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ABSTRAKT

Vi har undersökt hur barn med hörselnedsättning har det i skolan när det gäller miljö 
och  undervisning.  I  undersökning  tas  också  upp  vilka  som  har  ansvar  för  att 
skolgången ska bli anpassad för dessa barn. Vi har gjort en undersökning som utgår 
från intervjuer med personer som har stor kunskap kring anpassning av miljön kring 
barn med hörselnedsättningar. 

Resultatet visade att belysning, ljudakustik, teknik samt inredningen spelar stor roll i 
den totala miljön kring hörselnedsatta barn. För att dessa barn ska få en likvärdig 
skolgång  som  andra  barn  behöver  miljön  anpassas  efter  just  det  barnets 
förutsättningar.  Kunskap  har  visat  sig  vara  det  bästa  verktyget  för  att  ge 
hörselnedsatta  barn  ett  bra  bemötande.  Personal  och  kamrater  som  barn  med 
hörselnedsättning har kontakt med under dagen har även visats ha en stor inverkan 
därför  är  det  viktigt  att  alla  får  ta  del  av  information  som behövs  för  att  få  en 
förståelse för hörselnedsatta barns situation i skolan. 
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1 INTRODUKTION

I  den  här  rapporten  undersöker  vi  vilken  inverkan  miljön  har  på  barn  med 
hörselnedsättning.  Vi  granskar  också  hur  samarbetet  ser  ut  kring  barn  med 
hörselnedsättning. Vi har valt att inte specificera vår undersökning till skolan eller 
förskolan utan vi kommer att rikta undersökningen till de båda verksamheten.  De 
intervjuer som genomförs granskas och tolkas för att skapa en bild av hur det kan 
vara  i  skolan  för  barn  med  hörselnedsättning.  Vi  vill  inte  generalisera  utan  vi 
undersöker hur utvalda personer arbetar för att skapa en bättre miljö för dessa barn. 
Det  är  vanligt  och  vanligare  blir  det  att  elever  med  hörselnedsättningar  går 
integrerade med hörande kompisar. 

Som blivande lärare kommer vi alltså att möta elever som har en hörselnedsättning, 
antingen  i  vår  klass  eller  i  en  kollegas.  Enligt  Lpfö  98  och  Lpo  94 
(Utbildningsdepartementet,  1994)  ska  läraren i  sitt  dagliga  arbete  grundlägga och 
förankra  människans  okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  samt  alla 
människors lika värde. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund 
funktionsnedsättning. Barnen ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 
Vuxna är förebilder och deras förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt 
för de rättigheter och skyldigheter finns. 

Anledningen till att vi vill undersöka skolmiljön för hörselnedsatta barn är för att vi 
har egna erfarenheter när det gäller  skolmiljöer för barn med hörselnedsättningar. 
Erfarenheterna är både bra och dåliga då vi har kommit i kontakt med ämnet både ur 
ett  elev-  och  pedagogperspektiv.  En av  oss  har egna  erfarenheter  av  att  gå  i  en 
oanpassad skolmiljö med hörselnedsättning  och kan förstå känslan av att inte veta 
om man missar något och kan också förstå hur jobbigt det kan vara i vissa miljöer. 
Vi vill nu som lärare veta vad vi kan göra för att minska de jobbiga miljöerna för 
barn med hörselnedsättning. Den andra av oss har under VFU-perioder  mött barn 
med hörselnedsättning och  insett hur viktigt det är att barn med hörselnedsättning 
har  en  bra  miljö  att  vistas  i.  Därför  har  kunskaper  fördjupats  genom  att  läsa 
Hörselvetenskap.  Vi båda har  under våra praktiker  erfarit  att  ljudmiljön har varit 
jobbig på grund av hög ljudnivå. Vi har också märkt att kunskapen på skolorna och 
förskolorna varierar. Kunskapen ska, enligt oss, ligga hos pedagogerna och inte hos 
barnet.  Det är också pedagogerna som ska ta ansvar för att  barnen hänger med i 
skolan och inte missar någon information. 
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2 BAKGRUND

I  detta  kapitel  beskrivs  vad  det  innebär  att  ha  en  hörselnedsättning  och  hur 
omgivningen påverkar både barnet och hörselnedsättningen.  Vi har undersökt och 
granskat  olika  områden  som  kan  påverka  barn  med  hörselnedsättning  och  vad 
pedagogerna  ska  göra  om det  finns  barn  med  hörselnedsättning  i  klassen  eller  i 
gruppen. 

2.1 Relevanta begrepp inom hörselvetenskap
För att lättare kunna följa texten och veta vad olika några specifika begrepp betyder 
förklaras de i det här kapitlet.

2.1.1 Anatomi
Örat består av tre delar; ytterörat, mellanörat och innerörat. Utifrån sätt börjar örat 
med  ytterörat som  omfattar  öronmusslan  och  hörselgången.  Därefter  kommer 
trumhinnan som bildar en gräns till  mellanörat där hörselbenen, hammaren, städet 
och  stigbygeln,  också  finns.  I innerörat finns  hörselsnäckan  samt  balansorganet. 
Innerörat  är  kopplat  till  hörselnerven  som  går  till  hjärnan  (HRF,  2008). 
Ljudvågorna, ljudet, fångas upp av öronmusslan och leds genom hörselgången. När 
ljudvågorna  träffar  trumhinnan  börjar  den  vibrera  och  vibrationerna  sätter 
mellanörats tre små ben i rörelse och vibrationerna överförs till innerörat. I innerörat 
finns  det  vätska  och  små  hårceller.  Hårcellerna  reagerar  på  vätskans  rörelse. 
Hörselnerven uppfattar vilka hårceller som satts i rörelse och sänder informationen i 
form av elektriska impulser till hjärnan som tyder dessa, och det är det vi uppfattar 
som ljud (Snellman, 2007). 

2.1.2 Olika grader av hörselnedsättningar
Hörselnedsättningar  används  oftast  som  ett  samlingsnamn  för  alla  former  av 
nedsättningar på hörseln. De omfattar alla förändringar på hörselorganet, som leder 
till  nedsatt  hörsel  eller  dövhet.  Hörselnedsatta  barn  är  oftast  i  behov  av 
hörseltekniska hjälpmedel, i första hand hörapparat men även hörselslinga eller andra 
förstärkningsmedel. De är också beroende av gynnsamma miljöer för att kunna nyttja 
sina  hörselrester  –  minskande  av  störande  ljud,  god  akustik  och  goda 
belysningsförhållanden, liksom möjligheten att  se ansiktet  på den som talar  är av 
vikt.  Den som har en lindrig eller  måttlig  hörselnedsättning kan vara en skicklig 
läppavläsare eller ha en god förmåga att utnyttja sina hörselrester. De klara sig bra i 
ett samtal med en eller två personer men i större grupp blir det svårare att hänga med, 
vilket kallas social dövhet (Andersson, 1998; Tvingstedt, 1993). 

Ledningshinder och Sensorineural hörselnedsättning 
Som  hörselnedsatt  kan  man  antingen  ha  ledningshinder  eller  sensorineural 
hörselnedsättning.  Ledningshinder  innebär  att  hindret  sitter  i  mellanörat, 
hörselgången eller i trumhinnan. Det kan till exempel vara hål på trumhinnan, skador 
på hörselbenskedjan eller vätska i mellanörat. Konsekvensen kan bli att personen har 
utebliven  förstärkning  och  ljudet  blir  svagare.  Det  som  alla  ledningshinder  har 
gemensamt  är  att  de  går  att  åtgärda  kirurgiskt  eller  med  hjälpmedel  såsom 
hörapparat, men också att prata tydligare och på kortare avstånd ( Lindholm, 2007). 
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Sensorineural  hörselnedsättning  som  också  kallas  för  inneröreskada.  En 
inneröreskada är belägen i innerörat. Hörselnedsättningen kan bero på att innerörat 
inte är utvecklat, att hårceller saknas, missbildning eller skadade (Lindholm, 2007). 
Till skillnad mot ledningshinder går inte inneröreskador att kirurgiskt reparera. Den 
innebär  att  vissa  ljudintervall  delvis  försvinner,  medan  de  ljud  som  hörs  blir 
förvrängda och flyter ihop. Många uppfattar att något sägs, men inte vad som sägs 
(Lindholm,  2007).  Oberoende  om  barnet  har  ledningshinder  eller  sensorineural 
hörselnedsättning finns olika grader av nedsättning, från lindrig hörselnedsättning till 
dövhet. 

Lindrig hörselnedsättning
De  här  barnen  har  en  hörselförlust  på  20-  40dB  (Willstedt-Svensson,  2008; 
Snellman,  2007).  Barnet  kan ha vissa svårigheter  att  uppfatta  svagt tal  på längre 
avstånd eller  tal  som är  snabbt  och otydligt.  Barnet  kan även behöva hörapparat 
(Anderson, 1998). 

Måttlighörselnedsättning
Barn som har en hörselförlust  på 40- 70 dB (Willstedt-Svensson 2008, Snellman, 
2007) uppfattar vanligt tal på 1-2 meter ansikte mot ansikte men barnet kan ha svårt 
att hänga med i gruppkommunikation då bakgrundsbullret påverkar barnet. Barnet är 
i behov av hörapparat samt annan teknisk utrustning men kanske även tecken som 
stöd för att få en bättre kommunikation (Anderson, 1998). 

Grav hörselnedsättning
Barnet har stora svårigheter  med att  följa med i  samtal.  Normalt  tal  uppfattas på 
mycket  nära  avstånd.  Tal  och  språk  utvecklas  inte  spontant  utan  det  behövs 
målmedveten  pedagogisk  träning.  Kompletterande  eller  alternativt 
kommunikationssätt  är  nödvändigt  i  form  av  teckenspråk  och  bilder  (Anderson, 
1998).  Barnen  har  en  hörselförlust  på  70-  95  dB  (Willstedt-Svensson  2008; 
Snellman, 2007). 

Döv
En döv person uppfattar inte tal utan hjälpmedel. Barnet kan få hjälp att höra med 
hjälp  av  Cochleaimplantat.  Alternativt  kommunikationssätt  är  nödvändigt 
exempelvis teckenspråk (Anderson, 1998). De här barnen har en hörselförlust på 95 
dB eller mer.(Willstedt-Svensson 2008; Snellman, 2007). 

Cochleaimplantat kan förkortas till CI och det är ett hjälpmedel som opereras in i 
hörselsnäckan hos de barn som är gravt hörselskadade eller döva. Ljudet omvandlas 
till  elektriska  impulser  som  stimulerar  hörselcellerna  i  snäckan.  Signalerna  leds 
vidare via hörselbanor till hörselcentrum i hjärnan (Anderson, 1998). Barn som har 
fått  CI-implantat  har  bättre  möjligheter  att  uppfatta  tal  i  ogynnsamma  akustiska 
miljöer,  exempelvis  där  det  är  mycket  bakgrundsbuller.  De  har  också  lättare  att 
utveckla riktningshörsel (Willstedt-Svensson 2008).

2.1.3 Kommunikationshjälpmedel
Kommunikationshjälpmedel är tekniska hjälpmedel såsom hörselslinga men det är 
också hjälpmedel såsom teckenspråk av olika slag.
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Hörselslinga
När  läraren  eller  barnet  pratar  i  en  anpassad  mikrofon  omvandlas  talet  till 
elektromagnetiska vågor som skickas till en mottagare, telespole, som finns i barnets 
hörapparat eller CI. Det kan också vara så att barnet inte får plats med telespole i sin 
hörapparat  och  därför  använder  en  portabel  mottagare  som  hänger  runt  halsen. 
Telespolen omvandlar de elektromagnetiska vågorna till ett ljud som barnet hör och 
förstår (Snellman, 2007).

Teckenspråk och Tecken som stöd
Teckenspråk  är  ett  eget  språk  och  har  en  egen  grammatik  och  ordföljd.  Språket 
behöver mimik och kroppsrörelser som kompletterar handrörelserna. Teckenspråket 
är inte internationellt  vilket  innebär att  det  svenska teckenspråket skiljer sig ifrån 
teckenspråk från andra länder. Inom det svenska teckenspråket finns det dialekter, 
precis som i det talade språket. I tecken som stöd, även kallat TSS, används tecken 
från teckenspråket. TSS är tecknad svenska och meningarnas ordföljd och satsens 
grammatik  följer  det  svenska  talade  språket.  Tecken  som  stöd  används  för  att 
underlätta förståelsen av det talade språket (Snellman 2007). 

2.2 Miljöns betydelse för lärande
Svårigheter  kan  uppstå  i  mötet  mellan  ett  barn  med  hörselnedsättning  och  den 
omgivande miljön. Graden av funktionsnedsättningen beror på miljöns anpassning 
runt  barnet.  Ju  mindre  miljön  är  anpassad  desto  jobbigare  upplevs 
funktionsnedsättningen.  Barn  med  hörselnedsättningar  är  i  stort  behov  av  en  bra 
miljö. Det kan betyda att färdigheter som klaras av i den anpassade miljön inte kan 
klaras  av  i  en  icke  anpassad  miljö.  Om miljön  anpassas  genom bland annat  rätt 
belysning och dämpning av buller så kan funktionshindret minska. Det ska vara en 
kort efterklangstid samt ljudsanerat  (Roos & Fischbein, 2006; Wennergren,  2006; 
Anderson, 1998; Sletmo, 2001; Czigler, Karlsson, Poussa & Sullivan, 2008).  

Miljöbegreppet omfattar såväl fysiska och sociala som kulturella egenskaper. Dessa 
egenskaper  är  ombytliga,  det  vill  säga  att  de  är  i  ett  ständigt  växelspel,  de  är 
integrerade och svåra att särskilja. Man kan se på en objektiv, neutral, miljö på olika 
sätt.  Det  faktiska  fysiska  rummet  som  man  kan  kontrollera  och  reglera  genom 
inredning. Det finns även alltid en subjektiv miljö, med andra ord den miljö varje 
enskild person eller grupp individer upplever. Det handlar om hur barnet tilldelar det 
fysiska rummets mening och betydelse, vilken känsla barnet har för platsen eller sin 
närmiljö. Den uppfattningen skiljer sig från person till person (Björlid, 2005).

2.2.1 Rummets utformning och inverkan

God belysning, akustik och möblering bidrar till bättre stämning, och utrymmen 
för avkopplingsmöjligheter skapar en trivsam atmosfär (Björklid 2005 s 12).

Möblering  och  ljud  påverkar  barnen  vid  deras  inlärning.  Genom  att  medvetet 
möblera och akustiksanera hjälper pedagogerna barnen. Alla elever barn står under 
arbetsmiljölagen  från  den  dagen  de  börjar  i  förskoleklass,  vilket  gör  att  de  har 
rättigheter till en anpassad miljö.  Vid planering av skollokaler och skolgård måste 
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barnen  ha  inflytande  när  det  gäller  såväl  den  fysiska  som  den  psykosociala 
arbetsmiljön (Nitzelius & Söderlöf 2007). Möbleringen av ett rum där hörselnedsatta 
barn  ska  vistas  i  ska  utgå  ifrån  var  och  vilka  ljuskällor  som finns  tillgängligt  i 
rummet. Den som talar ska ha hela kroppen upplyst framifrån för att de barnen med 
hörselnedsättning ska kunna se och följa både kroppsspråk och mimik.  Det är av 
vikt  med  belysning  i  främre  delen  av  klassrummet,  för  det  är  oftast  där  läraren 
undervisar (Sletmo, 2001).

Varje rum i skolan och förskolan har en speciell  funktion. Rummen är indelade i 
olika teman med olika slags leksaker. Det skapar en inramning för barnets lärande. 
Innehållet har betydelse för vilket rum barnet väljer och vad de väljer att göra där. 
Hur rummet organiseras stödjer eller begränsar därmed det sociala livet i rummet. 
Rummets storlek och dess inredning med möbler och material har stort inflytande på 
vad barnet väljer att vara under sin dag. Det går att se ett samband mellan det fysiska 
rummet  och  det  sociala  rummet.  Det  vill  säga  att  ett  rum som ger  utrymme  för 
fysiska  aktiviteter  och  lek,  är  ett  annat  socialt  rum än  ett  rum för  stillasittande 
aktiviteter  (Davidsson  2008).  Rummets  fysiska  utformning  och  möjlighet  till 
samarbete är andra faktorer som påverkar barns sätt att lära av varandra i förskola 
och  skola.  Det  bygger  på  att  barn  utvecklar  färdigheter  av  olika  slag,  blir 
självständiga och tar initiativ. Det betonas att när barn lär och utvecklas tillsammans, 
sätts demokratin i främsta rummet (Wennergren, 2007). Innermiljöns utformning är 
en aspekt där omgivningens estetiska kvalitet har betydelse för psykiskt och fysiskt 
välbefinnande och därmed för lärandemiljöer. Den fysiska miljön har betydelse för 
utveckling men också för hur barn och unga utvecklar  sin identitet  i  relation till 
platsen. Graden av betydelse beror på samtliga kvaliteter i den fysiska miljön och 
dess  mera  specifika  egenskaper  som exempelvis  tillgängligt  utrymme,  belysning, 
luftkvalitet,  buller  (Björlid,  2005) Buller  och  dålig  belysning  är  stressfaktorer 
(Ecophon, 2002; Sletmo, 2001). 

Buller
Bullerproblem  skadar  hörseln,  försvårar  samtal,  påverkar  prestation  och 
arbetskvaliteten  och  bidrar  till  stress  (Tvingstedt  1993).  Taluppfattningen  och 
därmed  inlärningen  försämras  av  olika  slags  buller,  exempelvis  ventilationsbrus, 
prat,  trafikbuller,  stolskrap  och  stegljud.  Andra  störande  ljudkällor  är  ljud  från 
intilliggande utrymmen som korridorer, trapphus, hissar och fläktrum. Mest störande 
är prat i klassrummet, ljud i korridoren, skapljud från stolar  (Nitzelius & Söderlöf 
2007). För att minska effekterna av störande källor är att exempelvis ha separerade 
eller  stomavskilda  lokaler  samt  ljudisolerade  dörrar  med  tätande  lister  (Ecophon, 
2002).

Buller  kan  vara  irriterande  och  påverkar  barns  resultat  av  uppgifter  som kräver 
mycket  tankeverksamhet  och  koncentration.  En  vanlig  form  av  buller  är  det 
lågfrekventa,  monotona  och  tröttande  ljudet  från  till  exempel  ventilation. 
Ventilations och klimatanläggning bör därför ses över och justeras vid behov för att 
dämpa  ljudnivån.  De kan  kompletteras  med  ljuddämpning  och  tystare  utblås.  En 
tekniker  bör  också se  över  och  minska  ljudet  från  maskiner  som slås  av  och på 
upprepade gånger under dagen. Det är ingen dyr kostnad att åtgärda det (Ecophon, 
2002). 
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Det handlar om att läraren ska ta kontrollen över klassrumsmiljön och göra eleverna 
medvetna om sin roll och inverkan på bullernivån (Nitzelius & Söderlöf 2007). Om 
det är för mycket oväsen och buller i klassrummet så går det inte att använda sin 
hörapparat  eftersom  den  förstärker  alla  ljuden  (Ecophon,  2002;  Sletmo,  2001). 
Hörapparater förstärker inte bara rösterna i ett rum utan alla andra ljuden som finns. 
Därför blir ofta barnen trötta på grund av all ansträngning att koncentrera sig och 
lyssna i bullriga miljöer (Tvingstedt, 1993).

Rummets akustik
I ett rum studsar ljudvågorna på väggar och tak vilket leder till att en ljudkälla blir till 
flera. Alla ljud i ett rum har därför en viss efterklangstid, det vill säga att ljudet hörs 
en  viss  tid  efter  att  ljudkällan  har  stängts  av.  Ljudet  som lever  kvar  kallas  för 
efterklang. Effekten av lång efterklangstid är att ett ord inte hinner klinga ut innan 
nästa ord når mottagaren, vilket leder till att taluppfattningen försämras. För att korta 
efterklangstiden användes absorbenter, det vill säga material som suger åt sig ljudet. 
När en ljudvåg träffar ett poröst material studsar en del av ljudet tillbaka ut i rummet 
medan den andra delen absorberas i materialet. Det gör att efterklangsliden förkortas 
och  ljudnivån  sänks.  Gardinger,  mattor  och  tygklädda  möbler  fungerar  som 
absorbenter  i  ett  rum  (Ecophon,  2002).  För  att  minska  ljudnivån  ska  lokalerna 
akustiksaneras. Man strävar också efter att få en så tyst miljö som möjligt.

Placering
Barn med hörselnedsättning ska sitta så de ser sina kamrater i gruppen, för att kunna 
följa med och tolka visuella,  ickespråkliga och sociala  signaler såsom mimik och 
kroppsspråk.  Placeringen  vid  bänkar  och  bord  ska  vara  så  att  alla  barn  kan  se 
varandra, exempelvis i cirkel eller hästskoformat. När det hörselsnedsatta barnet ser 
den som talar är det lättare att följa med och vara delaktig i samtalet (Tvingstedt 
1993). Om barnen placeras i rader med blicken riktade framåt mot läraren och tavlan 
ges barnet få möjligheter till samspel med andra barn (Davidsson, 2008). Sitter de i 
rader kommer det att vara fler störmoment för barnet i form av fler synintryck, längre 
avstånd till talaren och att de inte ser ansiktet på den som talar. Det kommer att ge 
konsekvenser som att de inte hänger med eller kan vara delaktiga. De måste ständigt 
röra på sig och söka den som talar. Det ständiga rörandet kommer inte bara vara 
jobbigt  för  det  hörselsnedsatta  barnet  utan  även  för  dess  klasskompisar.  Barnet 
upplevs lugnare av att bara behöva ändra blickriktningen för att hänga med i samtalet 
med kamraterna (Tvingstedt, 1993). 

2.3 Lärarens roll
Skolor som utgår från att barnet är i centrum speglar ett samhälle som respekterar 
alla  människors  skillnader  och  värdighet.  Alla  skillnader  som  finns  mellan 
människor  är  normala.  Enligt  Salamancadeklarationen  (2006)  ska  inlärningen 
anpassas till  barnets behov och barnets ska inte formas i förväg. Skolorna ska ge 
plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, 
språkliga eller andra förutsättningar.

Lärarens förhållningssätt till det hörselnedsatta barnet kan ha en märkbar inverkan på 
barnets  lärandeförmåga  och  acceptans  i  gruppen  (Tvingstedt,  1993).  Personalens 
förhållningssätt  är  väldigt  betydelsefullt  för  barn  med  begränsade  språkliga 
möjligheter. Det är med sitt sätt att vara som lärarna visar barnen att alla är där på 
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samma  villkor  och  alla  är  lika,  fast  med  olika  förutsättningar.  Läraren  ska  vara 
medveten  och  barnens  förutsättningar  för  att  utvecklas  på  bästa  sätt  (Ahlström, 
Thorén och Preisler, 1996) och de måste vara medvetna om svårigheter barnen kan 
ha  på  grund  av  sin  hörselnedsättning  och  hur  barnen  försöker  kompensera  det 
(Andreson, 2002). Lärare som har barn med hörselnedsättningar i klassen bör alltså 
informeras att barnen med hörselnedsättning behöver vila sig från alla ljudintryck, 
vilket är något som läraren måste respektera i undervisningen (Tvingstedt, 1993). 

En del lärare har en felaktig inställning om att det hörselnedsatta barnet inte behöver 
höra allt för att de ska förstå sammanhanget. Barnen med hörselnedsättning behöver 
höra allt. (Anderson, 2002). Barn som missar nyckelord och fraser, för att det är för 
mycket  ljud runt omkring,  får kämpa mycket  för att  hänga med i undervisningen 
(Czigler, Karlsson, Poussa & Sullivan, 2008). Hörselnedsättning medför att barnen 
inte alltid hör rätt och det skapar en ständig oro över om man uppfattat rätt. Det leder 
ofta till att barnen inte vill svara på frågor eftersom de är rädda att de missuppfattat 
frågan. Genom att ge det hörselskadade barnet kompletterande information så som 
skiftliga,  direkta  anvisningar  eller  hjälp  från  kamrater  samt  möjligheten  att  se 
personen som pratar ökar möjligheten att förstå vad som sägs (Tvingstedt, 1993). 

Det är lätt att barnet känner sig besvärlig när de inte hör. Därför behövs det kunskap 
om  den  egna  funktionsnedsättningen  och  en  självtillit  för  att  vilja  bemöta  och 
förklara  missförstånd.  Det  är  pedagogens  uppgift  att  ge  barnen  möjlighet  till 
kommunikation i verksamheten men även lära dem hur de ska kunna göra sina röster 
hörda utanför skolans väggar (Wennergren, 2006). Barnen behöver känna delaktighet 
och tilltro till  den egna förmågan som är grundläggande för att växa.  Det handlar 
också om lärarens inställning till barnets funktionsnedsättning. De flesta vuxna utgår 
från en hörande verklighet (Roos, 2006). Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
1998) ska den pedagogiska verksamheten anpassas till  alla barn i förskolan. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd. 

Barn  med  fysiskt  eller  psykiskt  handikapp  bör  åtnjuta  ett  fullvärdigt  och 
anständigt  liv  under  förhållanden  som  säkerhetsställer  värdighet,  främjar 
självförtroende  och  möjliggör  barnets  aktiva  deltagande  i  samhället  (FN:s 
Barnkonvention 1989, Artikel 23, s 44)

2.3.1 Läraren och lärandemiljön
Idag diskuteras vikten av en god lärandemiljö för barnen. Ekonomi och organisation 
påverkar både skolans miljö och kultur. Läraren ska erbjuda möjligheter för
lärande  genom att  möta,  stödja  och  utmana  barnen i  deras  lust  att  lära.  En god 
lärandemiljö skapar läraren tillsammans med barnen. Lärandemiljö innefattar både 
den  fysiska  miljön  samt  den  sociala  och  pedagogiska  miljön  med  arbetssätt, 
bemötande,  attityder,  värderingar  och  förhållningssätt.  Barnet  ska  känna  sig  fullt 
delaktig  i  verksamheten  (Wennergren,  2007).  Miljön  påverkar  också  barnets 
beteende beroende på om barnet känner trygghet eller inte (Anderson, 2003). Miljön 
är avgörande för hur väl barnen tillgodogör sig sin undervisning (Hendar, 2008). En 
dålig klassrumsmiljö kan skapa eller förstärka barns dåliga självförtroende (Czigler, 
Karlsson, Poussa & Sullivan, 2008).

Enligt FN:s barnkonvention (1989), artikel 23, har barn med särskilda behov rätt till 
att få det stöd och särskild omvårdnad med resurser både i hemförhållanden och i de 
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förhållanden där barnet vistas. Barnet har rätt till undervisning och utbildning men 
också  rätt  till  att  integreras  i  samhället  på  bästa  möjliga  sätt  utefter  barnets 
förutsättningar.

En gynnsam lärandemiljö stämmer inte alltid överens med verkligenheten. Det kan 
bero på ekonomi, dåliga lokaler samt att det är för stora barngrupper som gör att alla 
barnen inte kan bli tillgodosedda på bästa sätt (Anderson, 2002). För att det ska bli 
en bra lärandemiljö så måste vuxna ha tid för planering och diskussioner (Anderson, 
2002). Läraren måste i ett tidigt skede ta sig tid att planera upp sin verksamhet för att 
kunna genomföra förändringar både med barn och föräldrar (Sletmo, 2001). Läraren 
måste visa respekt i hela sin attityd inför barnet och stärka barnet på sina starka sidor. 
Läraren  ska  vara  uppmärksam  på  att  genom  sitt  eget  beteende,  medvetet  eller 
omedvetet, förmedlar ett mönster för hur enskilda barn behandlas (Tvingstedt, 1993).

2.3.2 Lärarens anpassning av undervisningen

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
ha utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja  elevernas  fortsatta  lärande  och  kunskapsutveckling  (Lpo-94, 
Utbildningsdepartementet, 1998, s4)

En likvärdig utbildning är inte detsamma som att all undervisning ska var utformad 
på  samma  sätt  eller  att  skolans  resurser  ska  fördelas  lika.  Det  är  barnens  olika 
förutsättningar och behov som bestämmer utformningen. Det finns också olika vägar 
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de barn som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. Barnet har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 
(Lpo 94,  Utbildningsdepartementet 1998).

Alla människor är betydelsefulla för att skapa en bra miljö för barnet. Barnen formas 
genom den fysiska miljön och sociala relationer till andra människor i omgivningen 
(Sandberg & Vouringen, 2008). Det finns en fara med att hörselnedsättningen kan bli 
det omgivningen ser istället för att se barnet. Det kan leda till att barnet inte bemöts 
med rätt förväntningar då undervisningen läggs på fel nivå (Roos & Fischbein, 2006; 
Wennergren,  2006;  Anderson,  1998;  Sletmo,  2001;  Czigler,  Karlsson,  Poussa  & 
Sullivan, 2008). 

2.4 Barnens kommunikation i samspel med andra
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö. Miljön ska samtidigt utmana och lockar 
till  lek och aktivitet  men också vara social och kulturell  där barnen utvecklar sin 
sociala  förmåga  samt  sin  kommunikationsförmåga  (Lpfö  98, 
Utbildningsdepartementet, 1998). De enskilda rummen bär på viktig information om 
sociala  och kulturella  regler  för vad som förväntas ske.  Hur rum möbleras,  vilka 
material  barnen  möter  och  vilka  regler  som  gäller  för  umgänget  i  rummen  har 
betydelse för hur och vad barn lär men också för hur de agerar i rummen (Davidsson, 
2008).  Det  är  inte  bara  den  fysiska  miljön  som  spelar  stor  roll  utan  även 
gruppsammansättningen av barnen.  Det finns önskemål  hos vissa lärare  att  ha en 
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homogen grupp för att skapa den bästa miljön för hörselskadade barn. Storleken på 
grupperna  har  inverkan  likaväl  som  antalet  lärare  (Andersson,  2002;  Ahlström, 
Thorén och Preisler, 1996; Sletmo, 2001). 

2.4.1 Kommunikation
Barn och lärare måste ha en bra kommunikation och barnet måste känna tillit. Har 
dem en bra tillit och kommunikation, vet barnet att lärare säger till när barnet måste 
vara med och lyssna för att inte missa något (Tvingstedt, 1993). Barn som har svårt 
att följa med i klassrumskommunikationen kan känna sig socialt  utanför (Czigler, 
Karlsson, Poussa & Sullivan, 2008). I mindre klasser har fler barn möjlighet att ta 
initiativ  och  delta  i  diskussionerna  i  större  utsträckning  än  i  större  klasser 
(Danielsson, 2006).

Gruppen och barnet med hörselnedsättningar kan lätt bli begränsade då tekniken inte 
fungerar i alla rum och miljöer. Delaktigheten med resten av gruppen kan påverkas 
då miljön inte gör det möjligt (Hendar, 2008; Anderson, 2002). När inte alla barn 
eller vuxna kan göra sig förstådda med teckenspråk eller tal kan det uppstå konflikter 
(Wennergren, 2007).

Förmågan  att  kommunicera  utvecklas  i  samspel  med  andra,  att  kunna  dela 
upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor med andra är livsviktigt. Att utveckla 
ett kommunikationssätt som är funktionellt i vardagen, ett redskap som möjliggör att 
upplevelser  och  erfarenheter  kan  förmedlas  och  förstås,  är  väsentligt  för  hela 
människans  utveckling  (Anderson,  1998).  Lek  i  grupp  ger  stimulans  och 
kommunikationstillfälle. Barnen lär sig att härma andra, ta tur i samtal, byta roller 
och använda språket som verktyg för att få och ge information (Sletmo, 2001).

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya
erfarenheter,  kunskaper  och  färdigheter  (Lpfö  98,  Utbildningsdepartementet 
1998 s8).

Leken tränar barns perceptuella, känslomässiga, motoriska, intellektuella och sociala 
förmågor  och  det  gör  att  barn  utvecklar  sin  jag-uppfattning,  begreppsbildning, 
kommunikationsförmåga och lärande. Det är därför leken tillskrivs så stort värde för 
barn med funktionsnedsättningar (Brodin & Lindstrand, 2008). En hjälpsam kamrat 
är värdefullt för barnet med hörselnedsättning. Som pedagog får man se till att det 
inte blir ett ensidigt beroende. Det kan lätt bli att den hörselskadade barnet får en 
underordnad position gentemot sina kompisar (Tvingstedt, 1993). 

2.4.2 Språkutveckling
En bra kommunikation är A och O (Hednar, 2008). En anpassad kommunikativ miljö 
som  är  anpassad  till  barns  talspråkskommunikation  är  ett  villkor  för  ett  gott 
talspråkstillägnande  (Dravins,  2005).  Den  språkliga  förmågan  hos  barn  med 
hörselnedsättning påverkas av individuella och miljömässiga faktorer. De språkliga 
och  kommunikativa  konsekvenserna  beror  på  olika  faktorer  rörande 
hörselnedsättningen,  till  exempel  om  hörselnedsättningen  är  medfödd  eller 
förvärvad, konstant och tidigt eller sent upptäckt. Hörselnedsättningen påverkas av 
vilka hjälpmedel som används men framförallt hur miljön är anpassad, med avseende 
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på akustik och ljusförhållanden. Att kraven på miljön inte uppfylls beror kanske på 
ekonomiska  faktorer,  brist  på  utbildad  personal  eller  en  viss  prioriteringsordning 
(Sletmo, 2001). Även barn med lätta eller måttliga hörselnedsättningar uppvisar ofta 
försenad  språkutveckling.  Det  har  visat  sig  att  barn  med  hörselnedsättning  har 
liknande fonologiska  och grammatiska  problem som barn  med  språkstörning.  En 
anledning kan vara de audiologiska bearbetningsproblem som hörselskadade barn 
har.  Samspelet  mellan  de  miljömässiga,  perceptuella,  kognitiva  och  språkliga 
faktorerna är komplexa vilket gör det svårt att bestämma vilket som påverkar barnet 
mest.  Taltydligheten  och  den  yttre  miljön  har  stor  betydelse  för  språk-  och 
kommunikationsförmågan (Willstedt-Svensson 2008). Omgivningens lust,  förmåga 
och kunskap i det språk som barnet håller på att utveckla, särskilt i förhållande till 
den utvecklingenszon barnet befinner sig i, har betydelse (Cramér- Wolrath 2007). 

2.4.3 Teckenspråk och teknik 
Barn med hörselnedsättning behöver oftast ett kompletterande språk till  det talade 
språket.  En  del  behöver  teckenspråk  medan  andra  behöver  tecken  som  stöd 
(Willstedt  Svensson  2008;  Anderson,  1998). Det  mest  vanliga  är  att  barn  har 
teckenspråksundervisning  en  eller  ett  par  gånger  i  veckan.  Många  barn  med 
hörselnedsättning använder tecken som stöd under tiden de talar både med varandra 
och med lärarna (Wennergren, 2007). För att samtal med teckenspråk ska fungera i 
undervisningen  krävs  att  läraren  och  eleverna  tillägnar  sig  vissa  regler  som  är 
nödvändiga i klassrumsinteraktionen, t.ex. turtagningsregler, i form av ögonkontakt, 
riktningar,  blickar,  mimik och gester (Danilesson,  2006). Fördelen med att  kunna 
både teckenspråk och talad svenska är att man inte behöver välja utan kan utgå från 
varje situation och miljö (Wennergren, 2007). 

Med dagens kunskaper  är  det  uppenbart  att  det  krävs  en mer  flexibel  teknik  om 
pedagoger i hörselklass ska kunna följa skolans uppdrag och verka för ett livslångt 
lärande  (Wennergren  2006).  I  flerstämmiga  lärandemiljöer  innebär  att  skapa 
förutsättningar för detta i den fysiska miljön och att det pedagogiska innehållet blir 
avgörande för vilken hörselteknisk utrustning som behöver användas (Wennergren, 
2006). 

2.5 Ansvaret kring barn med hörselnedsättning
Ett bra samarbete med vård, skolledning, lärare och föräldrar är betydelsefullt. Att ta 
hjälp av kunniga personer för att  utbilda berörda lärare  är  en bra investering för 
skolans utveckling och det ska enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) också 
genomföras.  All  skolpersonal  behöver  ha  information  både  om  hörselskador 
generellt, men också om det specifika barnets problematik för att få ökad kunskap 
om vad  de  kan  göra  för  barnet.  Information  om barnen  är  en  väsentlig  del  för 
planering av undervisningen men det handlar mer om barnens fungerande i vardagen 
än  vilka  orsaker  det  finns  för  barnens  funktionsnedsättning.  Kännedom  om  den 
medicinska diagnosen ger inte i sig några riktlinjer för bemötandet av barnen. Det 
viktigaste  är  en  god  kommunikation  och  ett  fungerade  samarbete  såväl  mellan 
skolans personal som mellan skolan och föräldrarna (Jakobsson, 2002).

Av  hörselvårdskonsulenter  kan  de  runt  barnet  med  hörselnedsättning  få 
professionellt  stöd och rådgivning om hur de bland annat  kan anpassa miljön på 
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bästa  sätt  (Sletmo,  2001).  Vidare  är  det  ytterst  viktigt  att  skolan  får  information 
rörande teknisk utrustning och strategier för användning. Det är viktigt med en nära 
samverkan mellan föräldrar, skola och habiliterande organisation. Skolans insatser 
bör  alltså  endast  vara  en  fortsättning  på  tidigare  åtgärder  (Dravins,  2005). 
Kamraterna  ska  få  information  om  varför  det  sker  förändringar  i  klassrummet 
(Sletmo,  2001).  Rektorn  är  en  pedagogisk  ledare  och  chef  för  lärarna  och  övrig 
personal i skolan. Rektorns ansvar är att skolans arbetsmiljö utformas så att barnen 
får  tillgång  till  handledning,  läromedel  och  annat  stöd  för  att  kunna  utveckla 
kunskaper.   Resursfördelningen  och  stödåtgärderna  anpassar  rektorn  efter  den 
värdering  läraren  gör  av  barnens  utveckling.  Att  personalen  får  den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sin uppgift 
är också rektorns skyldighet (Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 1998).

Barn i hörselklassmiljö befinner sig i klassrum med hög lärartäthet. Det blir i dessa 
miljöer  angeläget  att  resursen används på ett  medvetet  sätt  som både gagnar och 
utvecklar  barns  lärande  (Wennergren  2006).  Det  visade  sig  att  om  läraren  fick 
mindre  ansvar för barn så ökade den positiva inställningen.  Det finns en risk att 
resurspersonalen får ta hela ansvaret (Linikko, 2007).

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom  fakta,  förståelse,  färdighet  och  förtrogenhet –  som  förutsätter  och 
samspelar med varandra (Lpo 94 Utbildningsdepartementet, 1998). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
 
Vi har valt att undersöka hur lärandemiljön utformas för barn med hörselnedsättning. 
Det är en aktuell problematik ute i skolorna, i och med integreringen. Det blir allt 
vanligare att barn med hörselnedsättning går i vanliga klasser och för att de ska få en 
bra  miljö  runt  omkring  sig  måste  miljön  vara  anpassad  för  just  de  barnen.  Vi 
undersöker hur den goda miljön runt dessa barn ser ut, och hur den ska anpassas, 
genom att intervjua pedagoger i den aktuella verksamheten. 

3. 1 Frågeställning
• Hur inverkar miljön på barn med hörselnedsättning?

• På  vilket  sätt  anpassar  pedagogen  undervisningen  för  barn  med 
hörselnedsättning?

• Hur fördelas ansvaret kring barn med hörselnedsättning?
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4 METOD

Vi  har  valt  att  göra  intervjuer  med  pedagoger  som  arbetar  med  barn  med 
hörselnedsättning.  Intervjuerna  har  sedan bearbetats  och  den data  vi  fått  in  i  vår 
undersökning redovisas i resultatet.

Den undersökningsmetod vi valt är intervjuer för att vi på bästa sätt ska få svar på 
våra frågeställningar. Anledningen till att vi inte valde enkäter är för att det inte finns 
några föreskrivna svar att förvänta sig. Vi anser att validiteten ökar med intervjuer 
för vår frågeställning med våra utvalda personers höga kompetens. 

Intervjuer  brukar  beskrivas  som  personligt  möte  mellan  intervjuaren  och 
intervjupersonen  (Patel  &  Davidson,  2003).  Med  hjälp  av  intervjun  skapar 
intervjuaren ett material  som han/hon inte kan skapa på egen hand. En forskning 
innehåller flera intervjuer, med olika personer, för att få tillräckligt med material som 
gör det möjligt att dra generella slutsatser (Jacobsen- Krag 1993).

4.1 Undersökningsmetod
Vår kvalitativa undersökning består av styrd och strukturerad intervju då alla våra 
intervjupersoner får samma frågor. Detta gjorde vi för att samla in data som är svårt 
att få in på annat sätt. (Jacobsen - Krag1993; Patel & Davidson, 2003 ).

Före intervjun förbereder vi oss med information, sedan kontaktar vi respondenterna 
och bestämde tid och plats. Sedan mailade vid  ett syftet, frågorna och rättigheter 
samt  publicering  (se  bilaga  1)  enligt  Vetenskapsrådets  (2002)  forskningsetiska 
principer och Jacobsen- Krag (1993). Det är viktigt att intervjupersonen vet att det är 
frivilligt att ställa upp på intervjun. När man intervjuar är det av betydelse att man 
presenterar  sitt  syfte  eftersom det  inte  alltid  är  självklart  för  personen  som ska 
intervjuas att svara på frågorna. Att man även informerar om att just den personens 
deltagande är viktigt. Att informera om att det är konfidentiellt är också viktigt. Med 
det menas att vi vet vem vi har fått svar ifrån, men att det bara är vi som har tillgång 
till uppgifterna (Patel & Davidson, 2003; Vetenskapsrådet, 2002). Vi har innan och 
under  intervjuerna  informerat  personerna  om  att  deltagandet  är  frivilligt,  att 
informationen är konfidentiell  men även syftet  med vårt arbete och intervjun. Då 
framkom det att en del ville vara anonyma. Det respekterade vi och valde att ha alla 
intervjupersoner anonyma.

Det är  viktigt  att  intervjuaren och respondenten håller  sina roller  under intervjun 
annars kan det bli en dålig intervju där relevansen för ämnet minskar. Vi har försökt 
att  eftersträva denna modell  men vi har märkt  att  i  vissa fall  blev det svårare att 
upprätthålla. Det ska inte vara något tvivel på att det finns en verklig person som 
med egna ord berättar något. Bra intervjuer hänger även ihop, frågorna och svaren 
har hela tiden med varandra att göra. Intervjun innehåller något nytt och relevant för 
åskådaren (Jacobsen- Krag 1993). Med våra öppna frågor har intervjupersonens egna 
ord kommit fram. Deras svar har varit relevanta gentemot våra frågor. Under varje 
intervju har vi fått fram något nytt och givande. 
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4.2 Undersökningsgrupp
Vi har  valt  ut  sju  personer  i  Kalmar  län  som i  sitt  jobb arbetar  med  barn  med 
hörselnedsättning.  En del har mer  specialiserad kompetens,  medan andra har mer 
kompetens inom det vardagliga livet på förskolan och dess problematik i samband 
med hörselnedsättning. De vi har intervjuat är en specialpedagog i verksamheten, en 
hörselpedagog  inom  landstinget,  en  universitetsadjunkt  i  specialpedagogik,  en 
förskollärare och två hörselpedagoger i kommunen. Vi hade en intervjuperson som 
tackade nej men eftersom vi valt personer utefter yrkeskompetens skriver Patel & 
Davidson  (2003)  att  tillförlitligheten  inte  minskar.  Det  är  för  att  bara  just  den 
personens kompetens som faller bort. Vi valde att inte intervjua barn då vi ansåg att 
barnen inte kunde ge svar på de frågor vi ville undersöka. 

4.3 Databearbetning
Som  Jacobsen-  Krag  (1993)  menar  har  vi  transkriberat  våra  intervjuer  för  att 
meningen eller budskapet ska bli tydligare. Framförallt har vi valt ut de relevanta 
delarna  och  tagit  bort  de  irrelevanta  delarna.  Detta  för  att  råmaterialet  ska  bli 
stramare och få en mer sammanhängande struktur. Vi har tagit bort vissa saker och 
ändrat  på  ordningsföljden  men  vi  har  inte  ändrat  eller  lagt  till  något.  Jacobsen- 
Krag(1993) säger att ändrar man på något, flyttar om på materialet, kan det få en 
annan innebörd och då måste ett godkännande fås av den intervjuade.  

Under bearbetningen av vårt intervjumaterial har vi förhållit oss kritiskt till vad som 
kommer fram i intervjun.  När vi bearbetade våra transkriberingar började vi med att 
titta  på  innehållet  för  att  få  en  överblick.  Vi  diskuterade  sedan  fram  lämpliga 
huvudkategorier som vi sedan kategoriserade utifrån. Det vill säga att vi började med 
att arbeta induktivt för att sedan gå över till ett deduktivt arbetssätt. Vi började med 
att skapa teorier genom våra kategorier som vi sedan bevisade genom indelningen. 
Denna kombination av induktion och deduktion kallas för abduktion. Det negativa 
med att arbete deduktivt är att den blir färgad av den enskilde personens subjektiva 
uppfattning samt att den befintliga teorin påverkar i den grad att man inte upptäcker 
nya erfarenheter. (Patel & Davidson, 2003) 
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5 RESULTAT

I  resultatskapitlet  presenteras  våra  tolkningar  av  de  frågor  som  ställdes  vid 
intervjuerna.   Resultatet  är  bearbetat  och kategoriserat.   Kategorierna  är  indelade 
efter olika teman; miljö, lärarens arbetssätt samt ansvar. Huvudkategorier innehåller i 
sin tur underkategorier för att de ska vara lättare att tolka resultatet. 

5.1 Miljöns betydelse för barn med hörselnedsättning
Intervjupersonerna har berättat att färgsättning, belysning, ljud och stimulans i miljön 
påverkar barn med hörselnedsättning.  Den mänskliga och materiella  påverkan bär 
barnet med sig resten av livet. 

5.1.1 Jobbiga platser
Två intervjupersoner i undersökningen berättar att deras elever tycker att matsalen, 
idrottshallen  och  rasterna  är  jobbiga  miljöer  att  vistas  i,  på  grund  av  de  höga 
ljudnivåerna. De berättar också att eleverna har ett rum på skolan där de kan vistas i 
en tystare miljö för att få vila.

Hur många ställen finns det på en skola som är tyst?

5.1.2 Teckenspråk och hörselslinga
Undersökningen  visar  att  vid  samlingarna  har  förskolorna  en  person  som  sitter 
mittemot barnen med hörselnedsättning och tecknar allt som sägs, även sånger och 
ramsor. De använder även mikrofon för de barn som har hörapparat. På en förskola 
använder de bara tecken som stöd, medan den andra använde både tecken som stöd 
och teckenspråk. 

Jag skulle sätta den [barnet] tillsammans med sina kamrater längst fram i mitten.

Läraren bör placera barnet på ett bra ställe i klassrummet. Det ska vara att barnet 
sitter  med någon av sina kompisar,  någon barnet  trivs med och då längst  fram i 
mitten av klassrummet. Läraren har också möjligheten att placera eleven med ljuset 
bakom  ryggen.  Hörselkonsulenten  berättar  att  förr  hade  man  mer 
katederundervisning och en trådbunden mikrofon.  Det gjorde att barnet visste var 
läraren fanns och läraren stod stilla och var mindre rörlig. Enligt hörselkonsulenten 
skulle det passa de här barnen bättre än dagens med fria forskande undervisning.

Våra intervjupersoner berättar att de använder sig av hörselslinga för att underlätta 
kommunikationen.  De anser  att  det  är  en  nackdel  att  det  inte  finns  slinga  i  alla 
rummen som barnen behöver vistas i.  Detta  löser en del med att  använda sig av 
bärbara hörselslingor. 

Tecken som stöd är guld för oss alltså, att kunna kommunicera.

Gemensamt  för  alla  intervjupersoner  är  att  de  använder  sig  av  tecken,  antingen 
tecken som stöd eller teckenspråk. De tecknar vid alla situationer, även när de är med 
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de hörande barnen och på så sätt lär de hörande sig tecken. Aktiviteterna under dagen 
gås igenom och illustreras med bilder för att förtydliga. 

5.1.3 Lokalanpassning
Lokalerna för barnen på de ställen vi varit och intervjuat har anpassats på olika sätt. 
Alla har mycket tyg på väggarna, gardiner och stora mattor. Undersökningen visa 
också att pedagogerna tänker på hur de förvarar sakerna. De lägger filt i backarna för 
att  dämpa  ljudet  eller  använder  krogar  och  tygpåsar.  Det  finns  även  golv  och 
takplattor  som  är  ljuddämpande.  För  att  minska  buller  och  störande  ljud  från 
korridoren bör klassrummet vara placerat längst bort i korridoren där det är minst 
spring. 

Man måste se till så att det är bra möbler. Så att det är så tyst som möjligt och att 
det inte sådant skrap.

Dämpade bord kommer på tal flera gånger i undersökningen. Innan dess hade de 
dämpade underlägg eller filtade vaxdukar. Vid måltiderna dukas inte besticken ut 
utan sätts i en mugg och ges till  barnen när all mat är på tallriken för att minska 
slammer. För att också dämpa ljuder från stolarna sätts tassar och/eller tennisbollar 
på  stolarna.  Det  sätts  också  upp  konstverk,  av  ett  ljuddämpande  material,  på 
väggarna. 

5.1.4 Belysning
Vår  undersökning  visade  att  en  bra  belysning  är  att  framför  allt  ha  en  allmän 
belysning  för  att  hitta  i  klassrummet.  Idag  finns  det  lysrör  som  heter 
dagsrumsbelysning. Det kan jämföras med ljuset utomhus klockan tolv en lite mulen 
junidag. Den här belysningen är viktig för att det ger ett visst sken på saker som har 
en viss färg och det stimulerar tillbaka. Det ska också finnas en punktbelysning som 
gör att barnet kan avläsa kroppsspråket. Belysningen har en oerhörd betydelse i de 
här sammanhangen och det är för att om barnet hör dåligt och inte ser talaren hör den 
ännu sämre, men när ljuset är tänt minskar hörselnedsättningen. 

Ser  barnet  bra  så  hör  barnet  bättre  därför  hjälper  färgsättning  och  kontraster 
eleven och hjärnan stimuleras. 

Ansiktet och hela kroppen ska vara belyst för barnet läser inte bara av på läpparna 
utan även kroppsspråket och mimiken.  De måste ha helheten för att uppfatta rätt vad 
du säger. 

5.1.5 Akustik
För att  få en god akustik miljö,  berättade intervjupersonerna,  att  en tekniker  från 
landstingen ha gjort tester och fört protokoll när det gäller efterklangstidsmätningar. 
Tekniken mäter på olika frekvenser och om alla frekvenser inte håller måttet måste 
det  akustiksaneras  och  då  måste  förslag  ges  på  vilka  åtgärder  som  kan  göras. 
Tekniken måste även kolla över ventilationssystemet och lyssna att det inte det inte 
finns störningar på slingan.  Hörapparaten och tekniken som de det hörselskadade 
barnet har är mycket känsliga på sådana bitar. 
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Barn med hörselnedsättning kan inte tänka bort alla de ovidkommande ljud som 
man kan göra om man har en normal hörsel. 

5.2 Pedagogens anpassning av undervisningen
Undersökningen visade att pedagogerna behöver anpassa sin undervisning och det 
har det resultatet framkommer i det här kapitlet.

5.2.1 Bemötande i undervisningen
De här barnen kräver ett rätt bemötande och de är olika i olika situationer men för att 
barnet ska hänga med i kommunikationen behövs bland annat kontakt ansikte mot 
ansikte. Det viktigaste för det hörselnedsatta barnet i skolans miljö är läraren och 
dess bemötande gentemot barnet.

De  människor  de  [barnen  med  hörselnedsättning]  möter,  att  de  har  ett  rätt 
bemötande och ett rätt bemötande är ju olika, olika situationer naturligtvis.

Läraren är en förebild för barnen. Barnen gör som läraren gör och inte som de säger. 
Det viktigaste är att lärarna får kunskap om hur barnets hörselnedsättning fungerar 
och vilka behov den har. 

Det är ju ni som lärare som är de viktiga personerna. Det är ju ni som är den 
viktigaste miljön… Handikappet varierar beroende på miljön och den viktigaste 
komponenten i barns miljö, det är vi vuxna, det är människan. 

5.2.2 Arbetspassens längd
Undersökningen visade att de yngre barnen har arbetspass på 20-30 minuter, medan 
de äldre barnen har arbetspass som inte ska vara längre än 40 minuter.

Högst 40 minuter och sen en längre en paus och inte bara detta att man ställer sig 
upp ett par minuter och sen kör man 40 minuter igen. Med de små barnen ska 
man ha ännu kortare.

På en förskola arbetar de hörselnedsatta barnen enskilt med en pedagog och på så sätt 
får  de  jobba i  sin  egen takt  efter  sina  egna  förutsättningar.  Den andra  förskolan 
arbetar i grupp med de hörselnedsatta barnen. 

5.2.3 Ofta pauser

Väldigt trötta, trötta för att de får anstränga sig mer.

Pedagogerna måste göra pauser så att barnet ska orka hänga med. I undersökningen 
kom intervjupersonerna fram till  att barnen med hörselnedsättning får koncentrera 
sig mycket mer än de andra barnen. Det gör att de blir mycket tröttare och kanske 
inte orkar hänga med lika länge i verksamheten som de andra. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på detta och låta dem vila. De kan bli väldigt okoncentrerade, speciellt 
barn med hörapparat där ljudet förstärks, då blir det extra jobbigt för dem. 
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Påverka hela barnet att det blir oroligt och då blir det jobbigt för barnet. Och då 
kan man inte ta till sig det man ska lära sig.

Intervjupersonerna berättar att en hörselnedsättning inte är likadan på förmiddagen 
som på eftermiddagen.  Efter  att  ha koncentrerat  sig hela  förmiddagen blir  barnet 
väldigt trött och orkar inte koncentrera sig lika mycket på eftermiddagen. De missar 
kunskapsinhämtning och tappar information. Att koncentrera sig mycket kan också 
göra att man få spänningar i axlar och nacke. I förskolan berättar de att barnen med 
hörselnedsättning har ett större sömnbehov än de fullt hörande barnen. 

5.2.4 Gruppindelning
Alla intervjupersoner i verksamheten berättar att de delar barnen i mindre grupper 
vid  samlingar,  måltider,  inlärningssituationer  och  även  vid  den  fria  leken.  De 
använder sig av vikväggar eller olika rum och det medför att det blir en lugnare miljö 
och ljudnivån dämpas.  

Vi delar upp barnen i mindre grupperna eftersom barngrupperna är stora idag så 
tar vi tillvara på det och delar upp i mindre grupper.

Hörselpedagogerna  i  vår  undersökning  har  gruppverksamhet  med  barn  med 
hörselnedsättning en gång i veckan. Där får barnen arbeta i med sina uppgifter från 
skolan  i  en  anpassad  miljö,  samtidigt  som  de  får  träffa  andra  barn  med 
hörselnedsättning. I gruppen är det olika åldrar och alla har olika behov. 

Vi  har  mycket  gruppverksamheter  så  att  de  får  träffa  andra  som  är 
hörselskadade.

5.2.5 Kommunikationens betydelse

Vi har träning hela tiden i det sociala.

På förskolan  jobbar  de  mycket  med  det  sociala  samspelet  eftersom pedagogerna 
anser  att  det  är  grunden  till  allt.  Genom att  jobba  med  det  sociala  arbetar  man 
automatiskt med språket. Pedagogerna på förskolan anser att det är det viktigaste att 
jobba med när man har hörselnedsatta barn i gruppen, andra mindre viktiga saker kan 
vänta exempelvis som att knyta skorna. 

En innerörskada innebär inte bara att ljudet dämpas…

En  inneöreskada  gör  så  att  ljudet  dämpas  men  den  gör  också  att  det  blir  ett 
otydligtare tal. En hörapparat kan inte fylla ut det som försvinner utan barnet med 
hörselnedsättning får hitta andra vägar för att koppla ihop de bitar de fångar upp. 

Att de får en fungerande kommunikation för det är grunden till allt.

Konsekvenserna av att ha nedsätt hörsel ligger i hela utvecklingen och framförallt 
med språket. För att  ha en bra kommunikation med omvärlden måste  man ha ett 
språk. När hörselnedsatta barn missar andra personers språkljud försvårar det deras 
språkutveckling.
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Det är ju våra barn som inte har språket. Då blir det mycket konflikter och det bli 
det gentemot de hörande också. I och med att de inte kan förstå varandra.

I skolans värld, visade undersökningen, att det kan uppstå konflikter  när inte alla 
barn har samma kommunikation eller hör av kamraterna säger.  Konflikterna uppstår 
både mellan barn med hörselnedsättningar och hörande barn. Om det är saker som 
stör hör de hörselnedsatta barnen inte småpratet runt omkring som är väldigt viktigt 
för hur man är mot varandra. Det gör att de missar det sociala samspelet. Det sociala, 
anser våra intervjupersoner, är det viktigaste på skolan, och även i den lilla gruppen 
kan det vara svårt att hitta någon de trivs med, hörande eller hörselnedsatt. 

5.3 Ansvar kring barn med hörselnedsättning
Vår  undersökning  visade  att  ansvaret  runt  barn  med  hörselnedsättning  ser  ut  på 
följande sätt. Intervjupersonerna berättar om vem som har vilket ansvar. 

5.3.1 Landstingets ansvar
Ansvaret  för  resurser  och  det  tekniska  har  habiliteringen  och  pedagogiska 
hörselvården  inom  landstinget.  Deras  uppgift  är  att  se  vad  barnet  behöver  för 
hjälpmedel  samt  informera  berörd  personal  och  föräldrar  om vilka  åtgärder  som 
behövs göras på skolan. 

Landstinget har ett habiliteringsansvar, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Habiliteringen lägger tillsammans med föräldrarna upp planer för utvecklingen för 
det hörselnedsatta barnet. Landstingets hörselvård består av en medicinsk, teknisk, 
psykosocial  och pedagogisk verksamhet där alla jobbar i team. Habiliteringen har 
ansvar från födseln tills barnet fyller tjugo år. Landstinget står även för hjälpmedel så 
som hörapparat  och  hörselslinga  men  även  om barnet  behöver  CI.  Innan  barnet 
kommer till  skolan är det specialpedagogen på habiliteringen som har ansvaret att 
informera berörd personal och klasskompisar på skolan samt informera kommunens 
hörselpedagog att barnet finns. 

5.3.2 Kommunens ansvar

Kommunen har det fulla ansvaret när det gäller skolan.

Kommunen  har  ansvar  för  att  det  ska  finnas  hörsellärare  och  hörselpedagoger  i 
kommunen eftersom allt  ansvar inte  kan läggas  på pedagogen.  Ansvaret  ska inte 
ligga på en person utan alla ska bära lika stort ansvar. Intervjupersonerna anser att 
samarbete är A och O. De uppskattar också samarbete mellan kommun och landsting 
då de jobbar mot samma mål. Lärarna förmedlar önskemål och sedan är det upp till 
rektorn att bestämma vad som ska göras och att det genomförs. Det är också rektorn 
som  bestämmer  om  berörd  personal  får  åka  på  kursdagar  och  utbildning  som 
hörselpedagogerna i kommunen och habiliteringen har. 

Vi kan ju inte säga mer än det vi behöver och sen är det rektorns ansvar att se till 
att det fungerar. 
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Hörselpedagogerna har ansvar för att de hörselnedsatta barnen får träffa andra barn 
med hörselnedsättning. De har en gruppverksamhet där barnen får lära sig om sin 
egen hörsel och kunna berätta om den men även hjälpmedel, vilka krav de kan ställa 
samt att våga säga ifrån. De har också handledning ute på skolorna för berörda lärare 
och elever. Hörselpedagogerna hjälper eleverna att kunna berätta om sin hörsel, lära 
sig olika strategier samt våga ställa krav på andra. 



23

6 DISKUSSION
Här understödjer vi vårt resultat med bakgrunden. 

6.1 Miljöers betydelse för barn med hörselnedsättning
Att  miljön  behöver  anpassas  för  barn  med  hörselnedsättning  har  alla  våra 
intervjupersoner i undersökningen kommit fram till. Det tar även stöd i bakgrunden 
där Roos (2006) påpekar att barn med hörselnedsättning är beroende av en bra miljö 
som  är  anpassad.  Om  den  inte  blir  anpassad  kan  hörselnedsättningen  bli  mer 
påtaglig.  När  miljön  ska  anpassas  på  en  skola  eller  förskola  är  det  inte  bara 
avdelningen eller klassrummet som måste anpassas utan alla rum barnen ska vistas i. 
I vår undersökning framkom det tyvärr att alla lokaler inte var anpassade. Det anser 
vi är beklagligt, då barnen i verksamheten inte kan utvecklas som de skulle kunna i 
en anpassad miljö vilket också Hendar (2008) och Anderson (2003) poängterar. Det 
måste bli bättre akustik i de lokaler som är högljudda, det är lokaler som matsal, 
idrott, korridor och slöjd. Genom vår undersökning fick vi veta att det finns många 
små, enkla men väldigt effektiva metoder som dämpar miljön avsevärt. I matsalen 
kan det vara en så enkel sak som att ha underlägg eller dukar som är vadderade på 
borden. Genom att  sätta tassar på stolarna och hänga upp gardiner i fönstren och 
dämpade  tyger  på  väggarna  minimeras  ljudnivån.  Det  går  att  byta  ut  lådor  med 
leksakerna i  till  påsar eller  korgar samt använda sig av rumsdelning Detta bidrar 
också positivt till ljuddämpning.

När ett  rum anpassas behövs ljuddämpande material.  Det gäller inte bara att veta 
vilka  materialen  är  utan  också  hur  de  kan  användas  på  bästa  sätt  för  att  dämpa 
ljudnivån maximalt. I vår undersökning kom vi fram till att material som dämpar är 
mattor på golvet, tygklädda soffor, vikväggar, och tyger på väggar och som gardiner. 
Det är material som är lätta att hitta, men det finns också material som är svårare att 
få tag på. Det kan vara exempelvis ljuddämpande bord, takplattor och absorberande 
konst. Det måste finnas kunskap hos lärare och rektor om att dessa hjälpmedel finns 
för att kunna använda dem. 

Innehållet i rummet har betydelse för vilket rum barnet väljer och vad de väljer att 
göra där. Hur rummet organiseras stödjer eller  begränsar därmed leken i rummet. 
Rummets storlek och den inredning med möbler och material som finns där har stort 
inflytande på vad barnet väljer att vara under sin dag. Det går att se ett samband 
mellan  det  fysiska  rummet  och  det  sociala  rummet  (Davidsson,  2008).  En  av 
intervjupersonen sa att  barnen kunde peka ut  platser som var  jobbiga att  vistas i 
under dagen. Det var platser med många höga ljudkällor. 

6.1.1 Belysning
En viktig upptäckt vi gjorde i vår undersökning var att ljuset har en stor betydelse 
även för  hörseln. Med rätt  ljus kan mimik,  gester  och rörelser  förstärkas.  Barnet 
måste se hela läraren eller  den som pratar med bra belysning för att kunna förstå 
budskapet  i  det  talaren  säger.  Att  bara  höra  orden  hjälper  inte  utan  barnet  med 
hörselnedsättning  behöver  se  hela  personen  med  dess  kroppsspråk  och  mimik 
(Sletmo, 2001) vilket gör att de kan uppfatta olika underliggande meningar som satir 
eller ironi. Det gör att måna barn med hörselnedsättning lär sig att ta hjälp av ljuset 
för att  uppfatta och förstärka med som sägs. Man ska tänka på hur ljuset  faller  i 
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klassrummet  och  vilka  ljuskällor,  fasta  som flyttbara,  man  har  tillgång  till.  När 
pedagogen planerar bänkarnas positioner gynnas barnet med hörselnedsättning om 
ljuset kommer bakifrån. 

6.1.2 Ljudmiljö
Det är skrämmande vilka ljudnivåer som kan förekomma på skolor och förskolor i 
vårt län. De barn som har hörselnedsättning får ännu jobbigare ljudmiljö eftersom de 
måste anstränga sig mer och att deras hörapparat förstärker även alla ljuden. Det gör 
att det blir mycket  tröttare och får mycket  svårare att koncentrera sig än hörande 
barn. Man kan också fråga sig vad det beror på, att det är så höga ljudnivåer i dagens 
skola? Är det för att vi använder oss av billiga material som ”låter mer” eller är det 
för  att  barnen  låter  mer?  Eller  beror  det  på  gruppstorleken?  Har  ett  barn 
hörselnedsättning riskerar den att förvärras i bullriga då deras öron är känsligare än 
hörandes. 

6.1.3 Placering
Vi  har  fått  höra  genom  intervjuerna  att  den  bästa  placeringen  av  en  elev  med 
hörselnedsättning skulle vara längst fram i mitten tillsammans med någon som den 
trivs med. Vi har också fått höra att alla hörselnedsättningar är olika och det gör att 
alla barn har olika behov. Så hur kan då den bästa placeringen generellt vara att sätta 
de här barnen längst fram i mitten. Om ett barn bara har en hörselnedsättning på ett 
öra, kanske det vore bättre att placera på kanten med det friska örat närmast läraren 
(Tvingstedt,  1993;  Davidsson,  2008).  Detta  motsäger  varandra  vilket  vi  som 
undersökare  kan  ifrågasätta.  Alla  har  dock  kommit  fram  till  att  pedagogen  ska 
anpassa och vore inte den bästa anpassningen vara utefter  de behov den enskilda 
individen har. 

6.1.4 Teknik och kommunikation
Czigler  m.fl.  (2008)  skriver  att  barn  som  har  svårt  att  hänga  med  i 
klassrumskommunikationen känner sig utanför därför är tekniken nödvändig. Tyvärr 
är den inte tillgänglig i alla situationer vilket också intervjupersonerna poängterade. 
Tekniken är bara en liten del av det pedagogerna kan påverka för att skapa en bra 
miljö  för  de  hörselnedsatta  barnen.  Teckenspråk  eller  tecken  som  stöd  är  ett 
betydelsefullt komplement när tekniken inte är tillgänglig Att kommunikationen sker 
på ett bra sätt är väsentligt för att undvika konflikter som kan uppstå vid samtal där 
någon inte kan göra sig förstådd. Konflikterna grundar sig kanske på en frustration 
då man inte får fram vad man menar så att den andra förstå. Alla barn har rätt till att 
alltid höra allt och då behöver de inte pussla ihop det som de hör i huvudet vilket är 
väldigt tröttsamt. Därför ska läraren alltid se till att alla använder mikrofonen när de 
talar.  Barnen i  verksamheten  ska ha en likvärdig  undervisning,  vilket  betyder  att 
läraren måste  se till  att  alla  barn får  samma information om än på olika sätt.  Vi 
menar att pedagogen ska utgå från varje barns behov och förutsättningar. Det kan 
innebära att läraren måste ge information både muntligt och skriftligt. I läroplanen 
står det att undervisningen ska anpassas till varje barns förutsättningar och behov, för 
att utveckla lärande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet 1998). Det 
är en del av lärarens arbetsuppgift som ska ligga till grund för undervisningen.
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Alla barn som går på en förskola eller i en skola behöver gå i en språkstimulernade 
miljö.  Barn  med  hörselnedsättning  är  inte  annorlunda  på  den  punkten,  men  de 
behöver  mer  hjälp  på  traven.  Hur  mycket  och  vilken  hjälp  de  behöver  beror  på 
hörselnedsättningen och hur grav den är (Willstedt-Svensson, 2008), men om de inte 
får resurser, hjälp och miljöanpassning kan hörselnedsättningen bli svårare än vad 
den behöver vara och detta tycker vi är viktigt att poängtera. Vi tycker också att det 
är viktigt att alla vet vilket ansvar de har och att de tar sitt ansvar.

Vår undersökning visade att en bra kommunikation är grunden till allt, men om de 
rum barnet med hörselnedsättning vistas i är för bullriga eller har en dålig akustik 
kan inte det här barnet ha en fungerande kommunikation för det är för mycket som 
stör.  Om  de  inte  hör  missar  de  mycket  i  språket  och  på  grund  av  sin 
hörselnedsättning är de redan sena i sin språkutveckling. Detta kan leda till irritation 
och att konflikter uppstår. 

På en förskola sa det de var ganska nöjda med sin miljö just nu. De hade jobbat 
mycket den senaste tiden med att förbättra sin miljö, och de hade fått igenom alla de 
åtgärder de ville ha. Det berodde dels på att de hade gått fortbildningar inom ämnet 
men det berodde också på att det var den enda avdelningen just nu som hade barn 
med hörselnedsättning i den kommunen. På en annan avdelning var de inte lika nöjda 
med sin innemiljö.  De ansåg att  de hade för stor barngrupp på liten yta.  På den 
avdelningen har hälften  av barnen en hörselnedsättning och resten av barnen var 
hörande. Barnen med hörselnedsättning är ett till sex år medan de hörande barnen är 
ett till tre år. Pedagogerna på den avdelningen tror att de hörselnedsatta barnen hade 
haft  en  bättre  språkutveckling  om  de  hörande  barnen  hade  varit  äldre.  De  var 
däremot nöjda med den anpassningen med exempelvis takplattor, hörselslingor och 
andra tekniska och stora anpassningar som hade genomförts. 

6.2 Lärarens anpassning
I undersökningen kom också fram att människorna runt om barnet har stor inverkan, 
både lärare och kamrater vilket Björkelid (2005) också poängterar. Vår undersökning 
visade att det är viktigt att barnet trivs och får sitta med sina kamrater. Det gör att de 
får lättare att lära. I skolan kan det vara att om barnet missar något tillåts den fråga 
eller titta i kompisens papper för som det också påpekas i undersökningen vill inte de 
här barnen vara till besvär. En del lärare enligt Andersson (2002) tror att barn med 
hörselnedsättning inte behöver höra allt för att hänga med, men det gör de enligt vår 
undersökning. För de här barnen vet inte om de ord som de har missat är relevanta 
för sammanhanget eller bara ett obetydligt småord. Om de missar kan de heller inte 
få ihop sammanhanget, och det är viktigt för förståelsen och sammanhanget just i 
inlärningen. Därför anser vi att det är jättebra att det finns hjälpmedel och resurser, 
såsom hörselslinga och tecken, som hjälper de här barnen att få det lättare att förstå 
(Snellman, 2007). 

Detta  tar  stöd  i  bakgrunden  där  Andersson  (2006)  menar  att  förmågan  att 
kommunicera utvecklas i samspel med andra, alltså både vuxna och barn. Genom att 
dela  upplevelser  och  erfarenheter  med  andra  känner  barnen  gemenskap  och 
samhörighet  vilket,  anser  vi,  är  jätteviktigt  för  att  utvecklas  som person.  Känner 
barnen gemenskap och samhörighet är det även lättare för dem att hitta kompisar att 
leka  med.  Vi  tror  att  detta  grundar  sig  i  hur  pedagogen  är  som förebild.  Visar 
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pedagogen att läraren och det hörselnedsatta barnet har tillit till varandra skapas en 
bra kommunikation (Tvingstedt  1993) vilket  i  sin tur  speglar  av sig på de andra 
barnen. De liksom alla andra barn behöver de hörselnedsatta barnen identifiera sig 
med  andra  barn  och  känna  samhörighet.  Läraren  ska  utgå  ifrån  den  aktuella 
barngruppen om hur  integreringen  och  skolgången ska se  ut.  Skolorna måste  bli 
bättre  på  att  anpassa  miljön  på  skolorna,  speciellt  till  de  elever  som  är 
individanpassade. 

All personal måste också ha kunskap om bemötande. I undersökningen kom vi fram 
till att barn med hörselnedsättning kräver ett rätt bemötande, men vi kom också fram 
till att ett rätt bemötande är olika i olika situationer men det är viktigt att läraren inte 
blir utpekande så barnet får en negativ klang på sin uppmärksamhet istället. Läraren 
måste  lyfta  fram  det  hörselskadade  barnets  talanger  och  inte  låta  barnet  bli 
underordnad sina kompisar. Varje barn är unik och det är viktigt att tänka på att en 
hörselnedsättning inte är desamma hos alla barn. I en intervju säger en pedagog att 
man kan vänta med de saker som är mindre viktiga, men man får avväga och bara 
försiktig med hur mycket man väntar med. Man får också tänka över vad som är 
mindre  viktigt  och  vilka  konsekvenser  det  ger.  Vi  har  kommit  fram  till  i 
undersökningen att barn med hörselnedsättning är sena i utvecklingen, och om man 
då väntar med en del saker kommer de mer efter i sin utveckling. I största möjliga 
mån  tycker  vi  att  pedagogerna  ska  försöka  göra  alla  de  småsaker  som de  andra 
barnen gör.

Barnen i förskolan men framförallt barnen i skolan möter många olika vuxna och 
barn i olika miljöer under sin dag. Lärare och rektor ska veta hur de ska bemöta 
barnen på rätt sätt för samtidigt är de förebilder för de andra barnen i gruppen eller 
klassen. I vår undersökning kom intervjupersonerna fram till att barn gör som vuxna 
gör  och  inte  som de säger.  Därför  är  det  viktigt  att  visa  hur  de ska bemöta  det 
hörselnedsatta barnet. Läraren måste också förklara för de andra barnen varför det 
här  barnet  är  annorlunda  för  att  de ska få  förståelse.  Och hur  ska läraren  kunna 
förklara något utan kunskap? Något vi  märkte  var att  det  är  viktigt  att  man som 
pedagog har en motivation att utveckla sina kunskaper när man jobbar med barn med 
hörselnedsättning. Det är för att utvecklingen inom det här området går så fort och 
det sker mycket förändringar hela tiden.

6.3 Ansvar kring barn med hörselnedsättning
Alla intervjupersoner berättade att det var rektorn på kommunen som hade ansvaret 
för att  de åtgärder  som behövs göras genomförs  i  verksamheten.  Landstinget  har 
ansvar för att informera om vilka behov det här barnet har och det är även de som 
står för tekniken. Pedagogerna runt om barnet ska informera rektorn när de ser att 
barnet saknar något eller behöver något. Vi vill poängtera att kunskap är jätteviktigt 
och att personalen tillåts gå på utbildning för att öka sina kunskaper. Vi tycker att 
även rektorn borde gå på dessa utbildningar för att även han/hon ska få kunskap. För 
i slutänden är det rektorn som bestämmer vilka material  som ska köpas in för att 
anpassa  miljön  till  det  hörselnedsatta  barnet.  Detta  tar  stöd  i  Lpo  94 
(Utbildningsdepartementet,  1998)  där  det  står  att  personal  ska  få 
kompetensutveckling för att kunna göra ett professionellt arbete. Det står också att 
det är rektorn ansvar att låta personalen gå på utbildningarna. 
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Det var bara under en intervju som det pratades om att ge barnen och kamraterna 
runt  barnet  med  hörselnedsättning  information  och  kunskap  om  hur 
hörselnedsättning  fungerar.  I  intervjuerna  framkom  det  att  det  var 
hörselpedagogernas  ansvar  att  informera  barnens  kamrater.  Om  kamraterna  får 
kunskap kan de hjälpa det hörselnedsatta barnet och få mer förståelse för dem. Om 
de  kan  hjälps  åt  går  allt  mycket  lättare.  Tillåts  barnen  vara  med  och  bestämma 
miljöns  utformning  från  början,  lär  de  sig  successivt  att  hantera  och  förstå  sin 
hörselnedsättning. Lär de sig att vara delaktiga i anpassningen av miljön, ta för sig 
och berätta hur de upplever miljön och vad som är bra eller dåligt för dem är det 
lättare när de växer upp och kommer ut i samhället med mindre anpassade miljöer. 

6.4 Metodkritik
Vi har kommit fram till att en del saker var mindre bra i valet av metod och i svaren i 
intervjuerna.

Det kan både vara positivt och negativt att maila ut frågorna till intervjupersonerna 
innan intervjutillfället. Positivt är att intervjupersonerna kan förbereda sig och prata 
med sina kollegor om vad de har att bidra till vår undersökning. Det kan också vara 
negativt  för  intervjuerna  kan  bli  korta  och  att  intervjupersonen  blir  låst  av  det 
hon/han har tänkt svara. Vi kan se skillnader mellan våra intervjupersoner. En del 
hjälptes  av  att  få  frågorna  innan  intervjun  eftersom deras  svar  var  genomtänkta. 
Andra läste sina svar innantill och blev osäkra när vi sedan ställde en följdfråga. 

Vi  fick  inte  fram det  material  vi  ville  när  det  gäller  vilka  pedagogiska  material 
pedagogerna jobbar med för att  arbeta med hörselnedsättningen.  Vi har med som 
intervjufråga  men  svar  saknas  i  vårt  resultat  då  ingen  kunde  komma  på  något 
specifikt  material  som  de  jobbar  med.  Vi  kan  då  fråga  oss  om  vi  kunde  ha 
omformulerat frågan för att få ett mer utvecklat svar, eller är det helt enkelt så att de 
personer  vi  har  intervjuat  inte  har  några  specifika  material  för barn  med 
hörselnedsättning. Om inte de har några material som de jobbar med, finns det då 
inga eller är det bara de som inte har några. På en förskola gick de iväg 20 minuter 
per dag och jobbade med språket. Vad använder de för material då, och är de samma 
som de andra i gruppen jobbar med fast i grupp? 

Några intervjuer behandlade utemiljön. Detta är något vi har valt att inte ta med för 
att begränsa vårt område. Det betyder inte att utemiljön är mindre viktig utan bara att 
det är ett område att göra en egen undersökning på. Om utemiljön inte är bra, är det 
jobbigt  för  barnet  med  hörselnedsättning.  Ute  är  det  mycket  hårda  ytor  som 
betongväggar, asfalt m.m. Om det ser ut såhär är det verkligen rätt att tvinga ut barn 
med hörselnedsättning, när man vet att barnet kommer att må dåligt av det. För andra 
barn är det en slags vila för hjärnan att komma ut och inte behöva koncentrera sig 
lika mycket som inne på lektionen. För att barnet med hörselnedsättning ska kunna 
hänga med sina kamrater i en icke anpassade utemiljö måste han/hon koncentrera sig 
ännu mer, vilket gör att vilan uteblir. Det i sin tur gör att barnet kanske inte orkar 
koncentrera sig när den kommer in på lektionen.
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BILAGA 1

Intervju frågor till examensarbetet
Vårt  syfte  är  att  undersöka  hur  den  fysiska  miljön  påverkar  barn  med 
hörselnedsättning  för  att  det  är  en aktuell  problematik  ute  i  skolorna,  i  och med 
integreringen.  Det blir  allt  vanligare att  barn med hörselnedsättning går i vanliga 
klasser och för att  de ska få en så bra miljö runt omkring sig måste miljön vara 
anpassad för just de barnen. Vi vill veta hur den optimala miljön runt dessa barn ser 
ut och hur det genomförs, genom att intervjua lärare och pedagoger i den aktuella 
verksamheten. 

Vi eftersträvar att förmedla den kunskap vi kommer får, till andra lärare som jobbar 
med integrerade barn med hörselnedsättning för att öka kompetensen runt den här 
problematiken. Vilket i sin tur leder till att barnen får en bättre lärandemiljö.

Hur påverkar den fysiska miljön barn med hörselnedsättning?

1. Vilka faktorer i innemiljön påverkar barnet?
a. Hur påverkas barnet?
b. Vilka konsekvenser från det för barnet?
c. Hur jobbar ni för att förebygga det?

2. Vad har ni för åtgärder i er miljö?

3. Vad skulle ni vilja ha eller behöver i er miljö för att göra den bättre?

4. Vad har ni för material och metoder för att hjälpa barnet?

5. Har ni genomfört någon förändring som ni ser har påverkat barnet positivt 
eller negativt?

6. Vem bestämmer vilka åtgärder och resurser som behövs?
a. Vem har ansvaret för att det förebyggande arbetet genomförs?

Forskningsetiska principer
• Det här är en frivillig intervju, du har rätt att säga nej till att svara på frågorna 

och kan avsluta när du vill.
• Ni har rätt till att vara anonyma
• Forskningsmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt
• Forskningsmaterialet kommer endast att användas till det här arbetet och 

inget annat

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar, 
Hanna och Sandra
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