräftas också av Bryman (2011) som anser att det finns svårigheter att applicera validitet 

och reliabilitetskriterier då detta förutsätter möjligheten att komma fram till ett enda och 

absolut bild av den sociala verkligheten då det kan finnas flera beskrivningar av den. För att 

utgå från de fyra delkriterierna för tillförlitlighet så behöver man för att uppnå trovärdighet att 

forskningen utförts enligt gällande regler och att man delger resultatet till de personer som 

deltagit i undersökningen så kallad respons validering. Tyvärr kan detta leda till att deltagarna 

då vill censurera delar av undersökningen utifrån sin uppfattning. Alternativt går det att 

använda sig av en så kallad triangulering vilket innebär att det används flera metoder eller 

datakällor vid studier av sociala företeelser. I undersökningen eftersträvas också överförbarhet 

och då kvalitativa studier oftast är studier av en mindre grupp med gemensamma egenskaper 

så är studierna ofta djupare. Detta innebär att det måste finnas en innehållsrik beskrivning så 

att läsaren har en god grund för att kunna överföra resultatet till andra miljöer. Ytterligare ett 

alternativ är att använda kollegor som granskare men detta har visat sig vara en metod som är 

problematisk då materialet som ska granskas oftast är omfattande. Utifrån den insikten att det 

inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällerlig forskning finns svårigheter att 

styrka och konfirmera resultatet. Det som dock är viktigast är att forskaren är medveten om 
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och inte låtit personliga värderingar eller inriktningar påverkat utförandet eller resultatet av 

undersökningen. I denna undersökning intervjuas en nära anhörig samt en lärare som är känd 

sedan tidigare, detta kan ses som en svårighet när det gäller validiteten om inte medvetenheten 

om detta synliggörs. Därmed är det viktigt att forskaren noggrant beskriver forskningens 

procedur så att de som tar del av resultaten kan följa forskarens steg och därigenom dra egna 

slutsatser från materialet samt att inte svårigheter döljs utan lyfts fram så "läsaren" har 

möjlighet att ha det i beaktande när denne läser. Om hänsyn tas till detta kan det vara ett sätt 

att styrka tillförlitligheten i en kvalitativ forskningsansats. Att genomföra kvalitativa 

intervjuer kan dock vara svårt ur ett tillförlitlighetsperspektiv enligt Backman et al. (2012) 

detta för att den som genomför intervjun kan komma att påverka informanten. Så för att 

uppnå en hög validitet krävs det att intervjufrågorna överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar samt att den som genomför intervjun inte visar sina egna åsikter kring ämnet 

varken före, under eller efter intervjun. 

5.7 Analysmetod 
Syftet men en kvalitativ arbetsmetod och dess analys är att nå en djupare kunskap kring det 

forskande området. Analysen av materialet startar redan vid insamlandet för att underlätta för 

forskaren att systematiskt sortera, analysera och sortera sitt material (Watt Boolsen, 2007). 

För att analysera och bearbeta textmassan från intervjuerna användes arbetssättet kodning 

vilket innebär att det sker en genomgång av det befintliga materialet där namn eller etiketter 

skapas för att dela in materialet i olika delar för att det ska bli systematiskt överskådligt 

Bryman (2011). Materialet för denna studie kodades efter den grundade teorins 

kodningsprocedurer som öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning (Bryman, 2011; 

Watt Boolsen, 2007). Så i det första steget delades materialet in i dessa tre steg varav det 

första steget, öppen kodning,  innebar att materialet från intervjuerna transkriberades 

ordagrant för att sedan noggrant läsas igenom ett flertal gånger. I analysens andra del 

användes den axiala kodningen där målet var att genom skapa kopplingar mellan kategorierna 

föra samman data efter den öppna kodningen. I denna undersökning söktes skillnader och 

likheter i materialet där kategorierna kopplades till studiens frågeställningar. Som sista steg, 

selektiv kodning, fokuserades det på de delar av texten som är meningsbärande i varje kategori 

för att tydliggöra det viktiga men samtidigt göra materialet hanterbart. 
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6. Resultat 
I en resultatredovisning beskrivs och sammanfattas det meningsbärande och den information 

som är relevant för studiens syfte och frågeställningar (Patel & Davidson, 2003). Resultatet av 

denna studie grundas på intervjuer med två lärare och en elev. De deltagande lärarna kommer 

från olika kommuner i Sverige och eleven som idag är gymnasieelev berättar om sina tankar 

och erfarenheter. Rubrikerna i resultatet har utformats med utgångspunkt från studiens syfte 

och resultatet av de intervjuer som genomförts. 

Pedagogerna och eleven benämns och presenteras som;  

 Lärare 1 - Kvinnlig lärare med lång arbetserfarenhet som för nuvarande arbetar  i en 

årskurs 3. Hon har ingen högskoleutbildning gällande elever med hörselnedsättning 

men fick gå en tre dagars kurs där hon fick lära sig det mest grundläggande gällande 

elever med hörselnedsättningar. Hon berättar även att hon lärde sig allt eftersom då det 

egna intresset ökade. Tre dagars kursen, kände hon, gav en bra grund och hon kände 

sig ganska trygg på var hon skulle börja. Utmaningarna kom allt eftersom men då 

fanns det kontaktpersoner att tillgå.  När det kommer till behov av ytterligare kunskap 

gällande undervisning av elever med hörselnedsättning så känner hon sig för tillfället 

ganska nöjd. Men är medveten om att hon skulle behöva komplettera sin kunskap i 

och med att det hela tiden kommer ny forskning om en ny elev med hörselnedsättning 

skulle komma till klassen. Hon menar att det kanske inte är nödvändigt med en lång 

kurs men att möjligheten att vidareutveckla den nuvarande kunskapen och utmana sig 

själv med stöd skulle nog behövas. I nuläget går det 12 elever i hennes klass och ingen 

av dessa har någon form av hörselnedsättning. Men hon har tidigare erfarenheter av 

detta då hon under sina år som lärare har haft fyra elever med varierande former av 

hörselnedsättningar. Hennes erfarenheter gällande dessa elever är goda och hon menar 

att de vill så mycket, de är intresserade och har en förmåga att förstärka och använda 

sina andra sinnen för att kompensera sin hörselnedsättning. 

 

 Lärare 2 - Kvinnlig lärare i en F-3 klass. Är utbildad grundskollärare som hunnit med 

många olika befattningar. Hon har bland annat jobbat som handledare för dövblinda, 

jobbat i klasser med normalhörande barn samt som i nuläget i en hörselklass där hon 

har lång erfarenhet. Hon har deltagit vid sin nuvarande skolas utbildningar och 

fortbildningar och har gått en kurs i teckenspråk. I den nuvarande klassen går det fem 

elever. En av dessa elever är en förskoleklassare och är delaktig ibland då hen som 

oftast medverkar i förskoleklassverksamheten, två ettor och två tvåor och samtliga har 

någon form av hörselnedsättning. En elev har CI och resterande har dubbel 

hörselnedsättning, alltså en hörselnedsättning på båda öronen.  

 

 Elev - Eleven är idag gymnasielev och använder fortfarande hörapparat men väntar på 

en operation som kan återställa hörseln. Hörselskadan diagnostiserades då eleven var 5 

år gammal men vet idag att hörselskadan är medfödd och hörsel har under åren 

ytterligare försämrats. Eleven har under grundskolan gått i en kommunal skola för 

normalhörande elever där klassens storlek har varit ungefär 20 -21 elever och där byte 
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av skola genomförts vid fyra tillfällen. Eleven har under skolåren haft tillgång till 

specialundervisning i mindre gruppen, främst från årskurs 2, men till största delen 

deltagit i den vanliga klassundervisningen. Tillgången till hörselteknisk utrustning har 

under åren varit mycket varierande och ofta begränsad till ett fåtal lektionssalar. 

6.1 Kommunikation i klassrummet 
Här under kommer resultaten av de intervjufrågor som rör kommunikation i klassrummet att 

presenteras. Först redovisas lärarnas svar och sedan elevens för att slutligen lyfta det centrala i 

en sammanfattning. 

Lärare 1 

Att som elev ha bra kommunikationsmöjligheter är viktigt men kan vara än viktigare för en 

elev med hörselnedsättning då förutsättningarna att höra redan från början är lägre. För att 

möjliggöra en kommunikation i helklass valde läraren att sätta eleverna i en ring för att på 

detta sätt uppnå en bättre avläsningsbild för eleven, samtidigt som eleverna skickade 

mikrofonen emellan sig. Sedan skickades myggan (som är en liten mikrofon) mellan eleverna 

så eleven inte skulle tappa de andras resonemang. Till en början var det komplicerat men då 

det efter övning blivit en vana så var det inga svårigheter för någon deltagande och det blev en 

kommunikationssätt som fungerade. Hon anser att det inte borde finnas några hinder alls för 

elever med hörselnedsättning och skulle det finnas så är det lärarens ansvar att undanröja de 

svårigheter som finns. Men generellt så kan hon inte se att det finns några specifika hinder i 

matematiken för elever med hörselnedsättning. Det som generellt kan bli en svårighet är att 

hela klassen ska ställa upp på att lyssna och prata en i taget vilket kan vara svårt ibland i en 

klass med yngre elever. Känslan av att matematiken skulle bringa större svårigheter än någon 

annat ämne infinner sig inte heller utan det är mer om eleven har några personliga svårigheter 

men som inte är kopplat till hörseln. Av de matematiska arbetsformerna som finns upplevs 

grupparbeten som det svåraste då det ofta pratas mycket i bakgrunden vilket gör det svårt för 

en elev med hörselnedsättning att fokusera på vad den egna gruppen säger. Det bästa är då att 

den gruppen som har en elev med hörselnedsättning får möjlighet att gå undan i ett grupprum 

eller liknande så att alla biljud minimeras. En fördel med mindre elevgrupper är att mycket 

biljud försvinner och att eleven med hörselnedsättning får bättre möjligheter till koncentration 

då ljudvolymen minskas. Har man en stor klass så är det bra om det finns mindre rum att tillgå 

så elevens koncentration kan fokuseras till den grupp hen ingår i. Det är också viktigt att 

läraren upprepar vad andra elever säger när de inte har en mygga så samtliga elever får 

tillgång till den kommunikation som sker. Till en början kan man tycka att man låter som en 

papegoja men det blir även det en rutin och klasskompisarna upplever inte det som något 

konstigt utan även de kan dra nytta av repetitionen. När det kommer till kommunikation och 

tavelundervisning anser hon dock att det viktigaste är att ha många genomgångar, repetera 

mycket och ge utmaningar. Hon lyfter teamboarden (som är en interaktiv whiteboard som 

kopplas till dator eller annan teknisk utrustning) som ett bra hjälpmedel som inte bara hjälper 

elever med hörselnedsättning utan även för normalhörande elever. Med teamboardens hjälp 

kan man visa vad det är som ska jobbas med och många av skolans material är idag webb 

baserat. Teamboard för elever med hörselnedsättning ser hon som ett extra verktyg då andra 
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sinnen än det nedsatta kan arbeta och kompensera, sedan är det aldrig en nackdel att inhämta 

kunskap med flera olika sinnen få det ofta ger fler dimensioner av kunskap. 

Lärare 2 

I hennes hörselklass sker det mesta av undervisningen på talad svenska som sedan stöttas upp 

med teckenspråk och det finns även regelbunden teckenspråksundervisning med en 

ambulerande teckenspråkslärare. Vid matematiklektionerna är det viktigt att ha tydlig struktur 

och hon har sällan gemensamma genomgångar utan har valt att göra detta med varje elev då 

målet är en specifik och riktad undervisning. De använder också hörselslinga och så kallad 

konferensdosa för ytterligare förstärka elevernas möjlighet att uppfatta vad som sägs. Vid 

matematikundervisning framför tavlan är det viktigt att man har en tydlig struktur. Att tala 

mot eleverna och endast använda tavlan som ett visuellt stöd. Hon använder också tecken som 

stöd och fokus ligger på att eleverna får en bra avläsningsbild. När det gäller inlärning av 

matematik är det inte någon större skillnad i kunskaper mellan hörande och elever med 

nedsatt hörsel. Det som kan försvåra för elever med hörselnedsättning är just att uppfatta ord 

och begrepp men det matematiska språket är svårt även för normalhörande elever. Skillnaden 

är att hon och eleverna får lägga mer arbete på att förstärka begreppen verbalt och att dessa 

elever går i en mindre klass samt har en bra akustisk anpassad miljö som underlättar elevernas 

möjlighet att uppfatta uttal. Mindre undervisningsgrupper tycker hon är viktigt för att 

ytterligare förstärka elevernas möjligheter att uppfatta det matematiska språket. Hon arbetar 

oftast i grupper om två elever och använder konferensdosan. I större grupper blir ljudmiljön 

oftast lite rörig och det kan vara svårt att vänta på sin tur att tala. Samarbetet med eleverna är 

också viktigt. Ansvaret ligger dock tillstora delar på läraren i de yngre årskurserna eftersom 

eleverna i dessa årskurser kan vara för unga föra att göra ett hörselmedvetet val. Men eleverna 

ska också kunna känna att de kan påverka och tycka till. Att börja lära sig ta ett eget ansvar 

för sin inlärning och för att förbättra förutsättningarna för detta. I denna skola finns ett elevråd 

där eleverna uppmuntras att ta upp upplevda svårigheter i sin undervisningsmiljö. Allting går 

inte att åtgärda utan att de får en annan och kanske besvärligare konsekvens, men man har 

åtminstone fått ett svar och ibland ett val. Annat kan faktiskt vara ett problem som lätt går att 

lösa och som man kanske inte har tänkt på. 

Elev 

Under intervjun fokuserades på kommunikationen vid matematiklektioner i helklass och i 

grupp samt vid mindre grupper i annan lokal. Vid intervjun framkom att eleven ofta hade 

svårigheter att höra vad läraren sa på grund av att läraren rörde sig i lokalen eller stod vänd 

mot tavlan. Detta var dock ett problem som var mindre med ordinarie lärare men som däremot 

var vanligt när klassen hade vikarier trots att information givits om att man i klassen hade en 

elev med hörselnedsättning. Eleven påpekade detta och frågade många gånger om när hon 

tappat delar av informationen. Trots hörselutrustning anser eleven att det är viktigt att kunna 

höra och samtidigt se läraren då synen hjälper till att bekräfta information vid lektioner. 

Gemensamma genomgångar under lektionerna där det förväntades en kommunikation mellan 

lärare och eleverna i klassen var för denna elev värsta tänkbara situation. Eftersom läraren 

hade mikrofon så kunde eleven höra vad denna sade men det var svårt att uppfatta vad övriga 

elever sades annat än i brottstycken och det konstanta sorlet i klassen kamouflerade den 

information och de kunskaper som var målet med lektionen. Att tillägna sig ett matematiskt 
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språk var svårt för eleven då denna inte hörde uttalet och kunde applicera detta i sitt 

sammanhang. 

Grupparbeten i mindre grupper i helklass var inte heller något som denna elev tyckte 

underlättade då det fortfarande sorlande runt eleven och eleven hade svårt att följa med i 

gruppens arbete då information försvann i ljudmassan. Vid många lektioner och däribland 

matematiken hade denna elev möjligheten att arbeta i en mindre grupp i annan lokal, något 

som eleven däremot tyckte fungerade mycket bättre. Även om det pratades en hel del även 

under dessa lektioner upplevde eleven att övriga elever hanterade situationen på ett bättre sätt 

samt tog större hänsyn till elevens hörselnedsättning. 

Sammanfattning 

För att optimera möjligheten för elever med hörselnedsättning att delta i en gemensam 

kommunikation med övriga elever i klassen använde de intervjuade lärarna liknande metoder 

men med olika förutsättningar. Vid den skola som specialiserat sig på hörselnedsättningar 

hade denna skolan redan från början mindre klasser, fler hörselhjälpmedel och lärare. De var 

specialiserade på just den problematik som dessa elever har i sin kommunikation. Skillnaden i 

förutsättningarna hade mer med organisationen att göra än med de enskilda lärarna då detta 

påverkade de förutsättningar som fanns. Ingen av lärarna ansåg att hörselnedsättning skulle 

vara grunden till att dessa elever inte skulle uppnå godkänt i ämnet matematik. Men att elever 

med hörselnedsättning har svårare att tillgodogöra sig det matematiska språket. De får därför 

arbeta hårdare med just detta vilket göra att det är än viktigare att hörmiljön fungerar för 

eleven. Av de arbetsformer som skolorna kunde erbjuda i form av helklass, grupparbete eller 

undervisning i mindre grupprum så rådde det delade meningar. Något som till en viss del var 

beroende av de möjligheter som skolorna erbjöd. I den skola som specialiserat sig på 

utbildning av elever med hörselnedsättning så var klassen mycket liten. Detta gjorde att 

hörmiljön redan från början hade bra förutsättningar. Läraren i den kommunala skolan ansåg 

att undervisning i större grupp fungerade bra med hjälp av hörselhjälpmedel och stödteknik i 

form av hjälpmedel så som teamboard för att förstärka den visuella bilden. Eleven uttryckte 

dock tydligt i intervjun att undervisning i helklass där förutsättning var en kommunikation 

med både lärare och klasskamrater var sämsta tänkbara miljö. Detta trots de hjälpmedel som 

man hade att tillgå. Samtliga intervjuade var överens om att grupparbete i klassrumsmiljö inte 

var optimal för dessa elever, men att undervisning i mindre grupp i grupprum fungerade bra 

även om skillnaderna mellan skolorna även här var tillgången till hörselhjälpmedel. 

6.2 Klassrum- och skolmiljöns betydelse för elevens lärande i matematik 
Här under kommer resultaten av de intervjufrågor som behandlar klassrummets och 

skolmiljöns betydelse för elevers lärande att presenteras. Först redovisas lärarnas svar och 

sedan elevens för att slutligen lyfta det centrala i en sammanfattning. 

Lärare 1 

Det kan variera beroende på vilken form av hörselnedsättning det är men är det exempelvis en 

elev med en hörselnedsättning på ena örat så är det fördelaktigt att denna elev får sitta med det 

hörande örat mot tavlan. Sedan finns det en mängd olika hjälpmedel bortsett från tekniska 

hjälpmedel man kan dra nytta av som att använda sig av olika skyltar, kom ihåg material samt 
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många konkreta material så eleven kan nyttja sina andra sinnen för att utvecklas. Detta kan 

hjälpa eleven att bygga egna strategier för att kompensera sin hörselnedsättning man måste 

bara visa dem vilka olika sätt som finns att tillgå. Läraren menar att det är väldigt viktigt att 

man först och främst står vänd mot eleverna då samtal vid tavlan genomförs. Att skriva först 

och prata sedan eller vice versa. Hon menar även att mycket bildstöd och stödord är viktiga 

hjälpmedel som kan underlätta för eleven om denne missar något och kan via detta ta stöd och 

ta reda på vad som sagts. Detta är enligt hennes erfarenhet något de är mycket duktiga på. 

Lärare 2 

Denna lärare tycker att deras skola har en bra läromiljö för elever med hörselnedsättning där 

man anpassar antalet elever och akustik till elever med hörselnedsättning. Alternativet är att 

eleven erbjuds undervisning i sin hemkommun men med starkt reducerat elevantal i klassen 

med max 10-15 elever. Det som också är viktig är att man tagit tag i detta med ljudreducering, 

något som inte bara är viktigt för elever med hörselnedsättning utan som gagna både andra 

elever och personal i deras arbetsmiljö. Viktigt är också att man har tillgång till de tekniska 

hjälpmedel som finns att tillgå utifrån de behov som finns i klassen. Inlärningsmiljön ska 

anpassas utifrån elevens individuella behov. Att komma ihåg i sammanhanget är också att alla 

är varandras arbetsmiljö därför ligger ett stort ansvar på både elever och lärare för att uppnå 

detta. 

Elev 

Undervisningsmiljön är mycket viktigt för elever med hörselnedsättning, men många gånger 

så möttes denna elev med dålig förståelse för problematiken. Att ha som i detta fall en ensidig 

hörselnedsättning är kanske svårare att hantera då man förutsätts kunna ”höra som vanligt” då 

det inte är något fel på det andra örats hörsel och en hörselnedsättning är inte heller synlig. 

Men riktigt så enkelt är det inte. Det grundläggande teknikerna som att sanera ljudmiljön kan 

låta enkelt, men detta handlar inte bara om kunskap om vad man ska göra fick eleven erfara 

mer än en gång. Att sätta upp ljuddämpande plattor i taket, att se till att stolarna inte smäller 

eller skrapar i golvet, att använda utrustning som inte ytterliga förstärker biljud är åtgärder 

som är relativt enkla att genomföra, men som också innebär en kostnad. Dessutom skulle 

denna åtgärd genomföras i flera lokaler, något som man från skolans sida ofta försökte slingra 

sig ifrån med hänvisningen att man i huvudsak använde en och samma lektions sal till de 

flesta lektionerna. Lektioner i helklass även i en ljudsanerad miljö var också svår för denna 

elev då övriga elevers samtal kunde blir högljudda och det någon teknik för att mildra detta 

inte användes konsekvent, dessutom var klassen stor något som inte underlättade situationen. 

Att implementera exempelvis tur tagning kan vara svårt i en större klass och kräver 

konsekvens från läraren. Men det som eleven tycker är viktigast är att läraren talar tydlig, är 

vänd mot eleverna och söker bekräftelse av eleverna att de har uppfattat och förstått vad som 

sagts. 

Sammanfattning 

När det gällde den grundläggande hörmiljön vid undervisning i klassrummet sa de intervjuade 

att de ansåg sig ha grundläggande kunskap i vad som måste anpassas och åtgärdas. Lärarna 

uttryckte också vad de måste tänka på i en undervisningssituation för att optimera möjligheten 

för elever med hörselnedsättning att delta i undervisningen. Den skillnad som var tydligast 
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mellan de båda skolorna var att den skola som specialiserat sig på elever med 

hörselnedsättning hade mer hörselutrustning och redan färdigt anpassade lokaler, medan den 

kommunala skolan anpassade de lokaler där eleven hade sin huvudsakliga undervisning. Detta 

innebar att vissa lokaler inte hade någon grundläggande ljudsanering ej heller hörslinga trots 

att delar av undervisningen skedde i dessa lokaler. Trots avsaknad av hörhjälpmedel vid 

undervisning i mindre grupp i grupprum som saknade utrustning ansåg eleven att detta var en 

bättre hörmiljö. 

6.3 Hörtekniska hjälpmedel i skolan och matematiken 
Här under kommer resultaten av de intervjufrågor som rör tekniska hjälpmedel i skolan att 

presenteras. Först redovisas lärarnas svar och sedan elevens för att slutligen lyfta det centrala i 

en sammanfattning. 

Lärare 1 

Det lärare 1 vill lyfta främst är att man ska komma ihåg att hörtekniska hjälpmedel är 

fantastiska hjälpmedel men att man ska komma ihåg att de förstärker alla ljud, alltså inte bara 

det önskade. Så att tänka sig för är ett måste så att exempelvis stolar inte dras i onödan över 

golv eller att det smälls i bänklock. De erfarenheter denna lärare har av hörtekniska 

hjälpmedel är vanliga hörapparater, en slags mikrofon som placeras runt halsen på den som 

pratar, audifon samt en mygga som fästs vid kragen tröjan. Myggan var det hjälpmedlet som 

läraren tyckte fungerade bäst då den kändes smidigast och var minst i vägen samt att om 

behovet fanns kunde den skickas mellan elever. Däremot försöktes det beställas en 

konferensdosa som skulle kunna stå på bordet vid samtal för att underlätta för eleverna då det 

ofta är ologiskt för små barn att vänta vilket medför att eleven med hörselnedsättning missar 

stora delar av samtalet. Tyvärr hann de aldrig få denna bordsmikrofon då behovet fanns, men 

den skulle ha underlättat då momentet att skicka myggan och all väntetid där emellan skulle 

ha minskats. De hörtekniska hjälpmedlen denna lärare har haft att göra med har fungerat i det 

stora helt okey. De har inte känts svåra eller otympliga utan det har mer handlat om att vänja 

sig vid dem. Att få en utbildning gällande de tekniska hjälpmedlen känner hon inte är 

nödvändigt men säger att det är bra om man får någon som visar en de första gångerna hur det 

fungerar eller om det finns en utförlig beskrivning. I dagsläget finns det något klassrum med 

hörselslinga på skolan, men det anskaffas efter behov så skulle en elev mer hörselnedsättning 

komma hit till oss så skulle även hörselslingor införskaffas. Läraren säger att de inte haft 

någon hörselelev på länge då dessa elever oftast få gå i en annan skola på orten. Denna skola 

är nybyggd och har där med mer ljudanpassningar, hörselslingor och så vidare i samtliga 

klassrum. Men i och med att det är så pass länge sedan läraren haft elever med 

hörselnedsättning så skulle nog hon vilja ha en bra genomgång om vad som finns och hur det 

fungerar i och med att tekniken hela tiden utvecklas. Något som också har underlättat är 

tillgången till datorer och Ipads, men tycker samtidigt att tillgången till dess hjälpmedel skulle 

ha varit en självklarhet för flera år sedan. 

Lärare 2 

Skolan hon arbetar på är utrustad och ljudsanerad sedan länge, men behov av om dragningar, 

komplettering och justering av hörselslingor finns kontinuerligt. Hennes erfarenhet av 

hörseltekniska hjälpmedel omfattar olika typer av fast utrusning och bärbar utrustning men 
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också konferensdosor. De har nyligen fått en ny mikron istället för den så kallade svanen, men 

hon upplever att denna är krångligare och kanske lite känsligare vid hantering. Men med den 

nya kursplanen där mycket bygger på dialog mellan eleverna och då fungerar denna bättre. 

Problemet har varit tekniken som är känsligare än den vi hade tidigare men vi har god hjälp av 

hörseltekniker för att få detta att fungera. Tyvärr är väntetiden på hjälp vid problem lång då de 

liksom alla andra har en budget att dras med. Hon kan inte heller själv alltid kontrollera om 

utrustningen fungerar om det inte syns tydligt som larmindikation på utrustningen då hon 

själv inte har någon hörselnedsättning och det ibland kan vara svårt att avgöra vad eleverna 

menar.  

Elev 

Denna elev fick sin hörselnedsättning konstaterad vid 5 års ålder och inte som idag redan vid 

undersökning vid födseln. Vid det laget så hade eleven redan börjat förskolan och var på väg 

till första klass. I samband med detta skulle eleven byta skola varför man från skolans sida 

inte ville införskaffa hörselteknik till de dåvarande lokalerna då endast 4 månader återstod av 

skolåret. De ville istället vänta och montera bland annat hörselslingor i de nya lokalerna som 

eleven skulle gå i påföljande termin. Sin hörapparat fick dock eleven direkt, men då slingor 

och ljudsanering inte genomförts så var det svårt för eleven att dra nytta av denna. Eleven 

kommer ihåg att det kändes som en lättnad att verkligen få bekräftat att hennes hörsel var 

nedsatt och att det var därför som hon inte alltid uppfattade och förstod vad man sa till henne. 

Men samtidigt tyckte eleven inte att situationen blev lättare och eleven kommer också ihåg att 

hon kände skam och ett viss utanförskap. Tyvärr fungerade det inte heller när eleven började 

årskurs 1 eftersom man från skolan sida inte hade beställt exempelvis hörselslingorna innan 

skolstarten i första klass och i de nya lokalerna. Dessa kom på plats först andra terminen i 

första klass och i början av andra klass så fick slutligen läraren en mikrofon.  

Anskaffandet av tekniska hjälpmedel var överhuvudtaget ett problem och problemet låg i 

kostnaderna. Skolan får själv bekosta stora delar av utrusningen, något som eleven blev 

informerad om mer än en gång och som också gjorde att viss utrusning som efterlystes aldrig 

inköptes. När hörselslingorna äntligen monterades säger eleven att detta nog faktiskt var 

första gången eleven uppfattade allt det hennes lärare sade under lektionerna. Men med en 

omgivande ljudmiljö där över tjugo elever ofta surrade samtidigt blev hörselutrustningen 

ibland en källa till huvudvärk och utmattning. Sammanfattningsvis säger eleven att detta med 

hörselteknisk utrustning är fantastiskt, men det är inte det enda som behövs för att få en 

fungerade hörmiljö för människor med hörselnedsättningar. Eleven påpekar att hennes första 

skolår var ”röriga” när det gällde hörseltekniken vilket inte enbart berodde på skolan i sig utan 

även på händelser som man inte hade någon kontroll över, som att skolan brann ned och att 

man därför tvingades byta till en annan skola där processen med beställning av 

hörselhjälpmedel fick genomföras ytterligare en gång. Så eleven menar att tillgången till den 

tekniska utrustningen så som slingor var något sporadiskt de första två skolåren. 

Sammanfattning 

Hörseltekniska hjälpmedel är ett måste vid undervisning av elever med nedsatt hörsel, men 

tekniken är inte alltid lätt att hantera och kräver uppdatering av kunskaper och justering av 

tekniken. Vid skolan den som specialiserat sig på elever med hörselnedsättning så har de 
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sedan många år ljudsanerat och utrustat skolan med hörslingor och övrig utrustning, något 

som inte hade gjort på den kommunala skolan som var en äldre skola i kommunen. Därför har 

skolan valt att hänvisa elever med hörselnedsättning till en nyare skola i kommunen där man 

redan vid uppbyggnaden av denna inkluderat hörslingor. När det gällde annan teknisk 

utrustning så hade den specialiserade skolan tillgång till fler hörseltekniska hjälpmedel än den 

kommunala skolan och det uttrycktes från den kommunala skolan önskemål om en så kallad 

konferensdosa för att underlätta för elever med hörselnedsättning vid arbete i mindre grupp. 

När det gällde kompetensutveckling för lärarna så ansåg båda lärarna att de fick detta och 

hade gott om stödfunktioner som de kunde vända sig till vid problem i form av SPSM, men de 

uttryckte avsaknad av tillgång till hörselpedagoger på den specialiserade skolan något som 

läraren från den kommunala skolan inte nämnde vid intervjun. Man  hade god hjälp med de 

tekniska problemen men väntetiden för hjälp har ökat med åren. 

6.4 Psykosociala faktorers betydelse för elevers lärande  
Här under kommer resultaten av de intervjufrågor behandlar de psykosociala faktorernas 

betydelse för elevers lärande att presenteras. Först redovisas lärarnas svar och sedan elevens 

för att slutligen lyfta det centrala i en sammanfattning. 

Lärare 1 

Denna lärare upplever att elever med en hörselnedsättning har svårt för att fråga om stöd då 

de ibland kan bli introverta och inte vågar fråga om. Detta tror hon kan bero på att det hunnit 

bli ett mönster som skapats under en lång tid, speciellt om inte hörselhandikappet upptäckts 

tidigt. Upplevelsen av att dessa elever känner sig dum finns och att de många gånger låssas att 

de hört istället för att vara till besvär. Att läsa andras tankar är omöjligt så därför peppar 

läraren dessa elever att våga öppna sig och våga ställa frågor när denne inte hör eller förstår 

och om eleven inte vill ställa frågorna öppet så är dom mer än välkomna att ställa frågor 

sedan. Det handlar om att ge dessa elever verktyg för hur dom kan be någon upprepa sig utan 

att de känner sig som papegojor och förståelse för att i princip ingen tycker att det är konstigt 

eller jobbigt att repetera sig. Barn är oftast mycket förstående då de förstår varför något sker 

som det gör och hjälper gärna till. Hon ger ett exempel från sin egen undervisning då hon haft 

en elev med hörselsättning. Hon berättar att klasskompisar är väldigt förstående bara de får 

pröva. Så eleverna i klassen fick pröva på hur det var att vara en elev med hörselnedsättning 

och sedan var eleverna nöjd. Något som också är viktigt är samarbetet mellan eleven med 

hörselnedsättning, läraren och klasskompisarna och det viktigaste är att man i klassen har ett 

öppet arbetsklimat. De flesta elever behöver något hjälpmedel så att ha ett öppet sätt kring 

hjälpmedel är viktigt och det är ingen skillnad om hjälpmedlet är en hörapparat eller en klump 

till pennan. Hon tror även att ett tryggt klassrumsklimat gör att eleven med hörselnedsättning 

vågar säga till om det är något eleven inte hör eller förstår, att eleven vågar fråga utan att 

känna sig dum eller besvärande. 

Lärare 2 

Att lära sig teckenspråk i yngre ålder är en tillgång för eleverna, men i yngre åldrar är det 

svårt att förstå vikten av denna kunskap för framtiden då hörsel kan försämras ytterligare. 

Många elever tycker inte att de behöver denna undervisning och menar också att de inte har 

fallenhet för denna typ av språk. Det finns också andra faktorer som skapar en ovilja att 
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kommunicera med tecken som det faktum att alla kan se vad som sägs och det är svårt att föra 

en privat konversation vilket kan upplevas pinsamt. En faktor som har kommit att påverka 

elever med hörselnedsättning positivt är att de med dagens alltmer utvecklade tekniska 

utrustning har kommit att bli betraktade som vilka andra hörande elever som helst då 

utrusningen minskar problematiken, vilket är bra. Men detta innebär också en övertro på 

denna utrusning som innebär att de individuella behoven av stöd lätt förbises, speciellt då en 

hörselnedsättning inte är ett synligt handikapp. Att gå i en specialskola eller för den delen i en 

mindre grupp på sin vanliga skola kan ha både för och nackdelar. Att klasskamraterna i en 

hörselklass har liknande problem ger en större förståelse för de behov som en elev med 

hörselnedsättning har eftersom de själva har en djupare kunskap. Som elev i en 

normalhörande klass så är förståelsen inte lika stor och inte heller kunskapen hos 

klasskamraterna och när vissa lektioner genomförs i mindre grupp på grund av 

hörselproblematiken kan eleven känna ett visst utanförskap och utpekande. 

Att gå i en klass som är anpassad för elever med hörselnedsättning innebär många gånger att 

skolgången inte sker på orten och många elever reser dagligen till denna skola från annan ort. 

Detta innebär många gånger långa resor och långa dagar något som påverkar elevens sociala 

liv. Långa dagar gör att eleverna är trötta och kanske inte orkar med så mycket 

kamratkontakter när dagen är slut. De har inte heller en naturlig koppling till elever i samma 

ålder som går i skolan på orten. Man försöker till viss del kompensera detta på denna skola 

genom att ha gemensamma raster och andra aktiviteter inom skolans verksamhet, men mycket 

av den övriga sociala samvaron utanför skolan handlar om hemförhållanden och hur elevens 

familj kan tillfredsställa detta behov. Men många har andra fritidsaktiviteter där sociala 

kontakter knyts. 

Elev 

En hörselnedsättning innebär inte bara att hon inte hör allt vad som sägs. Den innebär också 

att hennes omgivning får en annan syn på henne, då hon inte alltid hör vad som sägs, frågar 

om eller missuppfattar vad som sägs. Känslan av att andra upplever henne som ”dum” och 

inte förstår är kränkande och gör att hon inte litar på min förmåga att ta till sig 

undervisningen, något som i sin tur göra att hennes självkänsla ofta sviktar. Under intervjun 

beskriver eleven just detta genom att uttrycka att hon ofta kände sig stressad då hon inte 

trodde sig förstå eller hade de kunskaper som efterfrågades. Eleven beskriver också hon 

många gånger mötts av dålig förståelse och okunskap om både behovet av en bra hörmiljö och 

hjälpmedel som kan underlätta för henne och framförallt framkom detta i kontakter med 

rektorer och övrig skolledning. Eftersom hörselnedsättningen inte är synlig utanpå så glöms 

den fort bort, och speciellt vikarier har haft svårt att komma ihåg att använda den utrustning 

som fanns och eleven avstod många gånger från att påpeka detta för vikarien då eleven inte 

ville utmärka sig i klassen. 

En hörselnedsättning kan också skapa förväntningar på hur eleven skall vara och vilka 

problem som finns. Detta utan att det tagits reda på den specifika elevens behov, för det är 

stora individuella skillnader. Detta var något som eleven sällan upplevde var ett problem med 

ordinarie lärare, men som ställde till problem i kontakterna med andra lärare. Något eleven 

upplevde positivt var klasskamraternas reaktion på hennes hörselnedsättning, de tog hänsyn 
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och var intresserade av hur utrustningen fungerade. Men det var trots allt yngre barn och 

glömde allt som oftast bort att höga ljud kunde innebära ett problem för henne. Men under 

åren har eleven haft några nära vänner som många gånger fungerat som stöd och har delat 

med sig av sina kunskaper när eleven inte hunnit uppfatta vad som sagts. 

Att ständigt fråga om när man inte uppfattat det som sagts blir till slut påfrestande och denna 

elev valde många gånger bort detta då hon dels skämdes och dels undvek detta för att inte 

störa lektionen för andra elever. Det som eleven slutligen vill framföra är att hon visserligen 

haft god hjälp av sin hörselutrustning men att hon många gånger valt att avstå från att använda 

denna då den omgivande ljudmiljön varit alltför hög och detta har resulterat i huvudvärk och 

trötthet. Ett annat problem är också det höga krav på koncentration som krävs av dessa elever 

för att uppfatta vad som sägs och som leder till utmattning. Efter en dag i skolan så är orken 

inte så stor, behovet av tystnad desto större och fritiden har många gånger använts till sömn 

och återhämtning vilket påverkat hennes sociala liv. När eleven nu i äldre år reflekterar över 

vad som kan ha varit en bättre lösning för just henne så framkommer att en eventuell skolgång 

vid en skola anpassad för elever med hörselnedsättningar kanske skulle ha varit en bättre 

lösning. Men inte heller detta är självklart då skoldagarna hade blivit långa, hon hade förlorat 

kontakten med sina skolkamrater lokalt och därmed delar av sina sociala kontakter samt att 

resorna i sig innebär en risk. Det som eleven däremot vill att man fortsättningsvis överväger 

när man har elever med hörselnedsättning i ordinarie klass är att anpassa klassens storlek. 

Klasser på 20 elever eller mer är för stora och inte hanterbara vid denna typ av problematik. 

Eleven vill också framföra ett tack till sina ordinarie lärare under de tre första åren, utan deras 

engagemang hade situationen varit betydligt värre. Lärare som trots brist på tekniska 

hjälpmedel under långa perioder ändå löste stora delar av problematiken inom ramen för sina 

resurser. 

Sammanfattning 

Problematiken vid en hörselnedsättning är komplex och påverkar eleverna inte bara vid 

inlärning utan också i deras sociala kontakter med lärare och andra elever. Därför är det 

viktigt att lärarna har kunskaper om vilka individuella behov elever med hörselnedsättning har 

och vilka åtgärder och strategier som fungerar för varje elev. Men också eleven måste 

utveckla strategier och kanske viktigast av allt acceptera sin funktionsnedsättning då detta 

annars kan bli en stort hinder i elevens utveckling. Attityden till hörselnedsättning i samhället 

och i skolan är viktig för att eleven ska känna en trygghet och gemenskap i sina sociala 

relationer och på det sättet bygga upp en självkänsla som är viktig för att gå framåt i sitt 

lärande samt nå både skolans och sina egna mål. För att öka förutsättningarna för detta har de 

båda lärarna utvecklat strategier som på många sätt är lika så som arbete i mindre grupper i 

mindre lokaler. Men specialskolan hade mer hörselutrusning och mindre klasser redan från 

början så förutsättningarna var inte likvärdiga. Läraren från specialskolan och den intervjuade 

eleven var helt överens om att undervisning i stor klass inte var optimal och eleven ansåg att 

denna form av undervisning inte fungerade trots tekniska hjälpmedel fanns att tillgå. 
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7. Diskussion 
Studiens syfte är att undersöka och belysa vilka möjligheter och hinder det finns med 

tavelundervisning för elever med någon form av hörselnedsättning samt hur man som elev 

och lärare tillsammans kan jobba för att göra undervisningssituationen så bra som möjligt. 

Diskussionen delas in i metoddiskussion, resultatdiskussion samt avslutande diskussion. I 

resultatdiskussionen kommer den tidigare forskningen, lärarnas och elevens svar jämföras och 

dryftas. Inom metoddiskussionen kommer studiens metodval att problematiseras och 

diskuteras samt att i den avslutande diskussioner kommer jag att lyfta vad jag ser för 

möjligheter, hinder och kompenserande åtgärder.  

7.1 Metoddiskussion 
Då det var människors olika åsikter, kunskaper och erfarenheter som var intressanta för denna 

studie så var det den kvalitativa metoden som kändes lämpligast. I den kvalitativa metoden 

enligt Backman et al. (2012) mäts inte saker representerade i siffror så som det görs i den 

kvantitativa metoden utan här finns intresset för hur människan ser omvärlden och hur denne 

uppfattar och känner kring olika ting. Man intresserar sig för hur saker är och vilka 

egenskaper något har. I kvalitativ forskning försöker förståelse nås vilket i sin tur handlar 

väldigt mycket om ens egna tolkning och just tolkning är en stor del i denna metod. Så 

kvantitativ forskning " går ut på att söka förståelse och inte primärt att förklara eller 

förutsäga" (s. 298).  

7.1.1 Urval av informanter 

Urvalet av informanter gjordes för att i studie kunna ge en större täckning av erfarenheter och 

kunskaper om just elever med hörselnedsättning i en undervisningssituation som i detta fall 

var tavelundervisning i matematik då målet var att utkristallisera möjligheter och hinder. 

Valet av att placera intervjuerna på två olikt formade skolor var för att få varierade svar från 

lärarna då dessa jobbar utifrån lika förutsättningar. Valet av eleven grundades på att även 

elevens åsikter kan bidra till information och ytterligare komplettera möjligheten att 

överkomma hinder och möjliggöra en förbättring. Eleven hade i detta fall avslutat 

grundskolan som var en kommunal grundskola och hade därför lång erfarenhet av de 

förutsättningar som fanns och de upplevelser som präglat hennes skolgång. Det hade 

naturligtvis varit intressant att intervjua en elev på den specialiserade skolan, men då detta 

inte var möjligt på grund av svårigheter att organisera detta inom en rimlig tidsram så gjordes 

inte detta i denna undersökning. På grund av sekretesskäl var det inte heller möjligt att 

intervjua en yngre elev i den anpassade skolan. När barn deltar ställs också krav på etiska 

riktlinjer där vårdnadshavare skall kontaktas och lämna samtycke, något som även detta är 

tidskrävande (Vetenskapsrådet, 2016). Men urvalet är också medvetet begränsat på grund av 

tidsaspekter och då intresset var en djupare studie av ämnet. Urvalet av informanter var 

således ett bekvämlighetsurval samt godtyckligt för att få tillgång till informanter. Valet var 

också delvis enligt snöbollmetoden då en av de intervjuade kontaktades via annan kontakt 

som valde informant. Några av de riskfaktorer som fanns i urvalet är att två av informanterna 

var kända av mig sedan många år och det fanns därmed en risk för att dessa under intervjun 

skulle bli påverkade av mig som person. Men också att jag som intervjuare löper risken att 
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tolka svaren utifrån tidigare erfarenheter av dem som intervjuats. Jag valde därför att under 

intervjuerna förhålla mig neutral till svaren på mina frågor och låta informanterna utveckla 

sina svar. 

7.1.2 Intervjuernas tillvägagångssätt och utformning 

 

Inledningsvis kontaktades de båda lärarna på respektive skolor samt elev via mail eller 

personlig kontakt. Två av informanterna visste jag sedan tidigare var intresserade av att delta i 

studien och den andra läraren fick jag kontakt med via denna skolas rektor. Valet av metoden 

intervju var främst för att jag var ute efter människors egna åsikter, kunskaper och 

erfarenheter. Vilket fick mig att se och förstå vilka svårigheter som finns och hur man kan 

arbeta förebyggande för att elever med hörselnedsättning ska få en så bra utbildning som 

möjligt. Kvalitativa intervjuer är enligt Backman et. al (2012) ett vanligt verktyg inom den 

kvalitativa forskningen och det är inte alls ovanligt att blanda semi- och ostrukturerade 

intervjuer vid denna typ av undersökningar så som jag gjort. Syftet är att informanten ska få 

svara med egna ord och att informationen skall vara spontan.  Jag valde att genomföra 

intervjuerna med lärarna på deras respektive arbetsplats då det är en trygg miljö för dem och 

för att det var praktiskt. Eleven valde jag att intervjua i dennes hem också det på grund av 

trygghet och för att det var mest praktiskt för eleven.  Med informanternas tillåtelse spelades 

också intervjuerna in för att jag som intervjuare skulle kunna fokusera mer på vad som inte 

uttrycktes i ord under intervjun, men också för att kunna följa med i samspelet vid samtalet på 

ett bättre sätt utan att störas av hela tiden föra anteckningar. 

7.1.3 Analysmetod 

Valet av analysmetod gjordes utifrån målet att nå en djupare förståelse för de möjligheter och 

hinder som finns vid tavelundervisning i matematik för elever med hörselnedsättning och 

deras lärare. Detta innebär en tolkning av resultatet där målet är att kunna analysera hur 

människor tolkar olika aspekter av sin verklighet. Vilket också ger en djupare förståelse då 

uppfattningen och innehållet är viktigare än mängden information. Då mängden material blir 

omfattande vid denna typ av undersökning så genomfördes en förenkling av materialet och 

reducera informationen till en hanterbar mängd. Materialet kodades för att kunna skiljas åt, 

sammanställas och organiseras. Då materialet förändrats under arbetet så har omkodning 

gjorts kontinuerligt för att utkristallisera olika begrepp. Men även om omkodning gjorts så 

har  det funnits ett samband mellan begreppen och en åtskillnad mellan kategorierna enligt 

den beskrivning av Grounded theory som Glaser och Strauss publicerat 1967 (Bryman, 2011). 

7.1.4 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjun informerades deltagarna muntligt om att intervjun togs hänsyn till 

Vetenskapsrådet (2016) fyra forskningsetiska principer. Detta innebär att informanterna 

informerades om vem som gjorde undersökning och vad syftet med undersökningen var, samt 

att deltagandet var frivilligt. Deltagarnas identitet är skyddad och att allt material som 

insamlats under intervjuerna förstörs när studien är avslutad. 
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7.2 Resultatdiskussion  
För att uppnå en god muntlig matematisk genomgång för elever med någon form av 

hörselnedsättning så är det många saker som måste stämma. Det handlar inte bara om lärarens 

undervisningsmetoder utan det handlar även mycket om omkringliggande faktorer så som 

miljön, kommunikation, vilka hörtekniska hjälpmedel som finns att tillgå samt den 

psykosociala känslan. Kommande rubriker är utformade efter de faktorer som framkommit 

vid intervjuerna som kan bidra till hinder och möjligheter för muntlig matematisk 

undervisning för elever med hörselnedsättning. 

Självkänslan och identitetens roll för matematikprestationer 

Självkänsla och identitet är två stora faktorer i en människas liv och kan ge upphov till både 

hinder och möjligheter för hur en elev med hörselnedsättning kan komma att hantera muntlig 

matematik. Läroplanen (Skolverket, 2011) skriver att alla barn i skolan oavsett handikapp inte 

ska utsättas för diskriminering, de ska inte behöva känna sig kränkta samt att alla ska ha lika 

värde. Det är fina, respektfulla och eftersträvnads värda ord som läroplanen har, men det 

förminskar inte eleven egna känsla av skam och tillkortakommande. Eleven berättade under 

intervjun att hon till en början inte reflekterade över sin hörselnedsättning speciellt mycket 

men att känslan av att vara annorlunda, bristfällig och "fel" steg med åldern. Redan där kan 

brister ses utifrån vad läroplanen skriver om kränkbarhet och allas lika värde. Och funderingar 

kring varför, hur och när detta känslobyte utvecklas från positivt eller neutralt till negativt 

sker. Om det är i största allmänhet eller är det specifikt för matematiken kan inte denna studie 

svara på då denna endast undersökt matematiska situationer. Men Linnanmäki (2004) skriver 

att just matematik är en känsloladdat ämne och att många elever är mer oroliga över sina 

prestationer här än i andra ämnen. Och Wennergren och Bandstrøm (2004) diskuterar om att 

elever med hörselnedsättning i större utsträckning tenderar att inte nå läroplanens mål. Frågan 

är om detta är rent inlärnings problematiskt kopplat med hörselnedsättning, att eleverna har 

svårt att höra och uppfatta vad som sägs eller om det har med elevernas självkänsla och tro på 

sig själv som är låg eller möjligt en kombination av båda eller andra faktorer.  

Att ha denna känsla som eleven beskriver är inte främmande för någon av lärarna, de har båda 

två mött detta, vilket då tyder på att det är ett ganska vanligt fenomen med tanke på att de är 

från olika skolor och olika kommuner. Lärare 1 och lärare 2 har olika bakgrundskunskaper 

gällande elever med hörselnedsättningar då lärare 2 arbetar i en skola anpassad för denna sorts 

problematik och lärare 1 i en kommunal skola. Men de är ändå rörande överens att lärarnas 

kunskaper och attityd gentemot dessa elever är viktig. Hétu & Hageltorp (2004) poängterar 

också vikten av kunskap och attityd, att den inte bara hur den påverkar kunskapsinhämtningen 

som sker utan även elevens sociala identitet. Som i många andra fall är kommunikationen 

viktig för att skapa och upprätthålla sociala band och skapandet av identitet och brister av 

detta kan skapa oro, skam och skuld. Just kommunikationen kan vara en svårighet för elever 

med hörselnedsättning då vissa förutsättningar redan från början är begränsade. Elevens egna 

erkännande av sin hörselnedsättning är också en viktig aspekt i sammanhanget och är mer 

komplex när det handlar om hur eleven identifierar sig själv. Självbilden är viktig då detta 

påverkar hur eleven upplever sig i en gemenskap. Att uppleva negativ kommentarer och 

utanförskap gör att eleven kan uppleva sig defekt, inte som alla andra i en negativ bemärkelse. 
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Är eleven inte trygg i sig själv, känner sig lika mycket värd som alla andra och är inkluderad i 

klassen på samma premisser som de andra eleverna. Så kanske det inte är underligt att 

skolresultaten försämras då eleven har fullt upp med att försöka passa in. Människan är en 

social varelse och är man i utanförskap går mycket tid åt att fundera på vad det är som är fel 

med en och vad som kan göras åt det. Kanske är det därför den intervjuade eleven valde att 

ibland inte använda sin hörapparat, för när den användes så var hon inte lika dan som alla 

andra utan avvikande vilket ledde till att hon hellre var som alla andra än att förstå vad som 

sades. 

Det finns mycket att arbeta med gällande dessa elevers självkänsla och känsla av att vara 

annorlunda i negativ bemärkelse, men det ser ut som om det är ett arbete som kommer att 

behöva jobbas med i uppförsbacke. Groth (2007) menar att den specialpedagogiska biten 

förvisso är bra, den behövs, men att den har en negativ klang vilket i sin tur förhöjer känslan 

hos elever att vara annorlunda på ett dåligt sätt. Så med tanke på de negativa kultur som 

specialpedagogiken har i nuläget så kan jag inte hjälpa att fundera om den stjälper mer än vad 

den hjälper? Att det bästa ändå vore om elever med en hörselnedsättning får gå på en skola 

som är speciellt anpassad för elever med hörselnedsättningar då alla elever har liknande 

svårigheter, förståelse för varandra och då klasstorleken är anpassad. Här är 

specialpedagogiken inte lika utpekande som i en "vanlig" skola då eleverna oftast går i väg 

med specialpedagogen, utan här så är klassen mindre, läraren har mer tid för varje individ och 

bakgrundskunskapen angående hörselnedsättning är större hos pedagogen.  Med detta menar 

jag inte att kommunala skolors ansträngningar är förgäves eller dålig för de gör säkerligen vad 

de kan utefter de förutsättningar de har. Men från elevens perspektiv så kanske en 

specialanpassad skola ändå vore bättre för att nå läroplanens mål på ett mer individanpassat 

sätt? 

Även om undervisningen är mer anpassad för elever med hörselnedsättningar på  

specialskolan så finns det andra svårigheter, så som social interaktion. Lärare 2 jämför en 

klass anpassad för elever med hörselnedsättning och en klass för normalhörande gällande 

social interaktion och gemenskap. Hon säger att i en klass anpassad för hörselnedsättning, i 

alla fall där hon arbetar, så är elevantalet nu fyra till fem elever vilket gynnar den 

gemensamma förståelsen för viss problematik men som i viss mån hämmar den sociala 

interaktionen i och med att det är en sådan liten klass. Däremot försöker de på skolan bredda 

den sociala interaktionen genom att ha alla utflykter och liknande tillsammans i hopp om att 

det knyter sociala band som eleverna sedan kan fortsätta jobba på både under raster och på 

fritiden. En annan sak hon lyfter som kan försvåra den sociala biten för eleverna är att vissa 

pendlar från andra kommuner. Detta kan bidra till att sociala kontakter visserligen knyts på 

skolan men att elevens jämnåriga kamrater i den egna kommunen blir begränsade. Lärare 2 

menar då att det kan bli ett svårt val för vårdnadshavarna vad som ska prioriteras då båda 

faktorerna är viktiga.  

Svårigheter med sociala kontakter och umgänge är inte lika tydlig i en klass för 

normalhörande barn då klasserna oftast passerar 15 elever och möjligheten till goda sociala 

kontakter är stor bara i klassen. Däremot kan jag tänka mig att undervisningssituationen är 

svårare. Lärare 1 ansåg dock att hon inte såg några större svårigheter med att undervisa 
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matematik i en större klass med någon elev som har en hörselnedsättning, Det finns 

utmaningar och tillfällen där hjälp behövdes men i det stora hela tycker hon att det gått bra. 

Vad som ska finnas i åtanke är att lärarna har olika förutsättningar beroende på klasstorlek 

och antal elever med hörselnedsättning, däremot känns det som om man delvis måste välja. 

Man kanske inte kan få det bästa från två världar utan kanske måste välja mellan en god 

anpassad undervisning med mindre social interaktion eller en klass för normalhörande då 

möjligheten till social interaktion är större men undervisningen inte är lika anpassad utefter 

individens behov. Så frågan är; vad är bäst och mest gynnsamt för eleven, goda sociala 

interaktioner eller bästa möjliga undervisning? 

Svårigheter med att kompensera hinder i matematiken 

Att det fortfarande är sådana stora problem med hörselskadade elevers självkänsla, skam och 

känsla av tillkortakommande inför sin hörselnedsättning känns som ett stort bakslag. Speciellt 

med tanke på hur både läroplan, skollag, skolinspektionen och en hel del organisationer aktivt 

arbetar mot att alla elever ska ha en likvärdig skolgång, tro på sig själv och utvecklas 

individuellt. Skolan har en kompensatoriskt uppdrag men som enligt  Skolverkets 

kvalitetsgranskning 2010:14 visats sig bristfällig (Skolinspektionen, 2010). Om man ser till 

den kunskap, om än den delvis är begränsad och svårnådd, information från diverse 

organisationer specialiserade på hörselnedsättningar samt den teknik som finns att tillgå så 

torde skolan ha kommit längre i denna fråga. Fenomenet hörselnedsättning är inte heller nytt 

om än synsättet förändras över tid och man vet via Hörselskadades förenings årsrapport 

(2014) att det idag finns 25 000 barn i åldrarna 0-15 år som har någon form av 

hörselnedsättning. 

Kunskapen skolan förmedlar är viktig, det är den som bland annat formar oss som människor 

och skapar oss en framtid. Men för de elever som har en hörselnedsättning är 

förutsättningarna lägre från början och erbjuder inte skolan det stöd, hjälpmedel samt 

kompetenser som behövs så minskar chanserna än mer. Jag tror att kunskapen är stor men att 

den inte har utrymme nog att utvecklas och praktiseras då bland annat ekonomin sätter käppar 

i hjulen. Det finns mycket som går att göra inom ramen för individuella anpassningar i 

klassrummet men det är inte alltid det räcker utan många gånger finns även behovet av extern 

kompetens och hjälpmedel för att nå en fullvärdig utbildning även för elever med 

hörselnedsättning. Finns inte ekonomin, kunskaper och hjälpmedel som de flesta av dessa 

elever är i behov av så följs inte skollagen 1 kap. 4§ att skolan ska ta hänsyn till elevers olika 

behov och erbjuda stöd så de kan utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800, 4§) eller 3 

kap. 8§ där det står att om extraanpassningar som erbjudits inte är tillräckliga så ska rektorn 

skyndsamt utreda vilken form av särskilt stöd som behövs (SFS 2015:246, 8§). Det finns 

lagar, stadgar och rekommendationer men frågan är hur noga de följs? Efter elevintervjun fick 

jag känslan av att lärarna verkligen försökte göra vad de kunde, men att hindret av exempelvis 

det hjälpmedel som provades ut och fungerade kom någon annan stans ifrån. Då kan jag undra 

om det skapats förutsättningar för eleven att utvecklas så långt som möjligt och om rektorn 

eller annan bestämmande person verkligen sett till individens bästa och skyndsamt utrett 

behov av extra stöd då de klassrumsanpassningar som gjorts inte var tillräckliga. Eller handlar 

det om tolkning av exempelvis skollagen? Vad innebär det egentligen att utvecklas så lång 

som möjligt, och vem bestämmer när det "kravet" är uppnått och när kan man säga att eleven 
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inte kan utvecklas med? I mina ögon kan en människa aldrig sluta utvecklas och finns behovet 

av hjälpmedel, om än de är dyra, ska de införskaffas. Visst det är en kostsam investering för 

hjälpmedel är inte billiga, men de är återanvändbara, de kan alltså användas till fler elever år 

efter år. Det är också en investering på lång sikt eftersom de har potentialen att minska 

samhällskostnader i framtiden. 

Undervisningsmiljöns betydelse för kommunikation vid hörselnedsättning 

Behovet av en bra skolmiljö är inte annorlunda för elever med hörselnedsättning än för andra 

elever på många områden. Behovet av en ljudsanerad miljö är något som gagnar alla elever 

och även lärarna, men som för elever med hörselnedsättning är ett måste. Kommunikation är 

också en av de centrala delarna i läroplanen och Williams & Samuelsson (2006) menar att en 

samverkan mellan med den sociokulturella teorins utbredning och pedagogik utgör  en 

förutsättning för att kompensera olika svårigheter. Detta kombinerat med skollagen som 

garant för kvalitativ skolgång där alla barn oavsett tidigare erfarenheter, kunskaper samt 

behov blir bra bemötta och får sin undervisning tillgodosedd efter sin förmåga borde fungera 

som en garanti för goda skolresultat oavsett de tidigare nämnda faktorerna. Trots detta fick i 

en undersökning av 1600 skolor med 100 huvudmän kritik. Fem av tio skolor brast i förmåga 

att ge elever med behov av särskilt stöd, varav fyra skolar hade så allvarliga brister att de 

uppmanades att skyndsamt utreda behoven (Skolinspektionen, 2015). Detta gällde inte enbart 

elever med hörselnedsättning, men om det idag finns ca 25 000 barn med i åldern 0-15 år som 

har någon form av hörselnedsättning (Hörselskadades förenings årsrapport, 2014) så torde 

även dessa finnas representerad i denna grupp som omfattades av kritiken. Det kan finnas 

många olika anledningar till den kritik som riktades men vid intervjun framkom några 

faktorer som påverkar undervisningen och inlärningen för elever med hörselnedsättning. 

Elever med hörselnedsättning har mer specifika krav på ljudmiljö, tekniska hjälpmedel och 

kunskap hos lärarna. I intervjun så framgick att både lärare och elev hade goda kunskaper om 

den nödvändiga och grundläggande ljudsaneringen av klassrummet samt vad som lärarna 

måste tänka på i sin kommunikation med elever med hörselnedsättning. Att tala mot eleven, 

optimera placeringen i klassrummet och undvika störande ljud är några av de faktorer som 

samtliga intervjuade var överens om. Men i en helklass i en kommunal skola där elevantalet 

är betydligt större än i en specialiserad hörselklass där elevantalet är anpassat så är det 

betydligt svårare att undvika störande ljud anser båda de intervjuade lärarna. I intervjun 

framgick att lärare 2,  som arbetade i hörselklass, rekommenderade mindre klasser med 10-15 

elever, något som inte är vanligt i en kommunal skolklass där antalet elever kan vara betydligt 

större. Tanken som lärare 2 har om mindre klasser är även en tanke som Hörselboken (2009) 

styrker när de menar att lösningen på problem som en högljudd arbetsmiljö är ofta 

undervisning i mindre grupper.  Lärare två tyckte däremot att undervisning i helklass trots det 

större antalet elever inte var ett problem då det fanns hjälpmedel i form hörseltekniskt 

utrustning och av teamboard som genom att förstärka synintrycken kunde hjälpa elever med 

hörselnedsättning att kompensera och förstärka delar av informationen. Det fanns också 

möjlighet att i klassrummet bilda mindre grupper eller använda så kallade grupprum vid delar 

av skolarbetet. Eleven gavs också möjlighet att ställa sina frågor efter lektionens slut. När det 

gällde undervisning i helklass var eleven tydlig med att det inte fungerade så bra, mest på 
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grund av ljudmiljön och man kan då fundera över skillnaden i den ena lärarens uppfattning 

och elevens?  

Kommunikation som tidigare nämnt är en central del i läroplanen och inlärning genom utbyte 

av kunskaper. Ett utbyte som enligt Imsen (2006) handlar om vad eleven kan själv och med 

hjälp av andra och fungerar som en utmaning vilket främjar inlärning. Eleverna är också 

vandras arbetsmiljö och kommunikationen elever emellan i större grupper innebär många 

bakgrundsljud. Något som för elever med hörselnedsättning ger svårigheter som oftast inte 

kan avhjälpas med tekniska hjälpmedel utan dessa kan istället bli en källa till ytterligare 

påfrestning. Just undervisning i helklass var något som den intervjuade eleven upplevde som 

mycket påfrestande och denna undervisning gav för det mesta inte eleven den hjälp och stöd 

eleven behövde i sin inlärning. På grund av ljudmiljön valde eleven många gånger vid dessa 

gemensamma genomgångar att avstå från hörapparaten då ljudnivån var sådan att eleven inte 

orkade med eller blev stressad. Detta fenomen bekräftas även i Hörselboken (2009) där man 

påpekar att eleverna utsätts för stress och även får koncentrationssvårigheter då svårigheterna 

med hörselmiljön blir alltför påfrestande. Med en hörapparat kunde eleven välja att lyssna 

enbart på läraren och därigenom reducera ljudmiljön. Men en om undervisningen byggde på 

en kommunikation med klassen och läraren så blev ljudmiljön svår att hantera för eleven. Av 

intervjun framgick att lärarna var medvetna om dessa svårigheter. Men för lärare 2 så var 

detta inte aktuellt då klassen var liten och anpassad till elever med hörselnedsättning och man 

hade även tillgång till hörselteknisk utrustning som gjorde det lättare för eleverna att 

kommunicera med varandra (en så kallad konferensdosa). Denna lärare valde också att ha 

individuella genomgångar med eleverna. Lärare 1 uttryckte en upplevelse av att denna form 

av undervisning fungerade bra, men att hon då använde andra tekniska hjälpmedel som stöd 

vid undervisningen så som smart board där eleven kunde få skriftligt stöd att läsa samtidigt 

som läraren kommunicerade med klassen. Det finns alltså en skillnad i hur lärarna upplevde 

svårigheterna vid gemensamma genomgångar i helklass. Angående detta så överensstämmer 

elevens åsikter mer med den först nämnda läraren då just helklassundervisning var ett av de 

områden som fungerade sämst trots stöd av visuella hjälpmedel då eleven hade behövt mer 

stöd i form av verbal kommunikation. Eleven menade att det visuella stödet visserligen var en 

hjälp men att detta inte gav eleven någon förstärkning vad gällde det matematiska språket. 

Detta innebär då i sig att en hörselnedsättning i sig gör det svårare att tillägna sig ett 

matematiskt språk vilket blir ett hinder i att utveckla den matematiska förmågan. Något som 

också Wennergren & Bandstrøm (2004) uttrycker och menar att elever med hörselnedsättning 

i större grad riskerar att inte nå kunskapsnivån för godkända betyg. Detta bekräftas även av 

Rekkdal (2015) som konstaterar att elever med hörselnedsättning upplever klassrums 

kommunikation som mest kritisk och att de sällan uppfattar sina klasskamrater. Om man då 

sätter in denna information i samband med en genomgång i matematik så krävs det att 

pedagogen har goda kunskaper i hur detta ska kompenseras både genom användning av den 

tekniska utrustning som kan erbjudas men också genom kunskaper om elevens individuella 

behov av kompensation och kompensationsbehov. 

Eleven uttryckte i intervjun en önskan om att läraren söker bekräftelse i att eleven uppfattat 

vad som sagts, detta då eleven ofta upplevde att hon störde klassen då behovet av att fråga om 
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när hon inte uppfattat vad som sagts. Något som många gånger gjorde att eleven avstod från 

detta. Lärarnas strategi för att hantera detta var något olika då läraren från specialskolan för 

elever med hörselnedsättning i stort sett undvek helklassundervisning, medan läraren från den 

kommunala skolan valde att förstärka informationen genom olika typer av material, teknisk 

utrustning i form av smart board samt att ge eleven möjlighet att ställa sina frågor och 

funderingar efter lektionens slut. Och möjligen är det också här det blir svårt i en stor klass 

där det finns många olika behov av individuell kompensation av olika skäl. Det som också är 

viktigt att komma ihåg när det gäller hörselnedsättning är elevernas skiftande behov av 

kompensation då skillnaderna kan vara mycket stora utifrån hörselnedsättning, erfarenhet och 

förmåga att självständigt har utvecklat strategier för att kompensera delar av 

hörselnedsättningen. Detta är något som Ahlström (2000) påpekar i sin text där han menar att 

attityden har stor betydelse och där till exempelvis lättare hörselnedsättningar inte anses 

påverka eleven särskilt mycket i en inlärningssituationen då eleven har full hörsel på andra 

örat eller endast minimal nedsättning på båda öronen. 

Betydelsen av hörtekniska hjälpmedel i matematiken 

Gällande hörselteknisk utrustning så framgick det av intervjuerna att det finns en skillnad i 

hur lektionssalarna är anpassade och vad som används i form av hjälpmedel. Vilket kan 

tyckas naturligt eftersom en av skolorna specialiserat sig på elever med just hörselnedsättning. 

Det fanns en skillnad i hur väl tekniskt utrustade skolorna var. Orsakerna till denna skillnad 

kan vara av ekonomisk natur, men det kan också handla om attityd. Nilholm (2012) menar att 

skolan allmänt har en lång tradition att koppla problem och svårigheter till individen istället 

för att granska den omgivande miljön och detta påverkar då i sig hur man hanterar behovet 

och införskaffande av hörselutrustning. Vid den kommunala skolan monterades 

hörselslingorna där elever med hörselnedsättning vistades mest. Men var inte obligatoriskt i 

varje lokal vilket gjorde att vissa lokaler där eleven faktiskt vistades inte var utrustad med 

hörslinga. Orsaken till detta var enligt eleven att de befann sig liten tid i dessa lokaler. En 

annan orsak var att ljudmiljön var sådan att den inte ansågs att detta hjälpmedel skulle ge 

eleven något stöd för sin hörselnedsättning eftersom bakgrundsljuden hade reducerats då det 

var en mindre grupp elever och störande ljud minskade betydligt. Detta är ett skrämmande 

perspektiv då skolan kompensatoriska uppdrag är tydligt ibland annat skollagen 3 kap. 10§ 

där det står att elever ska få det stöd som krävs för att uppnå kunskapskraven. Och 

barnkonventionen som bland annat lyfter barnens okränkbarhet och att alla barn har rätt till 

utveckling. Nilholm (2012) tar också upp en undersökning som gjorts där målet var att få 

fram de vanligaste anledningen till att elever behöver särskilt stöd. I undersökningen visade 

sig att de tre vanligaste orsakerna var individens tillkortakommande. Av de fem första 

orsakerna som nämndes i undersökningen så fanns inte omgivande miljö representerad. 

För att främja kommunikationen mellan eleverna så används på båda skolorna undervisning i 

mindre grupp, men på den skola som specialiserat sig på elever med hörselnedsättning 

användes en konferensdosa för att ytterliga förstärka/kompensera hörselnedsättningen. Detta 

fanns också som önskemål på den kommunala skolan men av någon anledning så köptes inte 

detta in. Här kan även eventuellt ekonomiska orsaker spåras. Hur kostnaderna för 

införskaffande av hjälpmedel fördelas mellan olika huvudmän är lite olika i Sverige. De flesta 

landsting bekostar personlig utrustning så som hörapparater, men när det gäller övrig 
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utrusning så kan den kostnaden istället falla på den enskilda skolan. Något som jag sedan 

funderat på efter min undersökning är hur tekniken ska hanteras i framtidens kommunala 

skolor och hur man allmänt ser på elever med hörselnedsättning och deras behov av stöd i 

undervisningen. Tekniken utvecklas snabbt och blir alltmer sofistikerad. Detta kräver dels ett 

tekniskt kunnande av användarna, men det kräver också kunskaper om teknikens 

tillkortakommande i olika situationer, något som inte alltid är så lätt att förutse. I intervjun så 

framgick det att båda lärarna ansåg att de hade god hjälp med tekniken av hörseltekniker, men 

att väntetiden vid behov av åtgärder för tekniska problem blivit längre med åren. Lärare 2 

påpekade också att en hörselnedsättning är inte något som syns utanpå och en övertro på 

tekniska hjälpmedel kan leda till problem då dessa inte alltid kompenserar 

hörselnedsättningen i alla situationer. Detta kräver goda kunskaper hos lärarna och väl 

utvecklade strategier för att kunna ge det stöd elever med hörselnedsättning har i skolans 

värld. Gustafsson (2009) räknar upp några faktorer som i klassrumsmiljö är viktiga för dessa 

elever där skapandet av rutiner för att försäkra sig om att eleven uppfattat vad som sagts är 

viktigt, speciellt då eleven inte alltid själv är medveten om denna hört rätt, fel eller inte alls. 

Vid intervjun framkom det att detta var något som båda lärarna hade strategier för där de 

flesta var likartade men där det också fanns en skillnad som huvudsakligen berodde på 

klassernas storlek. I intervjuerna med lärarna efterfrågades också behovet av 

kompetensutveckling. Då lärarna representerade två olika skolor och där en av lärarna 

undervisade på en skola som specialiserat sig på elever med hörselnedsättning så kan behovet 

förefalla olika. Det fanns en skillnad i möjligheten och önskan om kompetensutveckling 

mellan de båda lärarna vilket naturligtvis kan förklaras med tanke på de båda skolornas 

inriktning men om man då går tillbaka till skollagen så blir detta svårt att styrka. 

För att knyta an resultatdiskussionen med mina forskningsfrågor så kommer de här nedan en 

sammanfattning av de hinder elever och lärare ser med helklassgenomgångar samt hur elev 

och lärare tycker de kan kompensera detta hinder. 

Vilka hinder kan finnas med helklassgenomgångar inom matematik för elever med 

hörselnedsättning enligt lärare? 

 Få klassen att ställa upp på att lyssna och prata en i taget. 

 Grupparbeten då det talats mycket i bakgrunden vilket gör det svårt för eleven med 

hörselnedsättning att koncentrera sig på vad som sägs. 

 Elever med hörselnedsättning kan ha svårt att uppfatta ord och begrepp i det 

matematiska språket. 

 Kostnader för hörtekniska hjälpmedel och andra anpassningar i lärande miljön.  

 Brist på tekniska hjälpmedel och vissa är svårare att hantera än andra. 

 Lång väntetid på service av hörtekniska hjälpmedel då neddragningar skapat brist av 

reparatörer. 

 Upplevelser av att det är svårt för elever att be om hjälp, de låssas hellre att de hör än 

att vara till besvär. 
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 I och med den ökade utvecklingen av tekniska hjälpmedel så har även en övertro av 

dem skapats. Det är bra, men de ersätter inte ett normalhörande öra. Sedan är ett 

hörselhandikapp osynligt vilket kan bidra till ett förminskande av handikappet. 

 Den sociala interaktionen reduceras då klasserna i en specialskola är mindre. 

Vilka hinder kan finnas med helklassgenomgångar inom matematik för elever enligt elev? 

 Att läraren står vänd mot tavlan eller rör sig i lokalen vid genomgång så att eleven inte 

hör, ser eller uppfattar vad som sägs. Detta bidrar till att eleven inte kan bekräfta 

information från läraren vid matematik genomgångar. 

 Att förståelsen för hur en hörselnedsättning kan påverka inlärningen är begränsad. 

 Gemensamma genomgångar är svårt då det sker mycket bakgrundsljud som gör det 

svårt för eleven att fokusera på läraren, samt om läraren bär mygga är det endast 

läraren eleven hör och därmed missar kommunikation med klasskamrater. 

 Grupparbeten  i klassrummet, sorlet runt ikring finns kvar. 

 Att de hörtekniska hjälpmedlen som finns inte används eller användes på fel sätt samt 

att förståelse för att hjälpen av den tekniska utrustningen är begränsad. 

 Brist eller sent införskaffande av hörtekniska hjälpmedel så som hörselslingor då 

nyttan ej kan dras av hörapparat om detta inte finns. 

 Känslan av att vara annorlunda, känna utanförskap och skam för sin hörselnedsättning. 

 Brisfällig anskaffning av hörtekniska hjälpmedel på grund av kostnader. 

 Stora klasser då detta skapar en bullrig miljö som bidrar till utmattning och 

huvudvärk. 

 Brist i tro på sin egna förmåga att inhämta kunskap, stress och skam. 

 Avsaknad eller brist på hörselpedagog. 

Hur beskriver lärarna och eleven hur de kan arbeta för att kompensera dessa hinder för att 

göra den muntliga matematiska undervisningen bättre? 

 Använda sig av många fysiska material så som kom ihåg lappar, skyltar och konkreta 

material. Detta bidrar till att eleverna lär sig bygga upp egna strategier för att 

kompensera sin hörselnedsättning. 

 Vid vissa genomgångar sitta i ring då det bidrar till en bättre avläsningsbild för eleven 

med hörselnedsättning samt att det skapar en smidig möjlighet att skicka myggan 

mellan varandra. 

 Anpassa klassrumsplacering.  

 Grupparbeten i mindre grupprum så biljud reduceras. 

 Upprepa vad som sägs så eleven får bekräftelse för vad hen hört. 

 Hörselklass bidrar till gemensam förståelse för problematik som kan finnas då alla har 

någon form av hörselnedsättning. 

 Ha många genomgångar, repetera och utmana. 

 Teamboard är ett bra verktyg då det förstärker hörselintrycken med synintryck och 

eleven får bekräftelse för vad hen hört. 



  
 

46 
 

 Ha en god arbetsmiljö där elevantalet anpassas, akustiken är god och biljud reduceras. 

Detta är inte bara fördelaktigt för elever med en hörselnedsättning utan gagnar även 

andra elever samt lärare. 

 Att vid matematikgenomgångar ha tydlig struktur. 

 Tala mot eleverna och endast använda tavlan som ett visuellt stöd och använda tecken 

som stöd exempelvis genom att skriva på tavlan först och prata sedan. 

 Ha enskild genomgång med eleven med hörselnedsättning. 

 Försöka använda sig av mindre undervisningsgrupper då det förstärker elevens 

möjlighet att uppfatta det matematiska språket, samt lägga mer fokus på att förstärka 

begreppen verbalt. 

 Samarbete elever i mellan är viktigt då det skapar respekt och förståelse för varandra. 

 Grupparbeten i grupprum fungerar bättre då bakgrundsljud reduceras och fokus kan 

läggas vid dem som samtalar, även större hänsyn tas till eleven med hörselnedsättning. 

 För att förhindra skamkänsla och känslan av att vara till besvär peppar läraren eleverna 

att våga fråga och våga höras, ge eleverna verktyg så de känner att de kan fråga om 

utan att känna sig dum. Även att inkludera de andra eleverna då de oftast är mycket 

förstående, bara de får se, veta och fråga. 

 Öppet och tryggt arbetsklimat är viktigt och att det finns ett gott samarbete mellan 

elever och lärare samt elever och elever. 

7.2.1 Avslutande diskussion 
Att det finns elever med hörselnedsättning är ingen nyhet, men hur stort antalet elever som 

har denna funktionsnedsättning  är mer okänt. Utifrån de intervjuer som genomförts i denna 

studie verkar det heller inte vara okänt hur viktigt det är med anpassad miljö, god 

kommunikation, hörteknisk utrustning och hänsyn till elevers psykosociala hälsa i 

kombination med matematik. Med tanke på den kunskap som finns i ämnet både från lärare 

och organisationer som kan berätta, informera och styrka vikten av hörselklasser samt de 

lagar som berättigar elever med olika funktionshinder en kvalitativ skolgång. Då är det tråkigt 

att det är en av de skolanpassningar som ligger för diskussion att avveckla på grund av 

ekonomiska skäl. En skola i Norrbotten anpassad för elever med hörselnedsättning hotades av 

detta tidigare i år då BUN (barn- och utbildningsnämnden) hade ett stort sparkrav. Och då 

hörselklasserna inte är reglerad i skollagen så var de den som hotades av nedläggning. I 

dagsläget är det ett 20-tal elever som går i denna hörselanpassade skola, från olika kommuner 

i Sverige,  så en nedläggning skulle inte vara problemfri men det skulle spara pengar. 

Skolchefen i den kommun där skolan ligger anser att även om dessa elever skulle flytta till en 

vanlig skolklass så skulle behovet av stöd och hjälp fortfarande finnas kvar (Carlsson, 2016, 

15 april). Då tåls det att fundera över hur mycket en anpassning av samtliga skolor i 

kommunen skulle kosta då dessa elever rent praktiskt skulle ingår i en kommunal skola. Och 

hur ska de från skolledningen kunna rekrytera de kompetenser som krävs för att ge dessa 

elever den individuellt anpassade undervisning de har rätt till enligt skollagen? Och kanske än 

mer intressant blir problemet då behovet av mindre klasser ökar och därmed behovet av 

lärare?  En yrkesgrupp som redan idag är svår att rekrytera. 
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Nu visade sig den eventuella skolnedläggningen utvecklade stora protester via internet där det 

på Facebook startades en namninsamling mot nedläggningen men även en tidning i norrbotten 

visade stort engagemang och skrev mycket om detta. Denna tidning gjorde en intervju med en 

nuvarande elev vid skolan. Hon och hennes familj hade flyttat till kommunen för att hon 

skulle kunna få gå i en skola som var anpassad för elever med hörselnedsättning och där 

personalen är insatt i den problemtik som finns. Hennes tidigare år i grundskolan var i en 

klass för normalhörande barn och hon berättar att miljön oftast var rörig, om lärarnas 

kunskapsbrister, kommunikations missar, huvudvärk med mera (Carlsson, 2016, 23 april). 

Den beskrivning som denna elev ger stämmer väl överens med den elev som jag intervjuade 

vilket tyder på att problematiken är  liknande i flera kommuner.  Detta gör det svårt att förstå 

varför ens tanken att lägga ned en sådan skola finns. Visst det är inte obligatoriskt enligt 

skollagen, men å andra sidan står det att utbildningen inte skall begränsas av olika 

funktionshinder och frågan är om detta kan göras i en klass för normalhörande barn. Den 

intervjuade eleven i tidningen har kloka funderingar som även jag många gånger har ställt mig 

under detta arbetes gång; vad händer med eleverna i en kommunal klass? Denna tjej är väldigt 

driven och kämpar för elever med hörselnedsättningar i och med att hon själv vet hur svårt det 

kan vara i en integrerad klass. 

Hon mailade BUN:s ordförande för att bjuda in henne till hörselklassen  för att på så sätt visa 

hur viktiga dessa klasser är. Tyvärr kunde ordförande inte komma på besök förrän två dagar 

efter det att beslutet skulle fattas vilket eleven tyckte var förkastligt då det visar hur lite de 

egentligen lyssnar på de drabbade eleverna (Carlsson, 2016, 23 april). Detta bekräftar det jag 

tidigare beskrivit angående de kunskapsbrister som finns angående de behov som elever med 

hörselnedsättning har i den övergripande skolledningen. Det visar också en attityd som är 

föråldrad och är mer fokuserad på individperspektivet än samspelet mellan individ och miljö. 

Under tiden före beslutet skulle tas så kämpade många familjer för sina barn som gick på 

skolan och fick ett starkt stöd av stora delar av samhället. Glädjande nog kom så den 16 

april beskedet att skolan inte skulle läggas ned då det beslutats att det inte var försvarbart 

(Carlsson, 2016, 26 april). Många föräldrar kände lättnaden då nedläggningsförslaget revs, 

men man kan fortfarande fundera över ointresset från politikerna och tjänstemän att själva 

bilda sig en uppfattning om skolan och dess elevers åsikter. Om man ser till de svårigheter 

eleven som intervjuades för denna studie lyfter samt den intervjun tidningen genomförde med 

eleven från den hotade skolan så lyfter båda eleverna i princip samma sak. Hur mycket 

lyssnas då till elevernas behov? Och speciellt  då dessutom BUN:s ordförande menar att de 

inte tagit intryck av de protester som skett vid nedläggningen.  

Något som jag inte kan låta bli att fundera över är vem som ansvarar för anskaffandet av 

hörselteknisk utrustning eller rättare sagt, vem som står för kostnadsansvaret? Det verkar som 

om det är lite olika i vårt avlånga land. Något som i sig kan få konsekvenser i alla 

organisationers allt mer åtstramade budgetar. Denna fråga kan göra att skillnaden på tillgång 

till hörselteknisk utrustning i olika skolor och därmed även elevernas möjligheter att nå 

godkända mål. Något som jag har svårt att se förenligt med skollagens 1kap. 4§ samt 10 kap. 

2§. 
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Hinder och möjligheter kommer alltid att finnas, både inom matematiken och alla andra 

ämnen. Det viktiga är vilket förhållningssätt lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer har 

till svårigheter och hur de ska lösas eller i alla fall minimeras. Men att ha som förslag att 

avveckla en specialanpassad skola på grund av ekonomiska skäl anser jag vara förkastligt och 

oerhört ogenomtänkt. Särskilt då de inte har någon plan för hur de ska kunna kompensera 

dessa elever i en kommunal klass. I det stora hela är det skolan som organisation som bör se 

till att elever med hörselnedsättning får den skolgång de är berättigad till, men eleverna själva 

är inte utan ansvar. För att en organisation skall fungera krävs det att alla inblandade parter är 

medverkande vid utveckling och förbättring, för vem vet mer om hur ens hörsel fungerar i 

samband med matematik än eleven själv? Det krävs att eleven blir lyssnad på och tagen på 

allvar, vilket båda lärarna i intervjuerna styrker. 

Beprövad erfarenhet började med ett försök. 

- Anne- Marie Körling 
 

7.2.2  Vidare forskning 

Det finns mycket mer att utforska inom detta område då det är relativ outforskat, jag har haft 

mycket arbete med att hitta relevant information. Så fortsatt behov av forskning tycker jag 

absolut att det finns. 

Något som skulle vara intressant att forska vidare på och som inte tagits upp i denna forskning 

är vårdnadshavarnas syn på skolor, miljö, kommunikation och kompetenser, bland annat. Det 

skulle även vara intressant att se hur studien hade artat sig om det varit fler deltagare, både 

från pedagogernas sida och elevernas.  Samt att göra intervjuer med normalhörande elever, 

alltså ställt samma frågor och se på om det finns någon skillnad mellan normalhörande elever 

och elever med någon form av hörselnedsättnings syn på tavelundervisning i matematik. 
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Bilagor 
      Bilaga 1 

Hej                                                                                                                                                 

      2016-03-03 

 

Mitt namn är Emelie Nilsson och jag läser till grundskollärare år F-3 på Luleå Tekniska 

Universitet. Jag är nu på min sista termin och håller därmed på att skriva min examensarbete. 

Jag kontaktar er för att jag nu i mars samlar in data för att kunna genomföra min studie och 

skulle behöva komma i kontakt med en pedagog som arbetar i år 1-3, med matematik och med 

elever som har någon form av hörselnedsättning. Det min studie grundar sig på är intervjuer 

med pedagoger från olika skolor samt en elev och de uppgifter jag får via dessa intervjuer 

kommer endast att använda i detta forskningssyfte och kommer därmed att förstöras då mitt 

arbete är färdigt. Syftet med min studie är att se vilka svårigheter som kan förekomma vid 

genomgångar i helklass i matematikundervisningen för elever med någon form av 

hörselnedsättning. Jag försöker också förstå hur man som pedagog, genom sin undervisning, 

kan erbjuda eleverna verktyg för att kompensera sin hörselnedsättning och vad man som 

pedagog bör tänka på när man har undervisning för elever med hörselnedsättning. 
 

Vet du någon som skulle vara intresserad att delta eller har några frågor om studien så skulle 

jag vara väldigt tacksam om du hörde av dig till mig. 
 

Med Vänlig Hälsning  

Emelie Nilsson 

Grundlärarprogrammet F-3 

xxxxxxxxx@student.ltu.se 

070-xxxxxxx 
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      Bilaga 2 

Intervjufrågor pedagoger 

Allmän information 

* Till att börja med, kan du berätta lite om dig själv, ålder, bakgrund och utbildning? 

* Hur många elever har du i din klass 

*Har du någon utbildning/fortbildning gällande elever med hörselnedsättning? 

- Om inte, är det någonting du önskar att du skulle få möjlighet till 

* Vilka former av hörselnedsättning finns i din klass? / Vilka erfarenheter har du av elever med 

hörselnedsättning? 

Kommunikation 

* När du har muntlig genomgång i matematik vad tycker du är viktigt att tänka på för elever med 

hörselnedsättning? 

*Vad ser du för hinder för en elev med hörselnedsättning i matematik. 

*Vilka typer av matematikens arbetsformer upplever du är svårast för en elev med 

hörselnedsättning? 

- Hur brukar du göra för att överkomma det hindret? 

*Bortsett från tekniska hjälpmedel, finns det andra saker i klassrummet man som pedagog kan tänka 

på som främjar lärandet hos en elev med hörselnedsättning. (rumsplacering, gruppsammansättning, 

ljud) 

*Hur tänker du kring främjandet av en elev med hörselnedsättning kommunikationsmöjligheter med 

andra elever under lektionstid? (dvs möjligheten att höra vad andra säger och möjlighet att delta i 

diskussioner) 

*Vad ser du för möjligheter och hinder med undervisning i mindre elevgrupper? 

*Hur samarbetar du med eleven och andra klasskamrater för att ni tillsammans kan överkomma 

eventuella hinder? 

*Är det skillnad på vilket ämne det är? ex samhällskunskap. 

Miljö 

*Kan du beskriva hur du tycker att en god läromiljö för elever med hörselnedsättning bör vara 

utformad. 

- Ser du några brister gällande detta i dagens skolor? 

*Hur upplever du att miljön kan ha en inverkan på elevs inlärning? 

- Vad kan man som elev och pedagog göra åt det ? 
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Hörtekniska hjälpmedel 

*Har du tidigare erfarenheter av hörtekniska hjälpmedel 

- Om ja, vilka då? 

*Finns tillgång till hörtekniska hjälpmedel på din arbetsplats? 

-I så fall kan du nämna några? 

*Hur tycker du att hörseltekniska hjälpmedel fungerar? 

- Vad är det som fungerar/inte fungerar 

- I så fall varför fungerar det/ fungerar det inte 

*Om du fick önska ett hjälpmedel till undervisningen, vad skulle det då vara? 

Avslut 

*Känner du att du som pedagog har det stöd från rektor du behöver för att genomföra en god 

undervisning i matematik för elever med hörselnedsättning? 

*Finns det någonting mer som du skulle vilja tillägga? 
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      Bilaga 3 

Intervjufrågor elev 

*Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Ålder, nuvarande utbildning. 

*Är din hörselnedsättning medfödd eller förvärvad senare i livet? 

- När upptäcktes din hörselnedsättning? 

*Kan du minnas vad du tänkte när du fick veta att du har en hörselnedsättning? 

*Har du något hörtekniskt hjälpmedel? Vad? 

- Hur tycker du att det fungerar?  

*Använde du några tekniska hjälpmedel i skolan?  

- Kan du berätta hur du tyckte att det fungerade 

*Kan du minnas vad dina kamrater i skolan sa om din hörselnedsättning och hörtekniska hjälpmedel? 

* Vilka miljöer upplever du som besvärliga med tanke på din hörselnedsättning? 

- Finns det några miljöer som du aktivt väljer bort att använda din hörapparat? varför? 

*Vad upplevde du som det svåraste undervisningssättet i matematik? (genomgång, eget arbete osv) 

- Kan du berätta varför 

*Hur upplevde du muntliga genomgångar i matematik? 

*Fick du något extra stöd i skolan? (hörselpedagog, specialpedagog) 

- Hur tyckte du att det fungerade? 

- Tycker du något kunde ha gjorts annorlunda, hjälpt dig mer? 

*Hur kände du dig efter en dag på skolan? (trött, ledsen, glad) 

*Hur anser du att man som elev kan kompensera sin hörselnedsättning, vad bör du som elev tänka 

på? 

*Kan du berätta något som du tycker lärare bör tänka på när det gäller elever med hörselsättning i 

kombination med matematik? 

*Finns det något du vill tillägga? 


