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Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever, lärare och föräldrar 
upplever att elevernas inlärningssituation, med särskilt fokus på 
koncentrationsförmågan, påverkas vid användningen av ett hörselförstärkande 
hjälpmedel.  
Frågeställningarna syftar till att närmare beskriva hur eleverna påverkas av ljud, utan 
och med det hörselförstärkande hjälpmedlet och hur detta i sin tur påverkar elevernas 
inlärningssituation och koncentrationsförmåga, för stunden och i det fortsatta 
skolarbetet. 
Studien är en kvalitativ studie med en fenomenologisk och hermeneutisk ansats. 
Resultatet grundar sig på tio semi-strukturerade intervjuer av tre elever på högstadiet, 
elevernas mentorer och föräldrar, samt en lärare med tidigare erfarenheter av det 
hörselförstärkande hjälpmedlet. 
Eleverna som deltog hade koncentrationssvårigheter och auditiva 
perceptionssvårigheter, men var normalhörande. 
Resultatet visade att eleverna är ljudkänsliga och att det är småljud från pennor och 
sudd, oregelbundna och plötsliga ljud, samt prat i klassrummet som stör mest. Det 
visade sig också att det hörselförstärkande hjälpmedlet kunde hjälpa eleverna att 
koncentrera sig bättre, men att det inte passar alla elever. Jag fann också att 
användningen av hjälpmedlet medförde att läxläsning underlättades, eftersom 
eleverna kunde lyssna och koncentrera sig under genomgångar i klassen.  
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1 INTRODUKTION 
 

Det finns många sätt att höra världen. 
Det finns människor, ibland är jag själv en sådan –  

genom vilka världens ljud 
tassar spårlöst och lätt 

som solkatter på torrt gräs. 
De lyssnar inte, de passeras. 

 
Lyssna till världen utanför dig, 

den är full av besökare 
som väntar utanför din dörr. 

Världen, säger du, är bara buller, 
skrik, larm och brokiga ljudligheter! 

Jag orkar inte med den. 
 

Sandro Key-Åberg 
Lyssna 

(Adelmann, 2009 s. 14) 
 
Lyssnar gör vi innan vi föds. Hörseln är det sinne som är mest utvecklat hos fostret. 
Hörselorganet utvecklas redan i femte månaden. För att fostret ska kunna reagera på 
vad det hör krävs det också att hörselnerverna och de delar av hjärnbarken som tolkar 
hörselintrycken har utvecklats. Eftersom förmågan att lyssna är den språkliga sida 
som först utvecklas har den en grundläggande betydelse för de övriga språkliga 
sidorna d.v.s. vår förmåga att tala, läsa och skriva. Undersökningar visar att vi 
lyssnar ungefär 50 % av vår vakna tid. I klassrummet används mer tid åt att lyssna, 
än åt färdigheterna tala, läsa och skriva tillsammans (Adelmann, 2009). 
 
Det finns normalhörande elever som har svårigheter med att uppfatta tal i oordnade 
miljöer. Eleverna har svårigheter att veta hur de ska fokusera och de blir trötta och 
ouppmärksamma. Orsaken kan vara auditiva perceptionssvårigheter, men ofta tror 
omgivningen att orsaken är en annan. För att hjälpa elever med dessa problem har 
man bl.a. provat att använda ett hörselhjälpmedel.  
 
Studien grundar sig på mitt intresse för elever, som har svårigheter med att lyssna 
och har en stor känslighet för ljud. Eleverna har ingen konstaterad hörselnedsättning, 
men har ändå problem med lyssnandet. Problemen liknar till viss del de problem som 
elever med en lätt hörselnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
har t.ex. koncentrationssvårigheter. Jag är intresserad av hur elever påverkas av olika 
ljud och hur de uppfattar tal i klassrumsmiljön, samt vilka konsekvenser svårigheter 
med lyssnandet får för dessa elever, samt om ett hörselhjälpmedel kan hjälpa dem. 
 
Jag anser att detta är ett område som är av stort intresse för specialpedagoger och 
lärare, men också för talpedagoger, logopeder, audiologer, psykologer och 
barnläkare. Det finns ingen helhetssyn och inte så mycket forskning inom detta 
område ännu. 
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2 BAKGRUND 
 
 
I bakgrunden redogör jag inledningsvis för koncentrationsförmåga, 
koncentrationssvårigheter, auditiv perception och auditiva perceptionssvårigheter. 
Sedan följer en avdelning om ljud, buller och inlärning. Därefter följer ett avsnitt om 
kompensatoriska hjälpmedel med fokus på hörselhjälpmedel och vidare redovisas 
några projekt med hörselförstärkande hjälpmedel. Avslutningsvis följer en avdelning 
där styrdokument, specialpedagogiska perspektiv och teorier redovisas. 
 
 

2.1 Begrepp  
 
I studien används följande förkortningar för några olika begrepp:  
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder är ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller 
hypoaktivitet (Duvner, 1997). 
AIT Auditiv Integrations Träning är stimulering av hörseln med modulerade 
ljudfrekvenser (Åkerman, 2007). 
APP Auditory Perceptual Profile, den profil som kan ritas in i ett diagram efter en 
hörselundersökning och som visar hur en person hör inom olika frekvenser 
(Niklasson, 2009). 
CAPD Central Auditory Processing Disorder är en störning i förmågan att ta in och  
registrera auditivt material (Kadesjö, 2007). 
APD Auditory Processing Disorder används numera istället för CAPD (Keith, 2004). 
ITPA Illinois Test of Psycholinguistic Abilities är ett test som mäter språkliga 
delfunktioner inom både auditiv, visuell och motorisk kanal (Wallenkrans, 1997). 
 
 

2.2 Koncentrationsförmåga 
 
Förmågan att koncentrera sig har stor betydelse vid inlärning. Kadesjö (2007), 
Duvner (1997) och Hintze & Sandberg (2001) förklarar koncentrationsförmåga som 
förmågan att fokusera, i betydelsen rikta uppmärksamheten och sovra bland en 
mängd sinnesintryck och tankeprocesser. Vidare handlar koncentrationsförmåga om 
att vara uthållig i bemärkelsen att påbörja, hålla fast vid och avsluta en uppgift. 
Koncentrationsförmåga innebär också att kunna fördela uppmärksamheten och kunna 
skifta till något annat, men sedan gå tillbaka till uppgiften. Duvner (1997) betonar 
dessutom att koncentrationsförmåga är en koordinerande kraft som styr tankar och 
handlingar och denna är beroende av perception, kognition, minne, språk och 
motorik. 
 
Perceptionen är den bearbetning som sker i hjärnan, med andra ord vårt redskap för 
att tolka och förstå sinnesintryck. Det handlar om att sovra intryck, skilja ut det 
väsentliga och bortse från irrelevanta intryck. Det handlar också om att reglera och 
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anpassa styrkan av inkommande intryck, samt att samordna intryck från flera sinnen 
(Duvner, 1997; Hintze & Sandberg, 2001;Wallenkrans, 1997). 
Kognition i sin tur handlar om hjärnans funktioner för att ta emot, bearbeta och 
förmedla information. Det är förmågan att se mönster och sammanhang och att gå 
från helhet till delar och vice versa (Duvner, 1997). 
Minne har betydelse för att hitta tidigare kunskap och för att kunna göra 
associationer snabbt och automatiskt. Kunskapen finns lagrad i hjärnan och man 
uppmärksammar i första hand det man känner igen (Duvner, 1997).  
Språkets betydelse för koncentrationsförmågan handlar om att ha tillgång till en inre 
resonerande röst för att kunna sätta upp mål, planera, förutse konsekvenser, 
reflektera med mera (Duvner, 1997). 
Motorik slutligen påverkar koncentrationsförmågan genom att uppmärksamheten vid 
motoriska svårigheter konkurrerar med annat. Det är svårt att göra två saker 
samtidigt t.ex. att lyssna och skriva samtidigt (Duvner, 1997). 
 
Förmågan till koncentration beror på flera faktorer. Duvner (1997) presenterar tre 
huvudfaktorer av betydelse, nämligen individens förmågor, uppgiftens 
svårighetsgrad och omgivningens påverkan. Duvner förklarar de olika förmågorna 
och menar att med individens förmågor avses begåvning och motivation. Uppgiftens 
svårighetsgrad handlar om relationen mellan individens förmåga och uppgiften. 
Omgivningens påverkan avser omgivningens stödjande eller störande karaktär. En 
svår uppgift kräver alltså mycket av individens förmåga och då blir individen lättare 
störd av faktorer i omgivningen och lättare trött. Kadesjö (2007) å sin sida anser att 
intryck från omvärlden och barnets förutsättningar måste harmoniera och de tre 
viktigaste faktorerna är tidigare erfarenheter, emotionella reaktioner och motivation. 
Adler och Adler (2006) framhåller att koncentrationsförmågan hos eleven är 
avgörande för hur man lyckas hjälpa den elev som har stora svårigheter med 
inlärning.  
 
 

2.3 Koncentrationssvårigheter 
 
Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter beroende på vad som är 
grundorsaken. Juul (2005) framhåller att grundorsaker kan vara specifika sjukdomar, 
som epilepsi, hjärntumör mm. Andra kan ha en förvärvad hjärnskada orsakad av 
syrebrist vid födseln och vid olyckor. En del barn är särskilt känsliga till sin natur 
och andra lever i stressiga miljöer. Hintze och Sandberg (2001) menar att 
grundorsaken till koncentrations- och uppmärksamhetsproblem står att finna i allt 
från medicinska-neurologiska till psykologiskt-pedagogiska orsaker. Inom forskning 
görs en uppdelning i primära och sekundära koncentrationssvårigheter, efter hur 
varaktiga de är och i vilka situationer de visar sig (Kadesjö, 2007).  

2.3.1 Primära koncentrationssvårigheter 
Enligt Kadesjö (2007) är de primära koncentrationssvårigheterna biologiskt 
betingade och innebär svårigheter med att rikta uppmärksamheten, sovra bland 
sinnesintrycken och hålla fast vid uppgiften. Svårigheterna är medfödda eller tidigt 
förvärvade och innebär brister i hjärnans funktion. Ofta märks svårigheterna tidigt 
och de kvarstår under hela uppväxten. Barnen blir lätt alltför aktiva och uppvarvade, 
men också motsatsen förekommer, det vill säga barnen blir passiva och drömmande, 
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enligt Kadesjö. Barn med primära koncentrationssvårigheter har även problem med 
att följa instruktioner och regler. De blir lätt störda av det som händer i omgivningen 
och det leder till att barnet tappar fokus och har svårt att göra det som var tänkt. 
Barnen har inte förmågan att bortse från synintryck eller hörselintryck utan reagerar 
på dem. Det förekommer också att en del barn blir dagdrömmande och har svårt att 
ta tag i uppgifterna och avsluta dem (Kadesjö, 2007). 
 
Även Duvner (1994) anser att det finns en biologisk grund för primära 
koncentrationssvårigheter, liksom Cherkes-Julkowski, Sharp och Stolzenberg (1997). 
Både Kadesjö och Duvner menar att primära koncentrationssvårigheter kan påverkas 
av den psykosociala miljön. Det betyder inte att det är miljön som är orsaken till 
svårigheterna, men att miljön kan förvärra symptomen. Barn från socialt 
missgynnande miljöer uppvisar därför oftare primära koncentrationssvårigheter. 
Kärfve (2000) har kritiserat den biologiska förklaringsgrunden av barn med 
koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Kärfve menar att även om 
det finns belägg för att det finns en viss ärftlighet så kan man inte så ensidigt 
använda denna förklaringsgrund utan man måste också ta socialpsykologiska orsaker 
i beaktande.  
 
Begreppen uppmärksamhet och koncentration förekommer omväxlande i litteraturen. 
Gillberg (2005) anser att det är tveksamt om det är någon gradskillnad mellan 
uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. Kärfve (2000) menar dock 
att de snarare är varandras motsatser. Att vara uppmärksam innebär att snabbt kunna 
skifta fokus, medan att vara koncentrerad innebär att vara helt fokuserad på den 
uppgift man håller på med. Även Adler och Adler (2006) skiljer på uppmärksamhet 
och koncentration. Kadesjö (2007) anser att uppmärksamhet är en delförmåga av 
koncentrationsförmågan. 

2.3.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 
Sekundära koncentrationssvårigheter är, enligt Kadesjö (2007) och Duvner (1997) 
mer tillfälliga. Kan man eliminera orsaken har barnet inte längre 
koncentrationssvårigheter. Orsaken finns inte hos barnet, som vid primära 
koncentrationsvårigheter. Svårigheterna kan bero på förhållanden i barnets 
uppväxtmiljö, som gör att barnets tankar kan vara upptagna av att tänka på vad som 
har hänt i hemmet på morgonen och barnet kan då inte samtidigt koncentrera sig på 
sina uppgifter i skolan. Kärfve (2000) menar att koncentrationssvårigheter i 
huvudsak beror på miljöfaktorer.  
 
Sekundära koncentrationssvårigheter kan vara situationsbundna. Då uppträder 
svårigheterna i vissa bestämda situationer, men inte i andra. Det kan till exempel 
vara när barnen ställs inför en uppgift som upplevs för svår eller som barnet inte 
känner sig motiverad till (Kadesjö, 2007; Kärfve, 2000). Det kan också vara 
situationer där energin går åt till annat. Har ett barn exempelvis stora svårigheter med 
att läsa så tappar det lätt koncentrationen. Barn som har stora motoriska eller 
perceptuella svårigheter kan ha svårt att koncentrera sig av den anledningen. Mycket 
av energin går åt till att samordna och tolka sinnesintryck och barnet blir 
okoncentrerat (Kadesjö, 2007). Kärfve (2000) nämner dålig sömn, oro och 
förälskelse som exempel på sådana situationer där uppmärksamhetsbrister många 
gånger är en logisk följd av den aktuella situationen. 
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Barn som växer upp i miljöer som präglas av konflikter och påfrestningar kan ha 
svårt att koncentrera sig. Tankarna är upptagna med annat och barnen har svårt att 
rikta uppmärksamheten mot uppgiften. Ytterligare en konsekvens av en otrygg och 
osäker uppväxtmiljö är att barnen saknar vuxna förebilder, som kan hjälpa dem att 
utveckla koncentrationsförmåga. En stökig skolmiljö gör det ännu svårare för dessa 
barn och då de ofta har svårt att uppfatta de outtalade förväntningar och regler som 
gäller blir de ofta överaktiva och behöver ständig bekräftelse (Olsson & Olsson, 
2007; Kadesjö, 2007). 

2.3.3 Minne 
Enligt Duvner (1997) har minnet betydelse för koncentrationsförmågan och han 
menar att mer än hälften av dem som har koncentrationssvårigheter har 
minnesproblem. Han skiljer på korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne. 
Korttidsminnet är den del av perceptionen som håller kvar intrycken endast några 
sekunder för att hinna sovra och analysera vad som bör uppmärksammas. 
Arbetsminnet är det minne som gör det möjligt att välja och bearbeta sinnesintryck 
från korttidsminnet och samtidigt hämta information från långtidsminnet. 
Långtidsminnet är den minneslagring, där det som finns i korttidsminnet och 
arbetsminnet förs över dit genom träning och repetition (Duvner, 1997; Wallenkrans, 
1997). 
 
Duvner (1997) påtalar även att brister i korttidsminne och arbetsminne påverkar 
kapaciteten att uppfatta och hålla kvar information. Om barnet har ett nedsatt verbalt 
arbetsminne innebär det att barnet bara kan hålla korta meningar i minnet och därför 
lätt tappar tråden, glömmer vad uppgiften handlar om och glömmer innehållet i 
längre texter och berättelser. Brister i långtidsminnet innefattar både hur man lagrar 
och hur man hittar det som lagrats. Enligt Duvner (1997) handlar det om en förmåga 
att öppna rätt associationsbanor. Saknas denna förmåga får man inte tillgång till 
tidigare erfarenheter. Man får generaliseringssvårigheter, eftersom man inte känner 
igen det man gjort tidigare. Detta visar sig på det språkliga området som 
ordmobiliseringsproblem. Det aktiva ordförrådet är begränsat, eftersom man inte 
kommer på vad saker heter eller associerar fel. 
 
 

2.4 Hur man kan arbeta i skolan för att hjälpa elever med 
koncentrationssvårigheter 

 
Kadesjö (2007) anser att eftersom koncentrationssvårigheter påverkar 
inlärningsförmågan måste barnets hela situation ses över. Det handlar om psykisk 
och fysisk miljö, samt om pedagogiska strategier. Juul (2005) poängterar att man 
måste utgå från varje barns speciella svårigheter och framför allt utgå från barnets 
starka sidor när man lägger upp strategier. Tufvesson (2007) har studerat miljöns 
inverkan på koncentrationen hos elever med ADHD, autism och Downs syndrom och 
funnit att en anpassning av skolmiljön kan påverka koncentrationen positivt. Olsson 
och Olsson (2002) poängterar att åtgärder måste göras på såväl individ-, grupp- som 
organisationsnivå. De pedagogiska implikationerna sammanfattar jag i fyra punkter: 
struktur och rutiner, miljö, bemötande och självbild. 
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Struktur och rutiner 
Duvner (1997), Juul (2005) och Kadesjö (2007) anser att elever med 
koncentrationssvårigheter behöver en välstrukturerad pedagogik och rutiner. De har 
själva svårt att organisera och skapa sammanhang i vardagen. Ett fast schema och en 
välbekant rytm under skoldagen hjälper dem att göra dagen förutsägbar. Arbetsro 
och rutiner är viktigt för elevernas trygghet. Eleverna behöver också hjälp att hålla 
ordning på material. Hintze och Sandberg (2001) betonar att en pedagogik där 
eleverna själva tar ansvar för sitt lärande är svårt för dessa elever. 
 
Miljö 
Elever med koncentrationssvårigheter har ofta svårt att bortse från det som händer 
runt omkring dem. De blir störda av olika intryck både visuellt och auditivt och 
behöver därför placeras så att de störs så lite som möjligt. Utformningen av 
klassrummet har betydelse. Det handlar om inredning, ljus från lampor och fönster, 
liksom elever som rör sig i klassrummet, samt ljud från klassrummet eller utanför. 
Eleven kan även använda hörlurar för att utestänga ljud eller lyssna på lugn musik. 
En egen vrå för eleven, ljuddämpande lister på bänklocket, gummikuddar på 
stolsbenen, absorberande material i tak och på väggar kan hjälpa eleven att 
koncentrera sig (Duvner, 1997; Juul, 2005; Kadesjö, 2007).  
 
Förhållningssätt 
Relationen mellan läraren och eleven har stor betydelse. Elever med 
koncentrationssvårigheter kan vara provocerande och sätta igång negativa spiraler. 
Att som lärare kunna visa att man tycker om barnet, men inte det den gör kan vara 
svårt, särskilt om läraren börjar tvivla på sin egen förmåga (Duvner, 1997; Juul, 
2005; Kadesjö, 2007). 
 
Självförtroende 
Kadesjö (2007) framhåller självförtroendets stora betydelse och menar att tidigare 
misslyckanden av en liknande uppgift eller en liknande situation kan göra att barnet 
undviker att intressera sig och koncentrera sig. Många misslyckanden med 
tillrättavisningar och kränkningar skapar en negativ självbild. Taube (1997) 
poängterar att en positiv klassrumsatmosfär har betydelse för inlärningssituationen 
och elevens självbild. Eleven kan sägas vara beroende av sina lärare och kamrater, 
vars attityder, förväntningar och värderingar har betydelse för elevens självbild. 
Läraren måste ha förståelse för elevers olika behov och se både de starka och de 
svaga sidorna. Juul (2002/2005), Kadesjö (2007) och Olsson & Olsson (2002) menar 
att elever med koncentrationssvårigheter ofta har dåligt självförtroende. Uppmuntran 
och beröm är särskilt viktigt för dessa elever. Att använda positiv förstärkning kan 
hjälpa eleven att ändra beteende. Likaså är det viktigt att eleven sätter upp kortsiktiga 
realistiska mål och därigenom får möjlighet att uppleva att den lyckas  
 
 

2.5 Auditiv perception  
 
Enligt Wallenkrans (1997) handlar auditiv perception om förmågan att urskilja de 
ljud som är viktiga att uppmärksamma så att man kan få någon mening i det man hör. 
När man tar in information gör man det på två nivåer. Den lägre nivån, 
receptionsnivån tar in information snabbt och omedvetet. Tolkningen, däremot sker 
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på en högre nivå och man blir medveten om vad man hör d.v.s. använder sin 
perceptionsförmåga. Wallenkrans (1997) poängterar att många delar bidrar och 
samverkar i den auditiva processen. Man måste först rikta uppmärksamheten mot den 
som talar för att lyssna och sedan bearbeta för att förstå budskapet. Medan man 
lyssnar är det en mängd olika stimuli som påverkar, som talarens röst, utseende och 
sätt att röra sig. Ljud utanför lokalen kan också påverka. Om det som sägs ligger på 
en för hög nivå eller är tråkigt för lyssnaren påverkar det både förståelsen och 
uppmärksamheten. 
 
 

2.6 Auditiva perceptionssvårigheter 
 
Auditiva perceptionsvårigheter innebär problem med att uppmärksamma den viktiga 
informationen och att kunna ignorera oviktiga ljud. Barn som har auditiva 
perceptionssvårigheter är, enligt Duvner (1994) lättdistraherade och de blir trötta i 
miljöer med mycket ljud. En del ljud kan till och med upplevas som plågsamma och 
örat har en nedsatt känslighet inom vissa frekvenser. Auditiva perceptionssvårigheter 
kan också yttra sig som svårigheter att lokalisera varifrån ljudet kommer, att avgöra 
styrkan i ett ljud eller uppfatta ljud eller tal i brus. I en klassrumssituation innebär det 
svårigheter att uppfatta vad läraren säger om det inte är tyst (Gillberg, 2005). 
 
Wallenkrans (1997) pekar på att orsaken, till att barn som har svårigheter att tolka 
vad andra säger, kan vara en svag språkförståelse, en svag begreppsuppfattning eller 
svårigheter med att ta in flera sinnesintryck samtidigt. Nolte (2004) beskriver en 
studie där man undersökt 1000 barn och konstaterat att 20 % av dem hade lyssnings- 
och uppmärksamhetsproblem, som påverkade deras språkutveckling. Frekvensen har 
dessutom fördubblats under åren 1984 till 1990. En del av barnen kunde betraktas 
som döva, fast de inte var det. Barnen hade inte lyckats utveckla förmågan att lyssna 
selektivt, p.g.a. alltför mycket bakgrundsljud. 

2.6.1 CAPD (Central auditory processing disorder) och ADP 
(Auditory processing disorder) 

I engelsk litteratur förekommer begreppen Central auditory processing disorder 
(CADP) och Auditory processing disorder (APD). De motsvaras närmast av auditiv 
perceptionsstörning. CAPD definieras, enligt Kadesjö (2007), som en omfattande 
störning i förmågan att ta in och registrera auditivt material. Enligt Keith (2004) är 
APD den term som numera används. CAPD/APD är en mer omfattande störning i 
förmågan att ta in och processa auditivt material. Det är inget fel på hörseln i sig, 
men på grund av att de neurologiska förbindelserna som förmedlar och bearbetar 
hörselintrycken från örat till hjärnan, inte är helt utvecklade har man svårigheter med 
att uppfatta det man hör (Bellis, 2003; Kadesjö, 2007). Utmärkande för personer med 
CAPD är att de är dåliga lyssnare och de har svårt att ta instruktioner i miljöer med 
störande omkringljud, liksom att komma ihåg det som man tror att de har hört. De 
tappar lätt uppmärksamheten då de ska ta in muntlig information. Detta visar på att 
perceptionssvårigheter och koncentrationssvårigheter delvis går omlott, enligt 
Kadesjö (2007). 
 
Orsakerna till ADP är inte fastställda. Det kan bero på att nervbanorna för hörsel inte 
har utvecklats eller är felplacerade. Det kan bero på hjärnskador eller trauman mot 
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huvudet. Upprepade öroninflammationer med vätska i mellanörat kan också vara en 
orsak (Bellis, 2003). I Sverige råder ingen konsensus beträffande ADP, men det gör 
det i flera andra länder. Enligt Keith (2004) råder det inget tvivel om att ADP 
existerar, däremot tvistar man om hur barn med ADP ska behandlas. Ett hörseltest 
kan visa på normal hörsel, men barnet kan ändå ha svårigheter att förstå tal eller 
diskriminera ljud. Svårigheterna blir större i ogynnsamma akustiska miljöer (Bellis, 
2003; Keith, 2004). Keith beskriver uppmärksamhets och koncentrationsproblem, 
som en konsekvens av ADP och anför att barn med ADP inte har förmågan att bortse 
från irrelevanta stimuli utan reagerar på allt de ser, känner eller hör.  
 
Jerger & Musiek (2000) beskriver skolbarn med ADP på följande sätt: 
 

Some school-aged children appear to have hearing problems. They are described 
by their parents and teachers as children who are uncertain about what they hear, 
have difficulty listening in the presence of background noise, have difficulty 
following oral instructions, and have difficulty understanding rapid or degraded 
speech (Jerger & Musiek, 2000 s. 467).  

 
Jerger & Musiek menar också att det kan vara svårt att skilja ADP från andra 
neuropsykiatriska nedsättningar som till exempel ADHD, då symptomen kan vara 
likartad och samsjuklighet är vanlig. 
 
 

2.7 Hur man kan arbeta i skolan för att hjälpa elever med 
auditiva perceptionssvårigheter 

 
Duvner (1994) menar att åtgärderna för elever med auditiva perceptionssvårigheter 
liknar dem som görs för hörselskadade elever. Han föreslår olika sätt att dämpa eller 
utestänga ljud genom att anpassa den fysiska miljön genom ljudabsorbenter i 
klassrummet, dämpande lister i bänklocket, lämpliga möbler mm. Vidare betonar han 
att lärarens och klassens arbetssätt påverkar ljudnivån. Koncentrationsförmågan kan 
förbättras genom att eleverna använder hörselskydd eller musik i freestyle, som 
stänger ute störande ljud. Det är också viktigt att läraren talar tydligt, undviker långa 
meningar, ger barnet tid att formulera svar, påkallar barnets uppmärksamhet med tal 
eller beröring. Duvner rekommenderar också att man undviker att flera personer 
pratar samtidigt. Det är möjligt att öva både auditiv uppmärksamhet och 
ljuddiskriminering och lämpligt att öva det tillsammans med övningar för det 
auditiva korttidsminnet (Duvner, 1994). Juul (2005) och Wallenkrans (1997) menar 
också att man ska träna barn med perceptionsproblem. Wallenkrans har arbetat fram 
ett undervisningsmaterial som heter ”Träna dina sinnen”. 

2.7.1 Hjärnans plasticitet 
Johansson (2000) beskriver hur vår hjärna påverkas och förändras av utifrån 
kommande stimuli eller av vår egen tankeverksamhet och detta är ett tecken på 
hjärnans plasticitet. Beroende på vad vi ser, hör, gör och tänker kommer nya 
nervcellsförgreningar och synapser att bildas. Tidigare ansåg man att enbart barnets 
hjärna var formbar, men numera menar man att en frisk hjärna är formbar hela livet. 
Forskning på möss visar att medfödda defekter kan kompenseras genom träning. 
Möss vilkas nervceller under fosterstadiet hamnat fel har visat sig ha 
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inlärningssvårigheter. Om mössen får växa upp i en stimulerande miljö kan 
inlärningsproblem dock förebyggas. Om man drar en parallell till dyslexi och 
försenad språkutveckling så kan rätt träning kompensera för genetiska avvikelser och 
språkförståelse och läsförmåga kan, enligt Johansson (2000), öka. Maltén (2002) har 
samma åsikt och framhåller att pedagoger har stora möjligheter att stimulera 
elevernas hjärnor genom att bedriva en undervisning som är multisensorisk och 
multimotorisk.  
 
 

2.8 Ljud, inlärning och koncentration 
 
Forskare har studerat hur buller påverkar människors prestationer och välbefinnande. 
Ett centralt perspektiv har varit hur bostadsområden, trafikmiljöer och arbetsmiljöer 
ska utformas för att människor inte ska påverkas negativt av buller. Alltmer har man 
dock uppmärksammat den tilltagande nedsmutsningen av vår miljö i form av buller. 
Förskolor och skolor är miljöer som särskilt behöver uppmärksammas då ljudnivån 
ofta överskrider riktvärden och då barn är en särskild riskgrupp (Socialstyrelsen, 
2005b). 
 
Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket skriver i sin handbok för skolans innemiljö att 
en god ljudmiljö är nödvändig om elever och lärare ska kunna arbeta koncentrerat. 
Ett högt bakgrundsbuller från exempelvis ventilation eller trafik kan göra det svårt att 
uppfatta vad läraren säger. Koncentrationen störs av plötsliga ljud eller ett mer eller 
mindre konstant buller. En god ljudmiljö kan skapas genom att designa klassrummet 
så att det inte bildas onödiga ljud (Hellberg, 1996). 
 
I Miljöhälsorapporten 2005 beskrivs de negativa effekter, som uppkommer vid buller 
i skolmiljön. Man menar att buller påverkar inlärning och skolprestation genom att 
buller påverkar koncentration, problemlösningsförmåga, läsförståelse, minne, 
uppfattning av tal, samt möjlighet till samtal och kommunikation. De som främst 
påverkas av negativt buller är elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med 
nedsatt hörsel och elever med annat modersmål (Socialstyrelsen, 2005a). 
 
HRF:s ljudmiljöundersökningar visar att nästan varannan person får 
koncentrationsproblem, trötthet, irritation och svårigheter att höra på grund av att de 
vistas i en dålig ljudmiljö. En dålig ljudmiljö gör också att arbetsminnet i huvudsak 
används till att tolka vad som sägs. Följaktligen blir det mindre minnesresurs kvar till 
bearbetning av informationen. En dålig ljudmiljö kan också orsaka stressymptom i 
form av huvudvärk, anspänning, kroppsvärk, oro, magproblem och sömnstörningar 
(HRF, 2010). 
 
Ljung, Kjellberg och Green (2008) visar också att bakgrundsbuller påverkar minnet 
av muntligt presenterad text, även om försökspersonerna hör allt som sägs. 
Framförallt påverkas återgivning av detaljer, medan den allmänna förståelsen av 
texten inte påverkas. Förklaringen är att bullret gör det mer arbetsamt att uppfatta 
orden och det medför i förlängningen att arbetsminneskapaciteten inte räcker till för 
lagring. Detta menar man är särskilt allvarligt för elever som redan har problem med 
att förstå och minnas. De betonar därför vikten av en bra akustisk miljö. 
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I en studie av Boman och Enmarker (2004) undersöktes hur olika ljudrelaterade 
faktorer påverkar skolelever. Resultatet visar att ljud framkallade av personer i 
skolmiljön stör mest, framförallt ljud som prat i klassrum. Andra störande ljud är 
skrapljud från stolar och bord, ljud från korridorer, fläktljud, ljud från skolgården, 
ljud från apparater och ljud från trafiken. De visar också att allmän känslighet för 
ljud var avgörande för en negativ reaktion på ljud. De fann också att stress var en 
följd av reaktion på ljud och att stressen påverkar elevernas beteende så att de får 
svårt att koncentrera sig, svårt att börja på något nytt och att arbetstakten blir 
långsammare. Även andra faktorer som lärarens undervisning, uppgiftens 
svårighetsgrad och individens motivation påverkar koncentrationen. Lärarens 
metoder och auktoritet påverkar också hur mycket störande prat det förekommer i 
klassrummet. Copingstrategier det vill säga, sätt att hantera situationen, är att 
eleverna antingen deltar i pratet eller koncentrerar sig mer, kopplar av eller 
dagdrömmer. 
 
Tufvesson (2007) visar att elever med Downs syndrom och elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism är särskilt känsliga 
för ljud. Elever med ADHD har svårare att koncentrera sig vid ljud som har en social 
intention eller är ojämna och oväntade. Exempel på ljud med en social intention, som 
Tufvesson fann, är ljud som elever och lärare åstadkommer i klassrummet genom 
prat eller rörelse. Eleverna kan inte låta bli att lyssna vilket medför att de deltar och 
själva åstadkommer ljud. På så sätt tappar de intresset för det skolarbete de håller på 
med och därmed minskar koncentrationen. Exempel på oväntade och ojämna ljud, 
enligt Tufvesson, är ljud som kommer från korridorer och närliggande rum. Ljuden 
stör eleverna eftersom de försöker förstå vad ljuden innebär och då läggs energin på 
detta istället för koncentrationen. Tufvesson framhåller vikten av att planera och 
bygga skolor, som har en bra ljudmiljö för alla elever. 
 
Boman och Enmarkers (2004) och Tufvessons (2007) forskning pekar på att ljud är 
störande för eleverna. Söderlund (2007) visar i sin forskning att elever med ADHD 
inte ska ha extra tyst omkring sig, utan att de kan koncentrera sig och minnas bättre 
med hjälp av ett vitt brusljud i bakgrunden. Vitt brusljud kan närmast beskrivas som 
det brusljud som hörs när tv:n står på utan att det är något program. Studien visar 
också att brusljud förbättrar lågpresterande barns minnesförmåga, men att 
högpresterande elevers minnesförmåga försämras. Söderlund förklarar sina resultat 
med att brusljudet höjer dopaminnivåerna i nervsystemet. Dopaminnivåerna ska 
ligga på en ”lagom-nivå” det vill säga att både för låg och för hög dopaminnivå är 
negativt. Barn med ADHD och lågpresterande barn har, enligt Söderlund, för låga 
dopaminnivåer. Söderlund menar att effekten av brus varierar på så sätt att desto mer 
uttalad ADHD symptom eleven har, desto mer brus behövs. 
 
Niklasson (2009) studerade ljudöverkänsliga skolbarn och konstaterar att andelen 
barn med dessa problem har ökat. Att barnen är ljudöverkänsliga innebär att de hör 
ljud på låga frekvenser, som de egentligen inte borde höra. Detta innebär i sin tur att 
eleverna får svårt att avskärma sig från störande ljud, som stolskrap och fläktljud och 
att de får svårt att fokusera på skolarbetet Förklaringen är att eleverna har olika 
Auditory Perceptual Profiles (APP) och detta, framhåller Niklasson, kontrolleras inte 
vid vanliga hörselkontroller, utan eleverna betraktas som normalhörande. Elever kan 
även ha en APP med ljudkänslighet vid högre frekvenser. Niklasson menar att 
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konsekvenser av en avvikande APP kan vara koncentrationsproblem, 
inlärningssvårigheter, lättstördhet och dagdrömmeri.  

2.8.1 Buller eller ljud 
Hörselskadades riksförbund (HRF), (2007) informerar på sin hemsida om buller och 
störande ljud. Där poängteras att buller kan vara vilket ljud som helst, som medför 
oönskade psykiska effekter. Man framhåller att det talas mest om buller som skadar 
hörseln, trots att det är fler personer, som har problem med omkringljud, vilket gör 
det svårare att uppfatta samtal. Störande omkringljud kan vara ljud från trafik, musik 
eller vardagsljud. 
 
HRF (2007) beskriver att de flesta människor störs av andras tal p.g.a. att hjärnan är 
inställd på att tolka talljud. Förklaringen är den att olika talljud påminner om 
varandra och därför konkurrerar. Att försöka lyssna samtidigt som man störs av 
andra talljud kräver energi, vilket leder till trötthet och störd koncentration. Vidare 
poängteras att ljud är en subjektiv upplevelse och hur den enskilde reagerar på ljud 
beror på decibel, akustik, typ av ljud och exponeringstid. En del människor tycks ha 
stenöron och andra har glasöron, enligt HRF. 
 
 

2.9 Kompensatoriska hjälpmedel 
 
Kompensatoriskt stöd för elever som har grava läs- och skrivsvårigheter finns i form 
av datorer, Alpha-smart, Daisy-spelare, talsyntes, rättstavningsprogram mm. Föhrer 
och Magnusson (2003) lät elever med grava läs- och skrivsvårigheter pröva 
kompenserande hjälpmedel. Erfarenheter från detta projekt visar bl.a. på vikten av att 
sätta in hjälpen tidigt. När hjälpen kommer för sent har eleverna redan på grund av 
många misslyckanden under sin skoltid utvecklat ett dåligt självförtroende, vilket i 
sin tur orsakar bristande motivation och skoltrötthet. Det visar sig också att det är 
svårt för eleverna att på egen hand sätta sig in i hur de tekniska hjälpmedlen fungerar 
och att en kunnig och kompetent lärare som kan hjälpa till att introducera och visa 
hur man använder hjälpmedlet är nödvändig. 

2.9.1 Hörselförstärkande hjälpmedel 
Elever med hörselskador har användning för hörselförstärkande hjälpmedel. Brink- 
Holm, Emanuelsson, Madsen, Rydberg och Ståhl (1998) och Forsberg (2008) har 
visat i sina projekt att även normalhörande elever kan ha nytta av dessa hjälpmedel. 
Flera Skoldatatek runt om i landet tillhandahåller hjälpmedel av detta slag. Det finns 
några olika fabrikat med likartade funktioner till exempel Xena-medicals Flexital-H 
och Comfort Audios Comfort Fokus (Xena-medical, 2010; Comfort Audio, 2009). 
Produkterna utvecklas fortlöpande. Hörselhjälpmedlet Comfort Fokus liknar en mp3-
spelare och består av en mikrofon och en sändardel och en mottagardel. Läraren 
använder den trådlösa mikrofonen med en inbyggd sändare och fäster den på sina 
kläder. Eleven använder en mottagare med hörlurar. Mottagardelen har en 
dämpkabel, som förhindrar att ljudet blir skadligt starkt. Den här apparaten har 
utvecklats i samarbete med Skoldatateket i Norrköping (Comfort Audio, 2009; 
Forsberg, 2008). 
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2.9.2 Projekt där hörselförstärkande hjälpmedel använts 
Skoldatateket i Norrköping genomförde, under ledning av Annelie Forsberg, 2007, 
ett projekt där det hörselförstärkande hjälpmedlet Audiofon användes av elever, i år 
1-7 i grundskolan och grundsärskolan, med koncentrationssvårigheter. En del av 
eleverna hade också neuropsykiatriska diagnoser. Projektet hette: ”Kan ett 
hörselhjälpmedel vara till hjälp i skolan för elever med kognitiva 
funktionsnedsättningar?” Resultatet var positivt, enligt både elever och lärare. 
Eleverna kunde koncentrera sig bättre och lättare komma ihåg vad de lärt sig. 
Eleverna kunde ta gruppinstruktioner och läraren kunde ge eleverna uppmaningar 
och tillsägelser utan att övriga elever hörde det lika tydligt. Eleverna störde inte 
heller sina klasskamrater lika mycket som förr. Det visade sig att elever som hade 
svårigheter med den auditiva perceptionen uppskattade hjälpmedlet mest. Man 
noterade också att hjälpmedlet inte fungerade för alla elever (Forsberg, 2008). 
 
Ett liknande projekt genomfördes i Jönköpings län av en projektgrupp bestående av 
logoped, psykolog, barnneurolog och öronläkare. Det hörselförstärkande hjälpmedlet 
som användes var Flexital-H. Eleverna, som deltog i projektet, var normalhörande, 
normalbegåvade och hade auditiva perceptionsstörningar, vilket framförallt visade 
sig som problem med tal-i-brus. Tal-i-brus innebär att höra tal samtidigt som 
bakgrundsljud stör. Flera av deltagarna hade neurologiska tilläggsdiagnoser och 
många hade koncentrationssvårigheter. Resultatet visade att mer än hälften av 
eleverna som deltagit i undersökningen hade nytta av hörselförstärkningen. De hade 
lättare att uppfatta vad läraren sade, kunde koncentrera sig bättre och hade lättare att 
ta instruktioner. Man konstaterade också att en del barn med 
koncentrationssvårigheter var mycket ljudkänslig och kunde uppleva ljudet i 
hörlurarna som obehagligt (Brink- Holm, Emanuelsson, Madsen, Rydberg & Ståhl, 
1998). 

2.9.3 Försök med Auditiv Integrationsträning 
Åkerman (2007) beskriver ett försök med Berardprogrammet AIT i Maria-Gamla 
stans stadsdelsförvaltning, Stockholm. Rapporten heter ”Örat hör- hjärnan lyssnar.” 
Syftet med försöket var att undersöka om koncentration och inlärning kunde 
förbättras hos elever, inskrivna i en särskild undervisningsgrupp, genom att eleverna 
fick lyssna på elektroniskt bearbetad musik 30 minuter per dag under 4 veckor. 
Inledningsvis undersöktes barnens hörsel mycket ingående så att man fick fram en 
hörselkurva, som visade lägsta hörbara nivå inom olika frekvenser och ljudkänslighet 
vid olika frekvenser. Även hörselbalansen undersöktes, det vill säga från vilket håll 
(höger eller vänster öra) ljudet uppfattas vid olika ljudfrekvenser. Resultatet visade 
statistiskt signifikanta förändringar i koncentration och uppmärksamhet, enligt både 
föräldrar och lärare. Bland annat hade förmågan att lyssna och samarbeta utvecklats. 
Eleverna hade förbättrat sin uppmärksamhet, lyssnade mer på lärarens instruktioner 
och var mer fokuserade när de läste läxor. Man konstaterade också en minskning i 
ljudkänslighet och ökad förmåga att höra rätt.  
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2.10 Styrdokument 
 
I Läroplan för grundskolan står att vi ska sträva efter att skapa en god miljö för 
elevernas utveckling och lärande. Det betonas att skolan har en viktig roll för 
elevernas trygghet och självkänsla. 
 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7) 
 

Även skolans verksamhet ska utvecklas för att svara mot uppställda mål.  
 

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas 
och att nya metoder prövas och utvecklas (Utbildningsdepartementet, 1998, s 7)  

 
Elever i behov av stöd har skolan ett särskilt ansvar för. 
 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). 

 
Arbetet ska vara ett samarbete mellan skolans personal, elever, hemmet och det 
omgivande samhället. I strävansmål och uppnåendemål i ämnet svenska uttrycks att 
varje elev ska lära sig att lyssna och att till skolans ansvar hör att varje elev efter 
genomgången grundskola kan lyssna. 
 
I Grundskoleförordningens femte kapitel, paragraf fem står att till elever med behov 
av särskilt stöd ska stödet i första hand ges inom den klass som eleven tillhör 
(Svensk författningssamling, 1994). 
 
 

2.11 Specialpedagogiska perspektiv 
 
Av betydelse för detta arbete är några specialpedagogiska perspektiv. Nilholm 
(2003) menar att istället för att använda begreppet teorier kan man välja att använda 
perspektiv, föreställningar eller diskurser. Han föredrar att använda perspektiv och 
framhåller att 
 

perspektiv är abstraktioner vars funktion är att underlätta en förståelse av ett 
forskningsområde (Nilholm, 2003 s.19). 

 
Ahlberg (2007) menar att det inte finns några specifikt specialpedagogiska teorier 
utan kunskapsområdet hämtar teorier från andra discipliner, som psykologi, medicin, 
sociologi och pedagogik. Hon anser också att ett alternativ till beskrivning av det 
specialpedagogiska området är att urskilja olika perspektiv. 
 
Två olika perspektiv på specialpedagogik är rådande, det kategoriska och det 
relationella. Det kategoriska perspektivet har sin grund i en medicinsk/psykologisk 
tradition. Ahlberg (2001); Nilholm (2003) och Engström (2003) menar att detta 
perspektiv har dominerat och dominerar fortfarande skolans arbete med elever i 
behov av särskilt stöd. Eleven ses som bärare av problemet och diagnostiseras och 
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kategoriseras. Detta leder ofta till särskiljande undervisning och det 
specialpedagogiska arbetet handlar om att anpassa eleven till skolan och inte 
tvärtom. 
 
Det relationella perspektivet kallas också det kritiska perspektivet och riktar sin 
kritik mot det kategoriska perspektivet. Man kritiserar diagnoser och anser att de inte 
är objektiva och att de dessutom rättfärdigar att man inte ändrar sitt sätt att arbeta 
eftersom problemet finns hos eleven. I det relationella perspektivet ser man elever i 
svårigheter, istället för med svårigheter och menar att orsaker till misslyckande ska 
sökas utanför eleven, eftersom skolan ska vara en god miljö för alla elever (Nilholm, 
2003; Engström, 2003). För att eleverna ska nå skolans mål är det omgivningen som 
ska förändras. 
 
I Skolverkets kunskapsöversikt över vad som påverkar resultaten i svensk grundskola 
konstaterar man att en orsak till de försämrade resultaten är differentieringen inom 
skolan. De menar att trots att huvudprincipen enligt grundskoleförordningen är att 
skolan ska organiseras integrerat så är det allt vanligare med differentiering i form av 
särlösningar, som nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper. Detta är 
allvarligt eftersom det dels kan upplevas stigmatiserande för lågpresterande elever, 
vilkas självkänsla och motivation sjunker och dels på grund av att den positiva 
utveckling som kamrateffekter och lärarens förväntningar har kan utebli i den 
särskilda undervisningsgruppen (Skolverket, 2009).  
 
 

2.12 Teorier 
 
Denna studies teorianknytning är Vygotskijs teorier om lärande. Vygotskij var en 
rysk psykolog, som levde i början på 1900-talet. Han utgick från att de verktyg som 
kulturen tillhandahåller, utvecklar och förändrar människans medfödda reflexer och 
hennes psykologiska sätt att fungera (NE, 2010).  
 

Genom att tillägna sig kulturellt existerande sätt att tänka och handla utvecklar 
och förändrar individen sina psykiska funktioner, såsom minne, perception och 
tänkande (NE, 2010). 

 
Detta står i kontrast till Piagets teorier om att utvecklingen sker i olika stadier, som 
bygger på varandra (Ruath, 1968). 
 
Vygotskij menade att utveckling sker i ett gemensamt lärande, där barnet först lär sig 
tillsammans med någon för att sen kunna utföra det på egen hand. Skillnaden mellan 
det som individen kan utföra själv och det som den kan utföra tillsammans med 
andra kallar han den proximala utvecklingszonen (NE, 2010). 
 
Strandberg (2006) diskuterar läranderum i ett vygotskijperspektiv och menar att 
interaktion, aktivitet, artefakter, utvecklingshopp och kreativitet är viktiga 
perspektiv. Av betydelse för denna studie är särskilt interaktioner och artefrakter. 
Vygotskij ansåg att den sociala kompetensen är grundläggande för människors 
utveckling. Han såg inte samspel som en metod att stödja lärande och utveckling 
utan menade att samspel är lärande och utveckling. I detta samspel spelar språket en 
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viktig roll. Språket utvecklar i sin tur tänkandet (Arfwedson, 2004; Strandberg, 
2006). Enligt Strandberg (2006) åskådliggör Vygotskij människans relation till 
världen med en triangel. 
 
Figur 1. Människans verksamhetssystem (efter Strandberg, 2006, s. 81) 
 
            (artefakter) 
     verktyg 
 
 
 
 
 
 
   subjekt          objekt 
        (människan)       (världen) 
 
Figur 1 illustrerar att människans relation till världen är indirekt, därför att relationen 
är medierad. Mediering betyder att det finns något mellan människan och världen. 
Människan uppfatta världen genom verktyg och tecken. Vygotskij sätter in dessa 
medierade stimuli i ett kulturellt och historiskt sammanhang och menar att de hjälper 
människan att både göra och tänka. Strandberg kallar dessa verktyg för fusklappar 
och som exempel på verktyg radar han upp: pennor, anteckningsteknik, böcker, 
lexikon, minräknare, bilder, ramsor, den digitala informations- och 
kommunikationsteknologin med mera. Människans förmåga att använda verktyg kan 
kompensera hennes eventuella brister (Strandberg, 2006). 
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3 SYFTE 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever, lärare och föräldrar 
upplever att elevernas inlärningssituation, med särskilt fokus på 
koncentrationsförmågan, påverkas vid användningen av ett hörselförstärkande 
hjälpmedel.  
 
För att begränsa mitt syfte utgår jag från följande frågeställningar: 
 
 

3.1 Frågeställningar 
 

• På vilket sätt påverkar ljud de utvalda elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga? 
 

• På vilket sätt påverkar användningen av det hörselförstärkande hjälpmedlet 
elevernas inlärningssituation och koncentrationsförmåga? 
 

• På vilket sätt kan användandet av det hörselförstärkande hjälpmedlet få 
betydelse för elevernas fortsatta skolarbete? 
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4 METOD 
 
 
Forskning är en form av organiserad nyfikenhet och avsikten är att utöka det 
mänskliga vetandet (Stukát, 2005). Under denna rubrik redogör jag för det 
vetenskapliga synsätt som ligger till grund för denna studie, val av 
forskningsstrategi, och val av undersökningsmetod. Här beskrivs också 
undersökningsgrupp, genomförande av intervjuerna, databearbetning av det 
insamlade materialet, Slutligen diskuteras de forskningsetiska principerna samt 
reliabilitet och validitet. 
 
 

4.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två dominerade synsätt inom forskning, nämligen positivism och 
humanism. Positivism är en naturvetenskaplig inriktad kunskapsteori. Den bygger på 
vad som kan bekräftas med våra sinnen och vårt förnuft. Man anser att forskning ska 
prövas empiriskt och att den ska vara objektiv (Bryman, 2001; Patel & Davidsson, 
2003). Centralt för positivismen är att forskaren använder perspektiv och metoder 
som liknar naturvetenskapens. Humanismen står då för motsatsen och ställer sig 
kritisk till positivismen. Humanism försöker tolka och förstå människans språkliga 
uttryck (Stensmo, 2002; Bryman, 2001 ). 
Några grundtankar inom humanvetenskapen är att forskaren är en del av det som 
undersöks. Arbetsmaterialet består av språk i vid mening. När en text analyseras kan 
man studera fenomen som människors upplevelse, uppfattning och erfarande. 
Forskning om de fenomen som visar sig i människans medvetande kallas 
fenomenologi. Stensmo (2002) menar att varje intervjustudie är fenomenologisk i 
den bemärkelsen att intervjuaren med sina frågor får kunskap om den intervjuades 
uppfattning om hur något är.  
Den fenomenologiska tolkningsläran kallas hermeneutik. En analys av en text är 
alltid en tolkning som syftar till förståelse och tolkandet syftar till att utveckla teorier 
(Stensmo, 2002). 
I denna studie utgår jag från det vetenskapliga synsätt som humanismen står för och 
studien är inspirerad av både fenomenologi och hermeneutik.  
 
 

4.2 Hermeneutik som metod för tolkning av texter 
 
Hermeneutiken var ursprungligen en metod för bibeltolkning. Idag används 
hermeneutiken för att tolka olika slags texter, även människors berättelser om 
livshändelser och livserfarenheter (Stensmo, 2002; Bryman, 2001). Den 
hermeneutiska cirkeln kallas den process som sker när en text tolkas. Det innebär att 
analysen tar sin utgångspunkt i texten som helhet för att därefter gå in på detaljer i 
texten, för att sedan återvända till helheten och denna gång med en djupare förståelse 
av det budskap som finns i texten (Starrin & Svensson, 1994). Stensmo (2002) 
redogör för processen i fyra steg. Steg 1 innebär att bilda sig en uppfattning om 
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texten som helhet. Steg 2 innebär att söka teman i texten. Steg 3 innebär att jämföra 
texter med liknande teman. Steg 4 innebär att återvända till texten som helhet med 
den djupare förståelse man fått genom steg 2 och 3. Processen kan sedan fortsätta 
ännu ett varv eller flera tills man inte kan få ut mer av materialet. 
 
 

4.3 Forskningsstrategi 
 
Man skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Det kvantitativa har 
sin bakgrund i naturvetenskapen och det kvalitativa i de humanistiska vetenskaperna. 
Utmärkande för den kvantitativa forskningen är att forskaren använder mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Den kvalitativa 
forskningen utmärks av en datainsamling t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser (Patel & Davidsson 2003).  
Denna uppdelning är inte statisk och det ena synsättet kan användas för att göra en 
analys av det andra (Bryman, 2001; Stukát, 2005). Den kvalitativa strategin innebär 
att man är ute efter att tolka och förstå de resultat man får, däremot är man inte ute 
efter att generalisera, förklara och förutsäga. Stukát (2005) menar att när ett område 
är nytt och otillräckligt utforskat är en kvalitativ ansats att föredra. Eftersom studier 
där elever med normal hörsel använder ett hörselförstärkande hjälpmedel är ett 
relativt nytt och outforskat område passar den kvalitativa ansatsen bra. 
Kritiker menar att kvalitativ forskning är alltför subjektiv och reliabiliteten låg, 
eftersom det vanligen är få personer som ingår i studien (Bryman, 2001). 
 
 

4.4 Undersökningsmetod 
 
Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en 
företeelse är att ställa frågor (Lantz, 2007). I kvalitativa intervjuer är den intervjuades 
ståndpunkt i fokus, medan det inom den kvantitativa forskningen är forskarens 
intressen som speglas (Bryman, 2001; Lantz, 2007). Syftet med denna studie är att 
undersöka hur användningen av hörselhjälpmedlet audiofon upplevs av eleverna i 
studien. Det är alltså den intervjuades upplevelse som är i fokus. 
 
Kvalitativa intervjuer kan utformas på olika sätt från den ostrukturerade till den 
strukturerade och där emellan olika struktureringsgrad (Lantz, 2007). I den 
ostrukturerade intervjun använder forskaren kanske en enda öppen fråga eller ett PM 
som en minneshjälp. I den strukturerade intervjun använder man fasta svarsalternativ 
som är lika för alla respondenterna I den semi-strukturerade intervjun använder 
forskaren en intervjuguide med ett antal teman som ska behandlas. Frågorna kan 
behandlas i passande ordning och kompletterande frågor kan ställas. Metoden kräver 
goda förkunskaper, är flexibel, men också beroende av intervjuarens förmåga och 
färdigheter (Bryman, 2001; Kvale & Brinkman, 2009; Lantz, 2007). 
 
I denna studie väljer jag att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Några 
elever, lärare och föräldrar intervjuas. Syftet är att respondenterna ska beskriva sina 
uppfattningar och upplevelser om användning av hörselhjälpmedlet audiofonen. 
Genom att intervjua olika grupper speglas flera perspektiv för att öka 
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tillförlitligheten. Eleverna svarar för sin egen upplevelse och nytta av att använda 
hjälpmedlet. Föräldrarna svarar på vilka svårigheter eleven har haft tidigare och vad 
deras barn har berättat om audiofonen hemma, samt om de märkt någon förändring 
som kan relateras till audiofonen. Lärarna kan svara för sin egen upplevelse av att 
hantera audiofonen och hur de uppfattar elevens situation i klassrummet både med 
och utan audiofon.  
 
För att i möjligaste mån säkerställa att jag får svar på mina forskningsfrågor har jag i 
mina förberedelser skapat en dubbel intervjuguide i två spalter. Den ena delen 
innehåller studiens forskningsfrågor och den andra delen frågor, som kan ställas 
under intervjun, efter en idé av Kvale och Brinkman (2009). Se bilaga 1. 
 
Vanligt inom forskning där intervjuer används är att man gör en pilotstudie. Det görs 
för att granska intervjuns upplägg och tillförlitlighet. Det är bra om 
intervjupersonerna tillhör samma kategori som de personer, som senare ska besvara 
frågorna (Lantz, 2007). I denna studie medförde detta svårigheter, vilket beskrivs 
noggrannare under genomförande.  
 
 

4.5 Undersökningsgrupp 
 
Inom kvalitativa studier är man inte intresserad av ett representativt urval, eftersom 
man inte är ute efter att generalisera. Bekvämlighetsurval är då en framkomlig väg. 
Bekvämlighetsurval kan användas t.ex. då tillgängligheten på individer är begränsat.  
Ibland är bekvämlighetsurvalet, enligt Bryman (2001) orsakat av att forskaren inte 
tillåts styra själv utan organisationen kräver att få utse intervjupersoner. 
 
De elever som är aktuella i denna studie är ett urval av elever som deltar i ett projekt 
där man prövar hörselhjälpmedlet audiofon. Kriterier för deltagandet i projektet är att 
man konstaterat auditiva perceptionssvårigheter och koncentrationssvårigheter hos 
eleverna. De har vidare, genom skolhälsovården, fått konstaterat hörsel utan 
anmärkning. Eleverna har använt audiofonen under två till fem månader vid tiden för 
intervjun. 
 
Jag har gjort sammanlagt tio intervjuer och använt mig av nio respondenter. Jag har 
intervjuat tre elever, tre föräldrar och tre lärare. En respondent har jag intervjuat två 
gånger. Anledningen till detta är att en av lärarna är mentor för två av eleverna. En 
lärare är inte mentor för någon av de intervjuade eleverna, utan intervjuades därför 
att läraren hade flera års erfarenhet av att använda audiofonen. Eleverna går på två 
olika högstadieskolor. Båda skolorna har omkring 300 elever. Den ena skolan ligger i 
en stor stad och den andra på landet. Båda skolorna arbetar aktivt med att vara en 
skola för alla och tillhandahåller vid behov material och teknisk utrustning för elever 
med behov av stöd inom klassens ram. 
 
Genom Skoldatateket fick jag e-postadresser till specialpedagoger, som arbetade på 
skolor där det finns elever som deltar i projektet. Specialpedagogerna erbjöd 
lämpliga elever att delta och föräldrarna gav sitt samtycke skriftligt. Genom 
specialpedagogen fick jag också kontakt med klasslärare eller mentorer för 
respektive elev. När jag genomfört en intervju med en elev bad jag om elevens 
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samtycke till att kontakta dess föräldrar för en intervju. Jag fick telefonnummer till 
föräldrarna och kontaktade dem senare för en telefonintervju. 
 
 

4.6 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna av elever och lärare genomfördes på respektive skola i ett avskilt rum. 
Intervjuerna med föräldrar gjordes per telefon. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Vid alla intervjuer informerade jag om syftet med intervjun och vad 
den skulle användas till. Jag informerade om att intervjun skulle spelas in och 
transkriberas och att inspelningen därefter skulle komma att förstöras. Jag 
informerade om att deltagandet var frivilligt och att anonymitet garanterades, samt 
att respondenten kunde avbryta intervjun närhelst den önskade.  
 
Enligt Kvale och Brinkman (2009) är de första minuterna av en intervju avgörande. 
Respondenten vill skaffa sig en uppfattning om intervjuaren innan hon kan tala fritt 
och dela med sig av känslor och uppfattningar. Det gäller att skapa en god kontakt 
och lyssna uppmärksamt och intresserat. Av den anledningen inledde jag med några 
bakgrundsfrågor. Eftersom intervjun var semi-strukturerad följde jag inte mina frågor 
exakt i den ordning som jag skrivit dem, utan intervjun var mer ett samtal där jag 
kontrollerade att jag berört alla teman innan intervjun avslutades.  
 
Intervjun avslutades med att ge respondenterna tillfälle att tillägga något som de 
tyckte var viktigt för mig att veta. Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan man ge 
respondenten möjlighet att ta upp något som hon tänkt på eller undrat över under 
intervjun. Det är också värdefullt för intervjuaren att ta en stund till reflektion över 
vad som framkommit under intervjun och hur samspelet fungerat. När intervjun var 
avslutad gjorde jag noteringar om hur jag upplevt intervjun och respondenten.  
 
Att göra en pilotstudie är enligt Bryman (2001) önskvärt när det är möjligt, men 
pilotstudien ska inte göras med personer som kan ingå i det tänka urvalet. Vid en 
pilotstudie kan man upptäcka om någon frågeställning behöver ändras, samt ge 
intervjuaren en vana och säkerhet att genomföra intervjuerna. I denna studie visade 
det sig att det var mycket svårt att få tag i respondenter och jag gjorde av den 
anledningen ingen pilotstudie. Den första respondenten var mycket verbal och jag 
behövde inte justera mina frågor efter den första intervjun, utan jag höll fast vid den 
intervjuguide jag gjort från början.  
 
 

4.7 Databearbetning 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter. Efter 
transkriberingen lyssnade jag på intervjun igen för att säkerställa att den blivit riktigt 
nedskriven. Därefter följde jag den hermeneutiska cirkels olika steg.  
 
Jag läste de olika texterna flera gånger för att bilda mig en uppfattning om texten 
som helhet. Därefter sökte jag utifrån de frågeställningar jag hade olika teman i 
texterna. Jag förde in olika teman i tabeller och noterade sedan intervjusvar från 
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elever, lärare och föräldrar. På det sättet kunde jag jämföra deras upplevelser och 
erfaranden. Jag återvände sedan till texten som helhet med en fördjupad förståelse 
och sökte efter flera teman. Så arbetade jag tills jag tyckte att jag fått ut det som 
materialet gav. 
 
I hermeneutisk forskning betonar man att forskaren alltid har en förförståelse som 
han inte kan frigöra sig från. Det är viktigt att vara medveten om detta och pröva 
olika möjliga tolkningar för att hitta den mest rimliga (Starrin & Svensson, 1994). 
Patel och Davidsson (2003) menar att forskarens förförståelse är en tillgång och inte 
ett hinder. Förförståelsen är ett verktyg vid tolkningen. 
 
 

4.8 Forskningsetiska principer 
 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat ett antal forskningsetiska principer, som är 
viktiga att följa när man skriver rapporter och uppsatser. Det är fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet 
För att säkerställa informationskravet ska deltagarna informeras om vilken uppgift de 
har i projektet och om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när helst de önskar. De ska också ha information om vilka moment som 
undersökningen omfattar. Genom missivbrevet och den muntliga information jag gav 
vid intervjutillfället fick respondenterna den information som behövdes för att 
säkerställa informationskravet. 
Samtyckeskravet 
Deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. De kan själva bestämma hur 
länge och på vilka villkor de är beredda att delta och de kan när de vill avbryta sin 
medverkan. Om någon deltagare är under 15 år eller om undersökningen är av etiskt 
känslig karaktär måste tillstånd ges av vårdnadshavaren. Eftersom alla eleverna är 
under 15 år var föräldrarna tvungna att ge sitt samtycke, vilket de gjorde skriftligt .  
Konfidentialitetskravet 
Alla uppgifter om personer, som deltar i undersökningen ska behandlas så att 
personerna inte kan identifieras av utomstående. Det innebär också att uppgifterna 
ska lagras så att ingen utomstående kan komma åt dem. I den här studien har jag valt 
att använda hon när jag pratar om eleverna fast eleverna jag intervjuade var både 
pojkar och flickor. Jag har inte heller namngivit skolan eller platsen där skolan 
ligger. 
Nyttjandekravet 
Uppgifter som är insamlade får inte användas för något annat än forskningsändamål, 
exempelvis kommersiellt bruk. De insamlade uppgifterna i denna studie är inte 
aktuella att använda i annat syfte. 
 
 

4.9 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Bryman (2001) är reliabilitet och validitet begrepp som främst hör hemma i 
den kvantitativa forskningen. Inom den kvalitativa forskningen ser man lite 
annorlunda på dessa begrepp. Patel och Davidsson (2003) menar att validitet och 
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reliabilitet inte har samma innebörd i kvalitativa studier utan begreppen är 
”sammanflätade” och de föreslår att man använder begreppet validitet i en vidare 
bemärkelse. En del forskare föreslår trovärdighet och äkthet som alternativa kriterier 
(Bryman, 2001).  
 
I denna studie har jag intervjuat ett antal personer om deras upplevelser och 
uppfattningar. En uppfattning och en upplevelse är något personligt och subjektivt. 
Huruvida jag har fått ärliga och uppriktiga svar kan man aldrig säkert veta. En elev 
kan känna lojalitet mot sin lärare och därför svara som den tror att läraren vill att den 
ska svara. Lärarna i denna studie kan känna lojalitet till projektledaren och därför 
välja det som är positivt framför det som är negativt. Föräldrarna i denna studie kan 
känna lojalitet mot läraren och projektledaren och svara utifrån detta. Genom att jag 
intervjuade eleven, elevens lärare och elevens förälder har jag kunnat få en samlad 
bild av hur eleverna upplever audiofonen och jag anser att trovärdigheten styrks 
genom att jag intervjuat olika personer om samma fenomen.  
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Genom att intervjuerna spelades in 
kunde jag lyssna flera gånger. Hur man transkriberar intervjuerna beror på vilket 
syfte man har med intervjun. Enligt Stensmo (2002) kan man göra en mer redigerad 
transkribering som liknar skriftspråk om det inte exempelvis handlar om en studie 
där en patient avslöjar sitt omedvetna genom felsägningar. Patel och Davidsson 
(2003) menar att vid transkriptionen försvinner ofta gester, mimik, betoningar, 
ironier och kroppsspråk. Vid transkriberingen skrev jag exakt ner det respondenterna 
sade och jag valde att skriva det som uttrycktes med skriftspråk, det vill säga att jag 
skrev var istället för va och liknande. Jag noterade också eventuella pauser och 
känsloyttringar som exempelvis skratt. Jag anser att jag på intet sätt avsiktligt 
förändrat den information, som jag fick av respondenterna, även om jag kan ha 
missat att notera t.ex. gester och kroppsspråk.  
 
Antalet respondenter i denna studie är inte särskilt stort och urvalet är inte 
representativt, eftersom det är ett bekvämlighetsurval. Vad som framkommit i 
studien är av den anledningen inte möjligt att generalisera. 
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5 RESULTAT  
 
 
I resultatredovisningen uppger jag av etiska skäl inte elevernas kön. När jag citerar ur 
intervjuerna använder jag konsekvent hon oberoende av vilket kön respondenten har.  
Jag utgår från de tre frågeställningar jag använt för att begränsa mitt syfte och 
presenterar resultatet på följande sätt. 
 
Frågeställning Rubrik i resultatdelen 
På vilket sätt påverkar ljud de utvalda 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga? 
 

Ljud som påverkar eleverna negativt. 
Hur ljud påverkar elevernas 
koncentrationsförmåga. 
Hur ljud påverkar elevernas 
inlärningssituation. 
 

På vilket sätt påverkar användningen av 
det hörselförstärkande hjälpmedlet 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga? 
 

Hur det hörselförstärkande hjälpmedlet 
påverkar elevernas 
koncentrationsförmåga. 
Hur det hörselförstärkande hjälpmedlet 
påverkar elevernas inlärningssituation. 
 

På vilket sätt kan användandet av det 
hörselförstärkande hjälpmedlet få 
betydelse för elevernas fortsatta 
skolarbete? 
 

Det hörselförstärkande hjälpmedlets 
betydelse för elevens fortsatta 
skolarbete. 
 

 
 

5.1 Ljud som påverkar eleverna negativt 
 

5.1.1 Småljud 
Elevrespondenterna menar att ”småljud” från till exempel pennor och sudd är 
irriterande. 
 

När jag hör småljud, som kan vara väldigt irriterande, som med penna och ett 
sudd ,då kan jag bli helt frustrerad, det är mer jobbigt än annat. 

5.1.2 Prat  
Ljud i form av prat är störande när eleverna ska arbeta. Respondenterna uttrycker att 
det är besvärande om det inte är arbetsro i klassrummet. Om det finns möjlighet 
väljer eleverna att gå till ett annat rum för att arbeta i en mindre grupp. Alternativt 
stannar de kvar i klassrummet, därför att de flesta klasskompisarna sökt sig ut och 
det är bara en liten grupp kvar i klassrummet. 
 

När nån pratar kan jag inte koncentrera mig. Om många pratar samtidigt blir det 
kaos i huvudet…jag kan inte ta en sak i taget. 
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5.1.3 Plötsliga ljud 
Det visade sig att plötsliga ljud kan vara distraherande. När eleverna är sysselsatta 
med läxläsning och telefonen ringer eller ett fordon passerar kan eleverna tappa 
koncentrationen. 
 

Det räckte med att det var en traktor eller en bil som åkte förbi utanför fönstret så 
var hon tvungen att springa och kolla vad det var. 

5.1.4 Oregelbundna ljud 
Oregelbundna ljud medför att eleverna blir stressade. Oregelbundna ljud som stör 
finns i både klassrums- och hemmiljön. Oregelbundna ljud i klassrummet kan vara 
elever som sitter och trummar med fingrarna mot bänklocket eller elever som slår 
med en penna. Oregelbundna ljud i hemmiljön kan vara grannars hamrande. 
  

Om nån hamrar och så där i samfälligheten där vi bor och jag ska sitta och läsa 
då är det inte en chans att jag kan fortsätta. 

5.1.5 Röster 
Det framkom att vissa röster kan vara mer störande än andra. Ett exempel är inlästa 
material, som elever kan lyssna på istället för att läsa själv. Uppläsarens röst kan vara 
irriterande, så att eleverna inte uppfattar innehållet.  
 

…men jag tycker inte om såna där inlästa material för jag tycker att det låter lite 
konstigt och då irriterar jag mig mer på rösten än på vad som sägs. 

 
Ett annat exempel är lärare, som enligt elevrespondenterna har pipiga eller irriterande 
röster. Eleverna uttrycker att de har svårt att stå ut med dessa röster.  
 

En del lärares röst är så skrikig så man kan inte ha den. 
 
 

5.2 Hur ljud påverkar elevernas koncentrationsförmåga 
 

5.2.1 Passivitet 
Om det är stökigt miljö i klassrummet så kan det medföra att eleverna blir passiva. 
De sitter kvar i sina bänkar och tittar eller leker med en penna. Om eleverna upplever 
att det blir för stökigt i klassrummet kan de välja att gå till en lugnare miljö för att 
arbeta. 
 

En del lektioner är jättestökiga och då blir det antingen så att då jobbar jag 
ingenting eller också sätter jag mig i ett annat rum med kompisar. 

5.2.2 Dagdrömmeri 
När eleverna blir trötta och okoncentrerade kan de bli sittande i sin egen värld och 
dagdrömma. Dagdrömmeri var enligt respondenterna vanligare i de lägre 
årskurserna, men på högstadiet är det vanligare att eleverna gick omkring i 
klassrummet och stör andra. 
 

Hon satt och drömde mest. 
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5.2.3 Går runt och stör 
När det är lugnt i klassrummet kan eleverna koncentrera sig ganska bra, men när det 
är stökigt i klassrummet blir eleverna själva störande genom att de hittar på annat 
och/eller går runt i klassrummet. 
 

När hon inte orkar så går hon runt i klassrummet och gör andra saker som är 
störande.  

5.2.4 Gör ljud  
Eleverna störs av vissa ljud och samtidigt beskriver respondenterna att eleverna 
själva kan göra just de ljud som de störs av t.ex. slå med pennor och trumma mot 
bänken.  
 

Hon gör gärna ljud själv liksom sitter och trummar och låter så där. 

5.2.5 Arbetar i mindre grupp 
Det går lättare för eleverna att arbeta när de inte är så många elever i klassen. 
Eleverna väljer gärna att sitta i en mindre grupp och arbeta. Antingen går de till ett 
grupprum eller så stannar de i klassrummet, därför att de flesta av klasskamraterna 
har lämnat klassrummet. 
 

Hon blir okoncentrerad i större sammanhang. 

5.2.6 Avskärmning 
Eleverna har möjlighet att lyssna på musik i sina mp3-spelare. Eleverna använder 
musiken för att avskärma sig från störande ljud och kan då arbeta bättre. Flera av 
eleverna har behov av att lyssna på musik för att avskärma sig från ljud och därför är 
användning av mp3 under lektioner tillåten. Att lyssna på musik i sin mp3 kan också 
vara en strategi som eleverna väljer då en lärare har en röst som eleverna tycker är 
”jobbig” att lyssna till och så undviker eleverna att irritera sig på rösten. 
 

Då lyssnar jag på musik så då hör jag inget 
 
Även ljud i sig kan fungera som en avskärmning enligt elevrespondenter. Om 
omkringljud blir tillräckligt starka, det vill säga om det är riktigt stökigt i 
klassrummet kan vissa av eleverna arbeta trots att de annars stör sig på småljud.  
 

Men det är skillnad om jag har mycket ljud då kan jag sitta i min egen lilla värld 
och då kan jag jobba Det är väldigt underligt. 

 
Det visade sig också att vissa av eleverna inte tycker om när det är tyst. De vill gärna 
ha ljud omkring sig. Eleverna sätter på tv:n hemma även om de inte tittar på tv och 
vill helst inte ha tyst omkring sig. 
 

Hon vill ofta ha musik på eller att tv:n ska vara på eller så där, hon vill inte gärna 
ha tyst omkring sig 

5.2.7 Ljudkänslighet 
Eleverna beskrivs som ljudkänsliga eller som att de har enormt bra hörsel. Eleverna 
verkar inte uppskatta starka ljud och har aldrig hög volym på tv:n eller cd-spelare. En 
del av eleverna vill helst ha tyst omkring sig för att kunna arbeta. 
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När det inte är tyst tappar jag fokus och kan inte arbeta. 

 
Elevrespondenter berättar om några lärare, vars röster är skrikiga eller pipiga och 
menar att rösterna gör det svårt att använda audiofonen. Eleverna upplever rösten 
irriterande och när de försöker kompensera genom att sänka volymen på audiofonen 
blir konsekvensen den att omkringljud hörs tydligare och blir irriterande.  
 

En del lärares röst är så skrikig så man kan inte ha den. 

5.3 Hur ljud påverkar elevernas inlärningssituation 
 

5.3.1 Huvudvärk 
Respondenterna berättar att eleverna kan få huvudvärk efter en skoldag och/eller när 
lektioner ärr stökiga.  
 

Hon reagerar med att hon blir ganska ofokuserad och hon får ofta huvudvärk. 

5.3.2 Trötthet  
Eleverna kan vara trötta efter en skoldag. Det krävs mycket energi av eleverna när de 
ska både lyssna och skriva av det som står på tavlan. Energi krävs också när eleverna 
ska läsa och förstå en text. 
 

…varje fredag är jag trött, dom andra dagarna ibland… 

5.3.3 Irritation 
Eleverna känner sig stressade och irriterade av vissa ljud. Det handlar om ljud som 
upprepas till exempel någon som slår med en penna eller trummar mot bänklocket. 
Det handlar också om ljud från många som pratar samtidigt. 
 

Om det är typ nån som sitter och slår med en penna eller nåt så blir man 
asirriterad. 

5.3.4 Lättstördhet 
Eleverna beskrivs som lättstörda och känsliga för ljud, vilket till exempel innebär att 
de har svårt att följa med under genomgångar och att koncentrera sig under eget 
arbete. Eleverna behöver ha tyst omkring sig för att kunna arbeta. Eleverna tycks inte 
kunna sovra och välja bort ljud som inte är relevanta för situationen.  
 

När det blir väldigt mycket ljud omkring henne så tappar hon fokus på det hon 
ska göra och fokuserar på allt annat som händer runt omkring. 

 
En uppfattning som framförs av lärar- och föräldrarespondenter är att 
koncentrationssvårigheterna också kan handla om nyfikenhet och/eller om att 
eleverna måste kontrollera vad som händer. 
 

Då vill hon genast titta på det, hon är ju rätt så lättstörd då om man säger.  
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5.3.5 Instruktioner i grupp 
Eleverna i denna studie har svårt att ta instruktioner i grupp. Läraren får ofta ge 
enskilda instruktioner eller eleverna tar hjälp av andra elever. Lärarna försöker 
kompensera svårigheterna genom att ge visuellt stöd samtidigt med den muntliga 
informationen. 
 

Instruktioner i grupp är jättesvårt, men enskild instruktion går bra. 

5.3.6 Uthållighet 
Att hålla fast vid uppgiften är en svårighet som beskrivs. Det visar sig som att 
eleverna snabbt plockar ihop och anser sig färdiga, fastän så inte är fallet. Det kan 
också visa sig som att eleverna tar en paus, går på toaletten och går runt och ”kollar” 
lite. För att eliminera denna svårighet vid provsituationer låter läraren eleverna göra 
muntliga prov istället för skriftliga. I annat fall lämnar eleverna in ofullständiga prov. 
 

Hon kan inte sitta med en uppgift länge. 

5.3.7 Arbetsminne  
Eleverna kan ha problem med arbetsminnet. Det visar sig som svårigheter med att 
lära sig och komma ihåg tabeller och liknande. Det som tros vara inlärt är borta efter 
ett litet tag. Stress kan göra arbetsminnet sämre anser respondenter, så att även om 
eleverna egentligen har ett bra minne så kommer de inte ihåg saker därför att de är 
stressad. 
 

Hon kommer inte ihåg, det fastnar liksom inte. 

5.3.8 Svårigheter i skolämnen 
De svårigheter eleverna främst uppvisar i olika skolämnen handlar om svårigheter 
med avkodning, läsförståelse, ordkunskap och engelska uttal. Matematik är också 
svårt för några av eleverna och då i första hand det inom matematiken, som kräver 
läsförståelse. 
 

Matten har ju inte varit friktionsfri, eftersom man ändå måste ha lite läsförståelse 
i matematik också. 

 
Hon har ju svårt då med läsförståelsen och så har hon ju svårt med och engelska 

 
 

5.4 Hur det hörselförstärkande hjälpmedlet påverkar 
elevernas koncentrationsförmåga 

 

5.4.1 Koncentration 
Det visade sig att eleverna får lättare att koncentrera sig när de använder audiofonen. 
Lärarna bedömer elevernas koncentrationsförmåga på en niogradig skala där ett är 
det lägsta och nio är det högsta värdet. Bedömningen gjordes innan eleverna började 
använda audiofonerna och även vid intervjutillfället. Enligt lärarnas bedömning ökar 
koncentrationsförmågan för eleverna i medeltal fyra steg och detta oberoende av om 
eleven uppskattar användningen av audiofonen eller ej. 
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Hon har lättare att koncentrera sig när hon kan stänga ute ljud. 

5.4.2 Uthållighet vid genomgångar 
Audiofonen används i första hand av SO-läraren och då vid genomgångar. Det visar 
sig att just vid genomgångar kan vara påfrestande för eleverna att lyssna 
koncentrerat, men med audiofonen så går det mycket lättare, eftersom vad läraren 
säger hörs och omgivande ljud inte stör. Detta medför att elevernas förmåga att 
lyssna koncentrerat under genomgångar ökar. 
 

Jag kan se större skillnad i koncentration just under genomgångar. 

5.4.3 Kontakt lärare - elev 
När audiofonen används upplever eleverna att läraren pratar direkt till dem och det 
hjälper eleverna att koncentrera sig. 
 

Man hör lärarens röst som att den pratar till en själv och då blir man mer 
koncentrerad. 

5.4.4 Uppmärksamhet 
Eleverna blir mer uppmärksamma och kan fokusera på vad läraren säger, när de 
använder audiofonen.  
 

Med audiofon blir hon mer uppmärksam det märker jag faktiskt. 

5.4.5 Dämpning av omkringljud 
Eleverna använder audiofonen vid genomgångar i första hand i SO. Eleverna tycker 
att de just vid genomgångar vill slippa störande ljud och då fungerar audiofonen bra. 
Audiofonen fungerar som en dämpare av omkringljud och lärarens röst hörs tydligt 
utan att andra ljud konkurrerar med den. Eleverna väljer ibland att ha audiofonen 
även när genomgången är slut och de ska arbeta enskilt. 
 

Om det är typ genomgång vill jag inte ha några andra ljud. 
 
 

5.5 Hur det hörselförstärkande hjälpmedlet påverkar 
elevernas inlärningssituation 

 

5.5.1 Omkringljud 
När eleverna använder audiofonen så störs en del av eleverna inte längre av 
omkringljud. Fortfarande hör de klasskamraterna, men lärarens röst dominerar och är 
tydlig och det tycker eleverna känns bra. 
 

Störande ljud försvinner lite, jag stör mig inte på kamraterna då – jag hör ju dom 
liksom, men jag hör dom inte lika tydligt. 

 
Någon elev upplever att omkringljud stör och till och med förstärks genom lärarens 
mikrofon. Andra elever som är nära lärarens mikrofon hörs för mycket och irriterar. 
 



31 

Man hör ändå dom andra eleverna när dom pratar. 
 
Eleverna kan till och med få huvudvärk om de använder audiofonen när läraren har 
en skrikig röst.  
 

En del lärares röst är så skrikig så man kan inte ha den. Jag får ont i huvet ibland. 

5.5.2 Instruktioner i grupp 
När det gäller att ta instruktioner i grupp så visar det sig att audiofonen underlättar 
för eleverna. Samtidigt menar respondenterna att det är svårt att med säkerhet påvisa 
orsak och verkan, eftersom lärarna även använder visuellt stöd när de ger 
instruktioner eller att eleverna tar hjälp av kamrater.  
 

Min känsla är att dom förstår snabbare när audiofonen är på.  

5.5.3 Bekräftelse 
Audiofonen hjälper eleverna att få bekräftelse och visshet om det de gör blir rätt. 
Med hjälp av audiofonen upplever eleverna att läraren pratar direkt till dem. 
 

Det blir ju som hon får det direkt, som man sitter och pratar med bara henne.  

5.5.4 Självförtroende 
Att använda audiofonen kan upplevas som utpekande och kan då påverka elevernas 
självförtroende negativt. Eleverna har även erbjudits andra kompensatoriska 
hjälpmedel, som Daisy, Alpha-smart och dator, men eleverna har tackat nej därför att 
de inte vill vara annorlunda.  
 

Den här eleven har inte varit så jättelätt hon har inte velat sticka ut med 
hjälpmedel med en egen dator till exempel som vi har erbjudit henne att använda 
den här hösten men gärna hon vill gärna inte sticka ut ur mängden.  

 
Det visar sig att vissa av eleverna, som visserligen uppskattade audiofonen i början 
inte ville använda den efter ett tag. Eleverna själva menar att de upplever ljudet i 
audiofonen som konstigt och att omkringljud stör. Föräldrarespondenterna menar att 
eleverna inte vill använda audiofonen, därför att de inte ville utmärka sig på något 
sätt eller vara annorlunda och skilja sig från mängden. 
 

Jag tror att mycket ligger bakom att hon känner sig liksom udda. Hon vill inte 
utmärka sig eller att folk ska titta på henne och så där. 

 
Lärarna har med sig audiofonen när de kommer till klassen och ger den till 
respektive elev när eleven ska använda den. Läraren tar sen med sig audiofonen vid 
lektionens slut. 
 

Jag har med den på min vagn som jag har med alla mina läromedel och så får 
hon den när jag kommer in i klassrummet.  

 
Upplevelsen av audiofonen kan också stärka självförtroende. Eleverna känner sig 
speciella och uppskattar att klasskamraterna är nyfikna och vill prova audiofonen. 
Det visar sig också att klasskamraterna är lite avundsjuka och klasskamrater säger att 
de också behöver en audiofon för att de har svårt att koncentrera sig. 
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Då blev han lite avundsjuk och sa att en så’n där skulle jag också vilja ha för jag 
har också svårt att koncentrera mig . 

 
Elevrespondenter beskriver att de hade en initial oro för att audiofonen skulle vara 
stor och iögonfallande. Det visar sig att eleverna blev positivt överraskade över att 
audiofonen liknade en mp3 och inte var så iögonfallande.  
 

Den var så liten som en mp3 och det här var okej. Den syns inte så mycket. 
 
 

5.6 Det hörselförstärkande hjälpmedlets betydelse för elevens 
fortsatta skolarbete 

 

5.6.1 Läxläsning går lättare 
Respondenterna beskriver att läxläsningen går lättare och att det går åt mindre tid till 
läxläsning.  
 

Jag jobbar mindre med läxorna nu för det fastnar på ett mycket lättare sätt när 
man använder audiofonen. 

 
När eleverna förbereder sig hemma inför ett prov så kan de en hel del redan som de 
hört och lärt under genomgångarna. Eleverna har också fått klart för sig under 
lektionerna vad hemuppgifterna/proven går ut på, vilket inte var fallet tidigare. 
 

När vi skulle läsa till prov så verkade hon kunna en hel del, så hon måste ha 
snappat från genomgångar och sån’t där i skolan. 

5.6.2 Muntlig sammanfattning 
Vid genomgångarna gör läraren en sammanfattning av texten. När eleverna sen läser 
texten så känner de igen vad de har hört. Eleverna får ut mera av genomgångarna när 
de använder audiofonen och de får det lättare att läsa i skolan och hemma. 
 

Sen då jag läser i boken då tänker jag, men det var ju det där hon sa. Så då 
märker jag att jag kommer ihåg vad hon säger, annars brukar jag inte reagera på 
det. 

5.6.3 Mer koncentration 
Respondenterna menar att eleverna är mer koncentrerade vid hemarbete. Samtidigt 
påpekar de att det är svårt att veta om det finns någon annan orsak till att eleverna är 
mer koncentrerade. Respondenter menar att det också kan bero på mognad. 
 

Hon har varit mycket mer koncentrerad på sista tiden jämfört med mellanstadiet. 

5.6.4 Lättare tyda anteckningar 
Eleverna kan lättare tyda anteckningar, som de gjort vid genomgångar. Tidigare när 
audiofonen inte användes kunde eleverna inte minnas och känna igen de 
anteckningar som de gjort under genomgångar, men när audiofonen används känner 
eleverna igen sina egna anteckningar. 
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Då kan jag gå tillbaka i anteckningarna och komma ihåg vad jag skrivit, förr 
gjorde jag inte det. 

5.6.5 Frigör energi 
Respondenterna anser att eleverna på grund av sina auditiva svårigheter använder 
mycket energi till att ta in muntlig information, men när eleverna använder 
audiofonen får de lättare att ta in muntlig information och energi frigörs och eleverna 
kan använda energin till annat.  
 

Det skulle frigöra energi som hon måste använda på att ta in information. 

5.6.6 Hitta strategier 
Respondenterna menar att elever som använt audiofonen under en längre tid verkar 
hitta strategier för att lyssna mer koncentrerat även när audiofonen inte används. Det 
kan handla om en träningseffekt, som gör att eleverna är inställda på att lyssna när 
läraren står framför klassen, menar respondenterna. 
 

Tränar upp oss gör vi på olika sätt, lär oss saker gör vi hela tiden och det tror jag 
att de här barnen också gör. 

5.6.7 Delaktighet 
Eleverna blir delaktiga i klassen och inte särskilda. Under de tidigare åren i 
grundskolan var det vanligt att eleverna gick ifrån klassen för att gå till en 
specialpedagog.  

 
Med en lärare så då på mellanstadiet fick jag vara i en mindre grupp …. hon va 
specialpedagog. 

5.6.8 Betyg 
Om användningen av audiofonen kommer att påverka betygen finns det olika 
uppfattningar om. Några respondenter menar att det är svårt att dra några slutsatser 
ännu om sambandet mellan användningen av audiofonen och betygen. 
Några andra respondenter menar att användningen av audiofonen kan höja betygen. 
Det framkom också i det sammanhanget, en önskan om att audiofonen skulle 
användas i fler ämnen än SO för att påverka betygen även i andra ämnen. 
 

Ja absolut. Det tror jag, för jag märker att det går lättare med läxor i dom ämnena 
som jag har audiofonen. Om man kan använda den fullt ut så är jag övertygad 
om att den skulle göra det. 
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6 DISKUSSION 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Jag valde den k valitativa ansatsen utifrån att området är ganska outforskat och enligt 
Stukát (2005) är då en kvalitativ ansats att föredra. För att säkerställa generaliserbara 
resultat skulle en helt annan slags studie behöva göras. För det första borde fler 
elever ingå i undersökningen och för det andra borde en kontrollgrupp finnas. Jag 
tycker ändå att resultatet i denna studie är intressant och studien väcker nya frågor.  
 
I denna studie utgår jag från det vetenskapliga synsätt som humanismen står för och 
studien är inspirerad av både fenomenologi och hermeneutik. För att få svar på syftet 
och frågeställningarna i denna studie valdes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 
Det var respondenternas subjektiva uppfattning och upplevelse, som var av intresse.  
 
Andra tänkbara metoder i studien är enkäter och observationer. Enkäter anser jag inte 
är ett lämpligt alternativ i denna studie, därför att eleverna har 
koncentrationssvårigheter och i vissa fall svårigheter med läsning och läsförståelse. 
Detta kan medföra att tillförlitligheten inte blir lika stor, eftersom eleverna kan 
missuppfatta svarsalternativ och/eller inte orka koncentrera sig för att svara på 
enkäten på egen hand. Bryman (2001) lyfter fram nackdelar med enkäter och menar 
att några av nackdelarna är att man inte kan hjälpa respondenten, att man inte kan 
ställa uppföljningsfrågor och att enkäter inte passar alla respondenter. 
 
Även observationer är mindre lämpligt. Att en okänd människa kommer in i ett 
klassrum för att observera, kan upplevas negativt av eleverna och detta kan i sin tur 
medföra att eleverna uppträder annorlunda än de vanligtvis gör. Bryman (2001) 
kallar detta för ”reaktiv effekt” och menar att om människor vet om att de observeras 
så kan de ändra sitt beteende för att de vill uppfattas positivt eller negativt. 
 
Min egen roll och förförståelse kan färga av sig både i de frågor jag ställer och hur 
jag tolkar svaren. Har mina frågor varit tillräckligt djupgående? Har min förförståelse 
medfört att jag inte ställt tillräckligt djupa följdfrågor? Har mina frågor varit ledande 
och svaren mer bekräftat min uppfattning än respondentens? Inom fenomenologin 
anser man att forskaren ska försöka bortse från sin egen förförståelse i betydelsen 
vara medveten om dem så att inte förförståelsen blandas ihop med det fenomen som 
ska tolkas och beskrivas (Starrin & Svensson, 1994).  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever, lärare och föräldrar 
upplever att elevernas inlärningssituation, med särskilt fokus på 
koncentrationsförmågan, påverkas vid användningen av ett hörselförstärkande 
hjälpmedel.  
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De elever som deltar i denna studie har konstaterats ha auditiva svårigheter och 
koncentrationssvårigheter. Resultatet tyder på att eleverna blir störda av ljud och 
därför blir okoncentrerade. Det går inte med säkerhet att påvisa att det är på detta 
sätt, eftersom koncentrationssvårigheter kan ha många olika orsaker. Hintze och 
Sandberg (2001) betonar att orsaken till koncentrationssvårigheter kan finnas inom 
såväl medicinska-neurologiska som psykologiskt-pedagogiska funktioner. Boman 
och Enmarker (2004) framhåller att faktorer som lärarens undervisning, uppgiftens 
svårighetsgrad och individens motivation kan påverka koncentrationen. Kadesjö 
(2007) beskriver elever som har stora motoriska eller perceptuella svårigheter och 
svårt att koncentrera sig av den anledningen.  
Skolhälsovården har konstaterat att eleverna i studien är normalhörande, men ett 
ITPA-test visar att eleverna har auditiva svårigheter. Testets tillförlitlighet kan 
naturligtvis diskuteras, eftersom resultatet på ett test, även om det är standardiserat, 
kan bero på exempelvis dagsformen hos eleven och handhavandet av testet. 
 
För att få en uppfattning om hur eleverna påverkas när de använde audiofonen måste 
man veta hur de påverkas av ljud när de inte använder audiofonen. Boman och 
Enmarker (2004) visar i sin avhandling att de ljud som stör eleverna mest är ljud som 
människan åstadkommer och på första plats kommer prat i klassrummet och på andra 
plats skrapljud från stolar och bord. Även resultatet i denna studie visar att ljud som 
människan åstadkommer stör mest. I denna studie är det dock ljud från pennor och 
sudd, oregelbundna ljud som trummande mot bänkar och plötsliga ljud som 
telefonsignaler, som stör mest. Eleverna störs också av prat i klassrummet, men 
uttrycker en väldig irritation över de nämnda ”småljuden”. Detta stämmer med 
Tufvessons (2007) forskning som visar att det är ojämna och oväntade ljud som stör 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eftersom eleverna i studien har 
svårigheter likartade dem som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
har. Niklasson (2009) menar att elever har olika Auditory Perceptual Profiles (APP) 
och att eleverna hör olika bra vid olika frekvenser. Det kan vara så att eleverna i 
studien är känsliga inom vissa frekvenser, och detta medför att de upplever 
småljuden som störande.  
 
Duvner (1997) och Hintze & Sandberg (2001) menar att perception handlar om att 
sovra intryck, skilja ut det väsentliga och bortse från irrelevanta intryck. Wallenkrans 
(1997) kallar detta den lägre nivån av perception (receptionsnivån). Av resultatet 
framgår att audiofonen dämpar omkringljud för eleverna. Vidare att eleverna hör 
lärarens röst klart och tydligt vid genomgångar och kan uppfatta det läraren säger. 
Eleverna får med andra ord hjälp att skilja ut de väsentliga ljuden, i detta fall lärarens 
röst istället för att uppmärksamma de omkringljud som finns i klassrummet. Nolte 
(2004) framförde att en del barn inte hade utvecklat förmågan att lyssna selektivt, på 
grund av att de utsätts för alltför mycket bakgrundsljud.  
 
Intressant är också att respondenter beskriver att elever kan koncentrera sig när det är 
mycket starka omkringljud. Duvner (1997), Juul (2005) och Kadesjö (2007) menar 
att det är viktigt med lugn och ro för att kunna koncentrera sig, men det kan tydligen 
vara motsatsen också. Eleverna kan ”gå in i sin egen lilla värld” när det är starka 
omkringljud och de uttrycker själva att det är underligt. Det kan vara så att starka 
ljud blir en form av ”ljudkuliss”, som dämpar de irriterande ”småljuden”. Det är 
fascinerande att tänka sig att en pennas rispande mot ett papper för elever kan 



36 

upplevas mer irriterande än starka omkringljud. Hur människan hör och lyssnar är 
alltså individuellt. Arbetsro och inlärningsmiljö är med andra ord relativa. Boman 
och Enmarkers (2004) forskning visar att en dålig ljudmiljö påverkar människor 
negativt. Socialstyrelsen m.fl. diskuterar buller och gränsvärden för ljudnivån och 
värnar om att alla ska ha en god ljudmiljö. Ljudmiljöundersökningar har visat att 
buller i skolmiljön påverkar inlärning och skolprestationer (Socialstyrelsen, 2005a). 
Frågan är då vad som är en god ljudmiljö? Hörselskadades riksförbund (2007) 
skriver att buller kan vara vilket ljud som helst, som medför oönskade psykiska 
effekter. Att upplevelsen av ljud är subjektiv är kärnan i problematiken. Eleverna i 
denna studie är känsliga för ljud, men frågan är om problemet kan lösas genom att 
bullret håller sig under vissa gränsvärden. Är det möjligt att sätta upp gränsvärden 
när upplevelsen är subjektiv? Vilket är gränsvärdet för ljud från pennor?  
 
Det finns elever i denna studie som inte vill använda audiofonen, därför att ljudet blir 
konstigt och därför att vissa lärares röster blir irriterande och besvärande att lyssna 
till när de använder audiofonen. Finns det här något samband med Niklassons (2008) 
forskning om elevers Auditory Perceptual Profiles (APP)? Kanske lärarnas röster 
ligger på en frekvens som sammanfaller med den frekvens där eleverna är särskilt 
ljudkänsliga.  
 
Det är också tänkbart att det finns andra orsaker till att elever inte vill använda 
audiofonen. Är anledningen den ovan beskrivna ljudkänsligheten inom vissa 
frekvenser eller kan brist på självförtroende vara en orsak. I studien finns elever som 
beskrivs som väldigt känsliga för att utmärka sig och vara annorlunda. Taube (1997) 
framhåller betydelsen av lärares och kamraters attityder, förväntningar och 
värderingar för ett gott självförtroende. Känner elever sig utpekade varje gång 
audiofonen ska användas? Respondenterna beskriver hur lärarna har med sig 
audiofonen när de kommer till klassen och ger den till respektive elev när eleven ska 
använda den. Just det momentet kan upplevas utpekande och detta kan bidra till att 
eleverna inte vill använda audiofonen. Föhrer och Magnusson (2003) visar på vikten 
av att sätta in kompensatoriska hjälpmedel tidigt. Om hjälpmedel sätts in för sent har 
eleverna redan på grund av många misslyckanden under sin skoltid utvecklat ett 
dåligt självförtroende. Föhrer och Magnusson menar att kompensatoriska hjälpmedel 
ska finnas tillgängliga för alla och att eleverna fritt ska kunna välja det som passar 
dem.  
 
Resultatet visade också att audiofonen kan stärka självförtroendet genom att elever 
känner sig speciella och uppskattade genom klasskamraters nyfikenhet och 
avundsjuka. En kommentar från en klasskamrat är det citat som delvis har fått bli 
titel till denna studie ”En så’n där skulle jag vilja ha, för jag har ju svårt att 
koncentrera mig”. Det är med andra ord vanskligt att veta om ett kompensatoriskt 
hjälpmedel stjälper eller hjälper självförtroendet. Det kan bero på individen, men jag 
tror att om det är naturligt att använda hjälpmedel behöver inte den enskilde eleven 
känna sig utpekad i lika hög grad. I detta sammanhang kan också diskuteras den 
bekräftelse som elever i studien upplever när de använder audiofonen. Om eleven är 
osäker eller är i behov av bekräftelse kan användningen av audiofonen hjälpa och 
eleven behöver inte ta till andra strategier för att få uppmärksamhet. 
 
En svårighet som eleverna i studien har är att ta muntliga gruppinstruktioner. Jag 
frågar mig då om det är så att eleverna inte kan lyssna eller om de inte förstår. 
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Wallenkrans (1997) talar om två nivåer av perception. Perception på den lägre nivån 
handlar om att skilja ut det väsentliga och bortse från irrelevanta intryck 
(receptionsnivån), medan den högre nivån handlar om att tolka och förstå. Den 
senare hör nära ihop med kognitionen. Orsaken till att eleverna har svårigheter att 
tolka en muntlig instruktion kan alltså dels vara svårigheter att skilja ut det väsentliga 
och dels bero på en svag språkförståelse eller en svag begreppsuppfattning. 
Audiofonen tycks hjälpa eleverna med perceptionen på den lägre nivån, men den 
högre nivån är beroende av elevernas språk och begreppsuppfattning. Detta kan vara 
förklaringen till att eleverna har svårt att ta instruktioner i grupp när de inte använder 
audiofonen och att det går lättare när de använder audiofonen. Det kan också förklara 
att en del elever har svårt att ta instruktioner även med audiofonen. Behöver dessa 
elever ha instruktionen förklarad med andra ord, än de ord som läraren använder till 
hela klassen?  
 
Eleverna upplevs kunna koncentrera sig bättre när de använder audiofonen. Det visar 
sig som att eleverna blir mer uppmärksamma och uthålliga under gemensamma 
genomgångar. Eleverna uttrycker att de upplever det som att läraren pratar direkt till 
dem och därför är det lättare att koncentrera sig. Orsaken tycks vara att omkringljud 
dämpas och lärarens röst hörs tydligt. Duvner (1997), Juul (2005) och Kadesjö 
(2007) framhåller att elever med koncentrationssvårigheter ofta har svårt att bortse 
från det som händer runt omkring dem och att de blir störda av olika intryck både 
visuellt och auditivt. Vanliga pedagogiska implikationer är att placera eleverna så att 
de störs så lite som möjligt till exempel bakom en skärm, i ett annat rum eller i liten 
grupp. Den här studien visar att eleverna kan slippa särskiljande lösningar om de 
använder audiofonen, med reservation för att det inte passar alla. 
 
Det finns elever i studien som föredrar att använda audiofonen även efter 
genomgången då de ska arbeta på egen hand. Duvner (1997), Juul (2005) och 
Kadesjö (2007) framhåller att för bättre koncentration kan elever använda hörlurar 
för att utestänga ljud eller för att lyssna på lugnande musik. Det kan vara av den 
anledningen som elever väljer att behålla audiofonen på även efter lärarens 
genomgångar. 
 
Respondenterna beskriver också elever som undviker tystnaden. De sätter 
exempelvis på tv:n hemma även om de inte tittar på tv:n. Intressant i det 
sammanhanget är Söderlunds (2007) forskning som visar att elever med ADHD kan 
koncentrera sig och minnas bättre med hjälp av ett vitt brusljud i bakgrunden. 
Söderlund (2007) använder i sin forskning ett ljud som varken har en social intention 
eller är ojämnt och oväntat. Tufvesson (2007) visar i sin forskning att elever med 
ADHD är särskilt känsliga för ljud som har en social intention eller är ojämna och 
oväntade och att det påverkar koncentrationen hos eleverna. Det kan vara så att det 
vita brusljudet fungerar som en dämpande ljudkuliss och eleverna störs då inte av 
plötsliga och ojämna ljud när det vita brusljudet dominerar och därför får eleverna 
lättare att koncentrera sig och minnas. Audiofonen kan kanske fungera på ett 
liknande sätt och eleverna slipper de plötsliga och ojämna ljuden, som annars skulle 
stört koncentrationen.  
 
Resultatet visar att eleverna minns bättre när de använder audiofonen. 
Respondenterna menar att eleverna på grund av sina auditiva svårigheter använder så 
mycket energi till att ta in muntlig information att de inte får energi över till 
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minneslagring. Med hjälp av audiofonen uppfattar eleverna däremot lättare 
informationen och eleverna kan då använda energin till att koncentrera sig och/eller 
att minnas vad som sagts. Ljung, Kjellberg och Greens (2008) forskning, som visar 
att buller gör det mer arbetsamt att uppfatta ord och detta medför i förlängningen att 
arbetsminneskapaciteten inte räcker till för lagring. Duvner (1997) hävdar däremot 
att det är brister i korttidsminnet och arbetsminnet, som påverkar kapaciteten att 
uppfatta och hålla kvar information. Dessa brister i det verbala arbetsminnet orsakar 
att barnet bara kan hålla korta meningar i minnet och därför lätt tappar tråden, 
glömmer vad uppgiften handlar om och glömmer innehållet i längre texter och 
berättelser. Resultatet stämmer förr med Kadesjös (2007) och Jerger & Musieks 
(2000) beskrivning av personer med APD (CAPD). Personerna har en störning i 
förmågan att ta in och processa auditivt material och är därför dåliga lyssnare, som 
har svårt att komma ihåg och lätt tappar uppmärksamheten då de ska ta in muntlig 
information. Resultatet pekar på att det finns en viss överensstämmelse mellan 
elevernas svårigheter och svårigheter hos personer med APD.  
 
Det är också av intresse att titta på vilka konsekvenser användandet av audiofonen 
kan få för det fortsatta skolarbetet och om det kan påverka elevernas betyg. 
Respondenterna har olika uppfattningar om detta. Resultatet visar dock att 
audiofonen kan få betydelse för elevernas fortsatta skolarbete. Respondenterna 
beskriver att eleverna kommer ihåg vad som hade sagts vid genomgångarna och 
hemläxorna känns därför välbekanta. Duvner (1997) beskriver minnets betydelse för 
att hitta tidigare kunskap och för att kunna göra associationer snabbt och automatiskt. 
Duvner menar att kunskapen finns lagrad i hjärnan och man uppmärksammar i första 
hand det man känner igen. Det verkar som om eleverna tack vare audiofonen lättare 
uppfattar vad som sägs och därför får ett en bättre input i korttidsminnet och därmed 
i arbetsminnet, tack vare att de slipper störande ljud.  
 
Resultatet i studien pekar på att elever vid en längre tids användning av audiofonen 
kan hitta strategier för att lyssna mer koncentrerat även när audiofonen inte används. 
Frågan som kan diskuteras är om audiofonen har en träningseffekt på hjärnans 
nervbanor eller om eleverna övar in ett förhållningssätt till lyssnandet som hjälper 
dem att koncentrera sig vid lyssning. Bellis (2003) menar att man kan ha svårigheter 
att uppfatta det man hör om de neurologiska förbindelserna från örat till hjärnan, inte 
är helt utvecklade. Johansson (2000) beskriver forskning med möss som har visat att 
medfödda defekter kan kompenseras genom träning. Det är alltså tänkbart att 
audiofonen kan ha en träningseffekt på nervbanorna. Om detta är fallet är 
användningen av audiofonen mycket angelägen. 
 
 

6.3 Specialpedagogisk relevans 
 
Jag tycker att denna studie har specialpedagogisk relevans därför att lärarens uppdrag 
är enligt läroplanen att skapa en god miljö för elevers utveckling och lärande. 
Användningen av audiofonen är ett försök att ge elever möjligheter att lyckas, även 
om studien visar att det inte passar alla. I läroplanen står att nya metoder ska prövas 
och utvecklas och jag tycker att detta är ett intressant och innovativt projekt för 
elever i behov av stöd.  
 



39 

I denna studie har eleverna kategoriserats och bedömts ha svårigheter med 
koncentration och perception. Eleverna kompenseras delvis för sina svårigheter 
genom användandet av audiofonen. Därmed kan man tycka att det kategoriska 
perspektivet är rådande. Det kategoriska perspektivet är det vanligaste och det leder 
ofta till särlösningar, men inte i detta fall. Eleverna kan vara kvar i gruppen och har 
dessutom behållning av att vara det. I det relationella perspektivet menar man att 
orsaker till misslyckande ska sökas utanför eleven och omgivningen. Det är inte 
eleven som ska förändras utan omgivningen (Nilholm, 2003; Engström, 2003). 
Audiofonen ändrar den upplevda omgivningen för en del elever så att den får lättare 
att koncentrera sig och att lära och därmed kan man säga att det relationella 
perspektivet är rådande.  
 
Användningen av audiofonen visar i linje med Vygotskijs teorier att människans 
förmåga att använda verktyg kan kompensera hennes eventuella brister (Strandberg, 
2006). 
 
 

6.4 Fortsatt forskning 
 
Fortsatta studier rörande elever med auditiva perceptionsstörningar och 
koncentrationssvårigheter tycker jag är angeläget. Både Niklasson (2009) och Nolte 
(2004) framför att antalet elever med lyssningsproblem ökar. Samtidigt tilltar 
nedsmutsningen av vår miljö i form av buller, enligt Socialstyrelsen (2005b). 
Kadesjö (2007) anför att perceptionssvårigheter och koncentrationssvårigheter delvis 
går omlott och Duvner (1997), Juul (2005) och Kadesjö (2007) anser att barn med 
koncentrationssvårigheter kan vara känsliga för ljud. Detta gör ytterligare forskning 
inom området angeläget. Det är också angeläget att flera professioner är delaktiga för 
att möjliggöra en helhetssyn på problemet. Forskning fokuserar enligt min mening 
dels miljön och dels individen.  
 
”Miljöfokus” uppmärksammar att elever blir störda av bakgrundsljud/buller och 
därför inte kan lyssna selektivt. Att lyssna i bullrig miljö kräver mycket energi och 
eleverna får inte kraft över till koncentration och inlärning. Boman och Enmarkers 
(2004) forskning om buller och Miljöhälsorapporten 2005 beskriver de negativa 
effekter, som uppkommer vid buller i skolmiljön. Forskning med miljöfokus försöker 
ofta hitta gränsvärden för vad som är en bra ljudmiljö. 
 
”Individfokus” uppmärksammar att elever har svårt att tolka det de hör eller är 
känsliga för ljud inom vissa frekvenser. Det är inget fel på hörseln i sig, men på 
grund av sämre utveckling av de neurologiska förbindelserna som förmedlar och 
bearbetar hörselintrycken från örat till hjärnan har eleverna svårigheter att uppfatta 
det de hör eller är speciellt ljudkänsliga (Bellis, 2003; Kadesjö, 2007; Niklasson, 
2009) och det får till följd att eleverna tappar koncentrationen. Jerger & Musiek 
(2000) och Keith (2004) menar att föräldrar och lärare upplever att eleverna har 
hörselproblem och beskriver uppmärksamhets och koncentrationsproblem, som en 
konsekvens av problemen. 
 
Eftersom upplevelsen av ljud och buller, enligt HRF (2007) är subjektivt så måste 
forskning inom området relatera till både miljö och individ. Egentligen handlar det 
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om samma sak men olika professioner har olika perspektiv och de måste mötas för 
att vi ska få en helhetssyn på problemet.  
 
Förslag till forskningsfrågor: 
Hur påverkas koncentrationen hos elever vid olika frekvenser av ljud/buller? Kan 
den auditiva perceptionen tränas och medför det bättre koncentration? Hur kan 
pedagoger upptäcka normalhörande elever, som har problem med auditiva 
perceptionssvårigheter? Varför passar det inte alla elever att använda ett 
hörselförstärkande hjälpmedel? Kan man förebygga och/eller träna bort 
lyssningsproblem? Hur ser koppling mellan neuropsykiatriska funktionshinder och 
auditiva svårigheter ut? Kan nervbanorna utvecklas när ett hörselförstärkande 
hjälpmedel används? Är hörseltest, som görs inom skolhälsovården rättvisande? 
Finns det en skillnad mellan att höra och förmågan att lyssna? Kan fonologiska 
svårigheter, som elever med dyslexi har, tränas bort? 
 
En så’n där skulle jag vilja ha är titeln på denna studie och det får också bli denna 
studies avslutning och samtidigt en uppmaning till nyfikenhet och intresse att pröva 
alternativa metoder och hjälpmedel när elever är i svårigheter. 
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•  

 
BILAGA 1 

 
 

Intervjufrågor till förälder. 
 
 
På vilket sätt påverkar ljud de utvalda 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga?  
 

 
Ditt barn har fått erbjudandet att pröva 
audiofonen. 
Berätta om de svårigheter som du 
upplever att ditt barn har/har haft i 
skolan tidigare? 
Har ditt barn fått något stöd i skolan 
tidigare? 
Hur upplever du att ditt barn reagerar på 
ljud? 
Har barnet liknande svårigheter hemma? 
Hur har du hanterat problemen? 
Vad tänkte du när ni fick erbjudandet om 
audiofonen? 
 

 
På vilket sätt påverkar audiofonen 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga? 
 

 
Hur länge har han/hon prövat 
audiofonen? 
Beskriv hur du uppfattar att ditt barn har 
haft nytta av audiofonen? 
 
Kan du berätta på vilket sätt! Inlärning? 
Koncentration? Självförtroende? 
 
Berätta om vad ditt barn säger om att 
använda audiofonen!  
 
Finns det något som är positivt/negativt 
när det gäller användandet av 
audiofonen? 
 
Om du skulle välja en sak som har blivit 
bättre efter att ditt barn har börjat 
använda audiofon, vad skulle det vara? 
 

 
På vilket sätt kan användandet av 
audiofonen få betydelse för elevernas 
fortsatta skolarbete? 
 

 
Tycker du att ditt barn har förändrat sitt 
beteende hemma på något sätt, sedan 
han/hon började använda audiofonen? 
Koncentration? Självförtroende? 
 

 
 



•  

BILAGA 2 
Intervjufrågor till elev. 

 
Allmänna frågor (Pojke eller flicka) 

Vilken klass går du i? 
Hur många är ni klassen? 
Vad tycker du om att gå i skolan? 

 
På vilket sätt påverkar ljud de utvalda 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga?  

 
Vilket ämne är roligast/lättast? 
Finns det något ämne du inte tycker 
om/som är svårt? 
Är det något som är jobbigt i skolan? 
Är det arbetsro i klassen? 
När går det bra att arbeta i klassen? 
Hur tycker du att det är att arbeta när det 
är ljud omkring dig? 
Hur tycker du att det är att arbeta när det 
är tyst?  
När koncentrerar du dig bäst?  
Vad gör du på eftermiddagarna när 
skolan är slut? 
 

 
På vilket sätt påverkar audiofonen 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga? 
 

 
Du har fått möjlighet att pröva den s.k. 
audiofonen.  
Berätta om vad du tänkte när du fick 
erbjudandet! Varför fick just du pröva? 
Hur länge har du prövat den? 
Hur ofta använder du den?  
När använder du den? 
Vem bestämmer när du ska använda 
den? 
Berätta om hur du tycker att det är att 
använda audiofonen! 
Är det något som går lättare i skolan när 
du använder audiofon? 
 
Är det något som blir svårare i skolan 
när du använder audiofon? 
 
Vad tycker dina kompisar om att du 
använder audiofon? Berätta! 
 

 
På vilket sätt kan användandet av 
audiofonen få betydelse för elevernas 
fortsatta skolarbete? 
 

 
Hur är det när du inte använder 
audiofonen? 
Är det någon förändring mot tidigare? 
Koncentration? 
Självförtroende? 
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BILAGA 3 
 

Intervjufrågor till lärare med elever som använder audiofon. 
 
 
Allmänna frågor 

 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken utbildning har du? 
Du har en elev i din klass som använder 
audiofon. 
 

 
På vilket sätt påverkar ljud de utvalda 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga?  
 
 
 

 
Vilka svårigheter hade eleven, som 
gjorde att han/hon blev utvald till att 
pröva audiofon? Berätta! 
Varför trodde du att det skulle vara bra 
för eleven? 
Har eleven någon diagnos? 
Hur har du tidigare försökt att möta 
elevens svårigheter? 
Hur upplever du att eleven reagerar på 
ljud? 
 

 
På vilket sätt påverkar audiofonen 
elevernas inlärningssituation och 
koncentrationsförmåga? 
 

 
Hur länge har eleven prövat audiofonen? 
Hur ofta under den perioden? 
I vilka sammanhang använder eleven 
audiofonen? 
Vem bestämmer när eleven ska använda 
audiofonen? 
Beskriv vilken nytta du tycker att eleven 
har av audiofonen? 
Vilka fördelar märker du? 
Vilka nackdelar?  
Tänker du annorlunda på undervisning 
när du har en elev i klassen som 
använder audiofon? 
Vad säger kompisarna i klassen? 
Vad tycker du om att hantera 
audiofonen?  
 

 
På vilket sätt kan användandet av 
audiofonen få betydelse för elevernas 
fortsatta skolarbete? 
 

 
Har eleven annat stöd för sina 
svårigheter? 
Hur fungerar det när eleven inte 
använder audiofonen? 
Är det någon förändring mot tidigare? 
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BILAGA 4 
 

Till lärare, som har en elev i klassen, som har prövat/prövar 
hörselhjälpmedlet audiofon! 

 
Elev/elever i din klass har genom ……………………. fått möjlighet att pröva 
hjälpmedlet audiofon.  
 
Jag läser specialpedagogik vid högskolan i Kalmar och ska under hösten skriva en C-
uppsats om användandet av hjälpmedlet audiofon.  
 
Det är viktigt för mig är att få veta hur du uppfattat din elevs svårigheter och hur du 
upplevt att användandet av audiofonen har hjälpt/inte har hjälpt din elev.  
 
Jag är därför tacksam om du kan ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att 
spelas in och transkriberas. Efter transkriberingen kommer inspelningen att förstöras. 
Den transkriberade intervjun kommer att avidentifieras, så att du som intervjuperson 
förblir anonym. Det är frivilligt att delta och man kan avbryta deltagandet när man 
vill.  
 
Har du frågor kan du kontakta mig.  
 
E-post:  
Mobilnummer:  
 
Vänliga hälsningar 
Inga-Lisa Andersson 
 



•  

BILAGA 5 
 

Till förälder/föräldrar, med ett barn som har prövat/prövar 
hörselhjälpmedlet audiofon! 

 
Ditt barn har genom ………………….. fått möjlighet att pröva hjälpmedlet 
audiofon.  
 
Jag läser specialpedagogik vid högskolan i Kalmar och ska under hösten skriva en C-
uppsats om auditiv perception och användandet av audiofonen.  
 
Det är viktigt för mig är att få veta hur du uppfattat ditt barns svårigheter och hur du 
upplevt att användandet av audiofonen har hjälpt/inte har hjälpt ditt barn. De 
uppgifter du lämnar kommer endast att användas i uppsatsen. 
 
Jag är därför tacksam om du kan ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att 
spelas in och nedtecknas. Efter nedteckningen kommer inspelningen att förstöras. 
Den nedtecknade intervjun kommer att avidentifieras så att du som intervjuperson 
förblir anonym. Det är frivilligt att delta och man kan avbryta deltagandet när man 
vill.  
 
 
Jag bifogar mailadress och telefonnummer om du vill ta kontakt med mig. 
 
E-post:  
Mobilnummer:  
 
Vänliga hälsningar 
Inga-Lisa Andersson 
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BILAGA 6 
 
Samtycke till intervju 
 
 
 
Det är viktigt för mig att veta hur elever upplever användandet av audiofonen. Därför 
vill jag ha din/er tillåtelse att intervjua ditt/ert barn om hans/hennes upplevelse av 
hjälpmedlet audiofon. Intervjun kommer att spelas in. Efter nedteckningen kommer 
inspelningen att förstöras. De uppgifter, som lämnas kommer endast att användas i 
uppsatsen. 
 
Alla svar kommer att behandlas med stor försiktighet och jag garanterar alla som 
deltar full anonymitet. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan avbrytas när man 
vill.  
 
 
 
 
 
Jag tillåter att mitt barn _____________________________Klass _____________ 
 
Intervjuas. 
 
 
 
 
Vårdnadshavare 1(textat):___________________________________ 
 
  underskrift:___________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2 (textat):___________________________________ 
 
  underskrift:___________________________________ 
 
 
Lämnas i slutet kuvert (bifogas) till klassföreståndaren. 
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BILAGA 7 
 

Till elev som prövar/har prövat audiofon i skolan! 
 
Du har genom ………………… fått möjlighet att pröva audiofonen.  
 
Jag läser specialpedagogik vid högskolan i Kalmar och ska under hösten skriva en C-
uppsats om användandet av audiofonen.  
 
Det är viktigt för mig är att få veta hur du upplevt att användandet av audiofonen har 
hjälpt/inte har hjälpt dig.  
 
Jag vill därför intervjua dig. Intervjun kommer att spelas in och nedtecknas. Efter 
nedteckningen kommer inspelningen att förstöras. De uppgifter du lämnar kommer 
endast att användas i uppsatsen. 
 
Deltagandet är frivilligt och jag garanterar alla som deltar full anonymitet. Du kan 
avbryta deltagandet när du vill.  
 
Vänliga hälsningar 
Inga-Lisa Andersson 
  
 


