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Abstract 

Författarnas namn: Ida Fransén och Birgitta Jakobsson 

Varför lyssnar inte Kim? - Om att vara lärare för hörselskadade elever 

 

Why doesn´t Kim listen? - About teachers working with hearing impaired children.  

 

          Antal sidor: 27 

 

 

Lärare i dagens svenska skola kommer att möta flera elever i behov av olika slags stöd. Den 

svenska skolan idag ska välkomna alla elever och majoriteten ska få gå i den skola som ligger 

närmast hemmet även om eleven är i behov av särskilt stöd. Det gör att läraren behöver 

kunskaper om att möta elever med olika slags behov på bästa sätt. Syftet med den här 

undersökningen är att se vilka förutsättningar lärare har för att möta en hörselskadad elev som går 

i en klass med hörande klasskamrater. Undersökningen visar vilket stöd läraren får före den 

hörselskadade eleven börjar i klassen och vilket stöd läraren får när eleven går i klassen. Metoden 

i studien är intervjuer med rektor, hörselpedagog och lärare som har erfarenheter av 

hörselskadade elever i skolan. Resultatet av undersökningen visar att lärare som ska få en 

hörselskadad elev i sin klass får stöd i någon form, men att lärarna i den här undersökningen 

önskar mer stöd i form av utbildning medan hörselpedagogen och rektorn anser att det är 

tillräckligt med utbildning. Intervjupersonerna beskriver inga svårigheter att få de tekniska 

hjälpmedel som behövs i undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bemötande, hjälpmedel, hörselskada, lärare, mottagande, utbildning.  

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som valde att medverka i den här undersökningen och 

på så vis gjorde den möjlig.  

Ett stort tack också till vår handledare som har stöttat oss i arbetets gång.  

Till sist vill vi tacka nära och kära som på olika sätt har stöttat och hjälpt oss i den här processen.  

Växjö januari 2013 

Ida Fransén och Birgitta Jakobsson 
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1. Inledning 

Vi är intresserade av att studera vilka möjligheter lärare har för att kunna undervisa  

hörselskadade elever i en integrerad skola. I våra tidigare erfarenheter av både arbete och VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) har vi sett skolor som möter på olika svårigheter och ibland 

saknar erfarenheter, och/eller kunskaper om att ta emot elever med någon form av 

funktionsnedsättning som exempelvis hörselskada. Hur gör skolorna för att skaffa sig 

information och lösa de svårigheter som uppkommer när elever med någon form av 

funktionsnedsättning ska börja i en integrerad klass. Vi valde att skriva om hörselskadade elever 

för att det är en funktionsnedsättning som ofta är ganska osynlig. Vid möte med en hörselskadad 

person för första gången är det inte säkert att funktionsnedsättningen syns. Idag finns 

hörapparater som är små och som inte syns särskilt väl. Det är inte heller säkert att individen som 

hör dåligt har en hörapparat eller annat hjälpmedel för sin hörselskada, vilket gör 

funktionsnedsättningen osynlig. Det finns olika grader av hörselskador från dövhet till de som 

hör lite dåligt men som inte är i behov av några hjälpmedel. Då spridningen av hörselskador är 

stor så innebär det att många individer i vårt samhälle har denna form av funktionsnedsättning. 

Dessa individer kommer också till skolan som vi med stor sannolikhet kommer att möta i vår 

yrkesroll. Genom detta examensarbetet vill vi få ökade kunskaper om hur skolor hanterar arbetet 

kring hörselskadade elever. Detta vill vi för att öka våra kunskaper och på sikt få bättre 

förutsättningar då vi möter en hörselskadad elev i vår framtida yrkesroll.  

1.1 Bakgrund  

Då det finns många barn och ungdomar i Sverige idag som har någon form av hörselnedsättning, 

är sannolikheten ganska stor att vi någon gång kommer att få en elev i undervisning som har en 

hörselskada. Enligt Hörselskadades riksförbund, Hrf (2009) som använder sig av statistik från 

Statistiska centralbyrån så finns ingen statistik för exakt hur många som har en hörselskada i 

åldern 0-15 år. I åldern 16-110 år är det är ungefär 17,2 procent av befolkningen som anger att de 

har svårt med hörseln. Hrf uppskattar att det 2009 fanns ungefär 25 000 barn som har en 

hörselskada.  Det gör att det totalt i Sverige finns ungefär 1,3 miljoner människor som har svårt 

att höra allt som sägs. Statistiska centralbyrån har förändrat sin fråga sedan 2008 när det handlar 

om att undersöka antalet individer med hörselskador. Detta har gjort att antalet individer som 

anger att de har svårt att höra har ökat. Tidigare ställde Statistiska centralbyrån frågan: Kan du 

utan svårighet höra vad som sägs i samtal mellan flera, med eller utan hörapparat? (Hrf,  

2009:15). Numera ställs en annan fråga som gör att fler individer upplever att det stämmer in på 

dem:  Har du problem med att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer? (Hrf, 2009:15).   

I skollagen (SFS 2012:493)  står  det att alla elever oavsett vad de har för behov ska få sina behov 

tillgodosedda. Skolan ska stimulera och ge stöd till alla elever, utifrån deras förutsättningar så att 

eleverna utvecklas och når målen i läroplanen. Det är rektorn som är ansvarig för att elever med 

särskilt stöd når dessa mål. Enligt skollagen har elever som är döva eller har en hörselskada rätt 

att gå i en specialskola. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten som utreder eleven i 

psykologiska, sociala, pedagogiska och medicinska bedömningar. Det ska även ske en dialog 

tillsammans med vårdnadshavaren huruvida eleven ska gå i en specialskola eller integrerad i 

vanlig skola (a.a.).  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (2011) skrivs att 

varje enskild elev ska bli bemött och få den hjälp till undervisning som eleven har rätt till, utan 
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att under några omständigheter bli kränkt på grund av sin funktionsnedsättning. Den anpassade 

undervisningen till den enskilda eleven ska ha utgångspunkter från elevens förutsättningar. Enligt 

läroplanen ska skolan vara en likvärdig utbildning oavsett vart i Sverige eleven läser. Skolan ska 

se till att alla elever oavsett om de har någon form av funktionsnedsättning eller inte, når målen 

för utbildningen (a.a.).  

Elever som har en lätt hörselskada går antingen i en hörselklass eller är integrerad i en klass med 

hörande elever enligt uppgifter från Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 

(2012). Här ska det finnas hjälpmedel som ser till att eleven kan följa med i undervisningen, det 

kan vara en teckenspråkstolk eller tekniska hjälpmedel såsom teleslinga. I hörselklasserna är det 

ofta ett färre antal elever och det är viktigt att alla som berörs vet att det finns en eller flera elever 

i klassen med hörselskada, både för elevens skull och elevens klasskamrater. För elever som är 

döva finns det fem statliga skolor runt om i Sverige som har sin undervisning på teckenspråk. 

Dessa skolor tar emot gravt hörselskadade eller döva elever som tillhör upptagningsområdet. 

Oavsett vilken skola eleven befinner sig i är det viktigt att det finns en väl fungerande 

kommunikation mellan elever och vuxna på skolan. Det är via kommunikationen som eleverna 

utvecklas (a.a.). Det är enligt Arbetsmiljöverket (2012) arbetsgivarens ansvar att det finns goda 

förutsättningar för att elever som går i den integrerade skolan får undervisning på samma villkor 

som andra elever (a.a.).   

Enligt Hrf (2007) får elever med hörselskada i skolan inte den kunskap de behöver i skolan på 

grund av sitt funktionshinder. Det händer därför att eleverna får läsa extra efter skolan för att de 

inte kunnat tillgodogöra sig kunskapen under skoltid på grund av att de inte hör allt som sägs. En 

orsak till den bristfälliga skolgången för de hörselskadade eleverna är att elevernas 

hemkommuner tror sig klara av att ge eleverna den utbildning de behöver. Det är också en utgift 

för kommunen att låta eleverna gå på en specialskola på annan ort i en annan kommun, en utgift 

kommunen ogärna vill ha. När eleverna inte har möjlighet att ta del av undervisningen på samma 

sätt som sina kamrater gör det i förlängningen att deras betyg blir sämre. År 2007 fanns det 6073 

barn i åldern 6-15år som fanns registrerade som hörselskadade. De här eleverna är på olika sätt 

registrerade som hörselskadade, exempelvis genom att de finns inskrivna inom hörselvården eller 

att de går på en skola för hörselskadade. Eleverna har olika grader av hörselskador, en del av 

eleverna hade inte hörapparat medan vissa elever var döva (a.a.).  
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1.2 Begreppsförklaring  

Audiogram är resultatet av ett hörseltest. I  hörseltestet  får individen lyssna på toner ifrån olika 

ljudfrekvenser som sedan resulterar i att man få fram vad individen hör och inte hör 

(Nationalencyklopedin 2012). 

Cochleaimplantat, CI är ett hjälpmedel som ger gravt hörselskadade eller döva individer 

möjligheten att uppfatta olika ljud eller tal. Apparaten är inopererad i hörselsnäckan och skickar 

signaler till hjärnan som uppfattar ljudvågorna som ljud eller tal (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2012).   

Hörapparat är ett tekniskt hjälpmedel som hjälper till att förstärka ljud (Hörselboken 2012). 

Hörselklass är en klass där elever med hörselskador går där undervisningen är anpassad för deras 

hörselskada (Hjörne och Säljö 2008).  

Hörselnedsättning kan delas in i flera olika nivåer från lindrig hörselnedsättning till att inte höra 

alls (Andersson 1998).  

Hörselpedagog är en pedagog som har kunskaper om hörseln (Hörselboken 2012).   

Hörselskada innebär att individen har försämrad hörsel men kan utveckla sitt tal och språk och är 

i behov av tekniska hjälpmedel (Andersson 1998).  

Integrerad skola innebär att skolan är öppen för alla elever (Hörselboken 2012).   

Teleslinga  är en installation i ett rum som kopplas till en mikrofon. En person med hörapparat 

ställer in sin hörapparat på T-läge och hör då endast det som sägs i mikrofonen (Hörselboken 

2012).  
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2. Syfte  

Huvudsyftet med studien är att studera om hörselskadade elever har samma förutsättningar som 

hörande elever. Syftet med studien är också att beskriva skolans arbetsgång vad beträffar 

information och stöd till lärare som ansvarar för hörselskadade elever. 

2.1 Frågeställning  

Hur ser arbetsgången ut för en skola som ska ta emot en hörselskadad elev? 

Vilka kunskaper har läraren för att undervisa hörselskadade elever i skolan?   

Hur använder sig lärarna av de hjälpmedel som finns för att underlätta undervisningen för 

hörselskadade elever?  
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det att ges en bild om tidigare forskning och litteratur kring hörselskadade 

elever i skolan. Vad lärarna har för utbildning och vilken hjälp de får av rektorn och andra 

lämpliga personer för att möta elever med hörselskada.  Texten belyser även integreringen av en 

elev med hörselskada och hur lärarna undervisar så att alla i klassen kan ta del av undervisningen. 

Kapitlet är indelat i fyra underrubriker som är: 

 Utbildning och fortbildning  

 Mottagande av hörselskadad elev  

 Klassens betydelse, integrering och likvärdig utbildning  

 Hjälpmedel.   

3.1 Utbildning och fortbildning  

Roos och Fischbein (red.) (2006) anser att de flesta av lärarna saknar  kunskaper om hur de ska 

undervisa elever med hörselskada. De lärare som får kompetensutveckling när det handlar om 

didaktisk kunskap känner sig tryggare och mindre stressade inför och under undervisningen. 

Lärarna som får utbildning tar lättare initiativ till att pröva nya möjligheter hur läraren ska 

undervisa och känner ett stöd från sin utbildning (a.a.). Heiling (1999) skriver i en 

sammanställande rapport att lärare och specialpedagoger sällan får den utbildning eller 

fortbildning som behövs för hur lärarna ska kunna ta emot elever med hörselskador. De flesta av 

specialpedagogerna i rapporten har en bred utbildning om specialpedagogik som innebär att de 

har en övergripande syn på olika funktionsnedsättningar, istället för att få en utbildning på djupet 

om en specifik funktionsnedsättning som exempel hörselskada. Specialpedagogerna i rapporten 

visar intresse av att få mer kunskap som rör hörselskador, medan klasslärarna vill få kunskaper 

om en mer övergripande bild om hur lärarna ska kunna undervisa för elever med hörselskador 

(a.a.).  

Coniavitis Gellerstedt (2008) beskriver att en av fyra lärare har fått utbildning eller fortbildning 

inom området för att kunna möta hörselskadade elever. Lärare i särskolan har fått mer utbildning 

än andra lärare. De flesta lärare önskar mer utbildning och då helst inom områdena, 

hörselskadade elever med fler funktionshinder och utbildning inom olika pedagogiska strategier. 

Nästan 70 procent av lärarna menar att det är lärarens kunskaper om hörselskadan som påverkar 

undervisningen mest, till och med mer än de hörseltekniska hjälpmedlen. För att den 

hörselskadade eleven ska kunna deltaga på ett likvärdigt sätt menar lärare i grundskolans tidigare 

år att lärarens kunskaper kring hörselskadan är det viktigaste. Det näst viktigaste är det finns stöd 

från en hörselpedagog. Lärare i årskurs 1-3 anser sedan att det är viktigt att klasskamraterna till 

den hörselskadade eleven också har kunskaper om hörselskadan. Lärarna i årskurs 4-6 menar 

däremot att den tredje viktigaste aspekten är att den hörselskadade eleven själv är med och 

påverkar situationen i skolan. I Coniavitis Gellerstedts studie visar att ungefär varannan 

hörselskadad elev som går integrerad i en klass aldrig har någon kontakt med en hörselpedagog. 

Andersson (1998) (refererar till Hörselvårdskonsulenternas förening 1996) anser att skolan 

kommer på en längre sikt sakna speciallärare med inriktning på hörselpedagogik. Detta är på 

grund av att dessa lärare är äldre och att utbildningen för speciallärare riktar sig till dövas 

situation och teckenspråk, men även den utbildningen är viktig.  Antalet elever med hörselskada 
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som talar har ökat i skolan och på så sätt behövs det även lärare som kan ha en specialinriktad 

undervisning för dessa elever (Andersson 1998).  

3.2 Mottagande av hörselskadad elev  

Larsson och Rikardson (2008) beskriver arbetsgången för när en elev som börja i skolan på sin 

hemort. Deras undersökning är fokuserad till Skåne. De flesta eleverna med hörselskada börjar i 

den skola som ligger närmast deras hem, alltså den skolan de skulle gått i även utan sin 

hörselskada. Rektorn på den skolan som de hörselskadade eleven ska börja på får ett brev från en 

hörselenhet när eleven börjar i förskoleklassen. I det här brevet står vad eleven har för  

hörselskada och hur den påverkar eleven. Det står också hur skolan kan anpassa undervisningen 

för att göra det så bra som möjligt för den hörselskadade eleven i undervisningssituationen. Ett 

brev med liknande innehåll kan också gå till aktuell hörselpedagog om vårdnadshavarna önskar 

det. Larsson och Rikardson menar att om planeringen kommer igång tidigt så ökar möjligheterna 

att skolan har ett bra mottagande av eleven. För att skolan ska kunna ta emot eleven på ett bra sätt 

så kan det innebära att de aktuella lärarna har fått gå på kurs och att de lokaler där eleven ska 

vistas har anpassats på lämpligt sätt. Det ska också vara bestämt hur skolan och eleven ska ta del 

av insatser från hörselpedagogen (a.a.).  

Rektorn har en avgörande roll om läraren ska få hjälp att undervisa elever med hörselskador 

anser Roos och Fischbein (red.) (2006). Om rektorn har en positiv inställning får läraren lättare 

hjälp och på så sätt lättare att undervisa elever med en hörselskador. Läraren kan få stöd som 

består av handledning av relevant person. Läraren måste anpassa sin undervisning till alla elever, 

både hörselskadade och hörande elever. Om det finns ett öppet klimat i arbetslaget får läraren ett 

stöd från sina arbetskollegor och på så sätt få hjälp att diskutera fram olika lösningar på hur 

undervisningen ska bedrivas. Detta styrker Linikko (2009) där han anser att det är läraren som 

har ansvaret för att undervisningen bygger på elevens behov utifrån de resurser och styrdokument 

som styr läraren. Undervisningen för dessa elever ska blir bättre om läraren lägger mer tid och att 

det är ett lugnare studietempo, men även att undervisningen är varierande. Läraren ska tänka på 

att i genomgångar av ett ämne vara konkret. Linikko skriver dock att undervisningen för elever 

med någon form av funktionsnedsättning inte är en varierande undervisning. Lärarna saknar 

denna kunskap om hur det ska blir varierat. Kunskap kan hämtas från andra lärare som har varit i 

samma situation och då kan lärare hjälpa varandra så undervisningen blir så bra som möjligt för 

eleven (a.a.).  

Linikko (2009) (refererar till Fuchs och Fuchs, 1994) anser att beslutet för en elev som 

eventuellt kommer att bli integrerad i en klass ska behandlas varsamt. Vårdnadshavarna och de 

personer som är sakkunniga ska i en dialog komma fram till om eleven ska gå i en vanlig skola, 

utefter den miljö som eleven kommer att infinna sig i, eller om eleven ska gå i en skolform som 

är ett bättre alternativ exempelvis specialskola. Linikko (refererar till Vaughn och Schumm, 

1995) skriver att integreringen av en elev ska ske ansvarsfullt och följa upp utvecklingen hos 

eleven kontinuerligt. Detta innebär att undervisningen som eleven befinner sig i ska regelbundet 

omprövas om det är det bästa för eleven  

3.3 Klassens betydelse, integrering och likvärdig utbildning  

Lärare som har en elev med hörselskada i klassen önskar att klassen består av färre antal elever 

menar Roos och Fischbein (red.) (2006). Genom att klassen består av färre antal elever blir det 

möjligt till integrering, det vill säga att hörande och hörselskadade elever går i samma klass. 
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Läraren kan då lättare se till att alla elever når målen med undervisningen (Roos och Fischbein 

(red.) 2006). Detta styrker även rapporten Många syns inte men finns ändå  skriven av 

Barnombudsmannen (2002) om att klassens storlek har betydelse för hur elever med hörselskador 

kan ta del av undervisningen. Genom att klassen består av färre antal elever har eleverna lättare 

att föra en dialog med läraren som i sin tur bidrar till att alla i klassen kan ta del av 

undervisningen (a.a.).  

Lärare som har en hörselskadad elev ska tänka på vilka möjligheter som eleven har istället för 

hinder, för att ge eleven den bäst tänkta undervisningen (Andersson 1998). Hjälpen som eleven 

med hörselskada får kan bero på många olika faktorer, exempelvis vad vårdnadshavaren har för 

förväntningar och krav på läraren och övrig personal på skolan. Faktorer som även spelar roll är 

vad läraren har för kunskaper och krav från skolledningen. All undervisning i skolan ska vara 

anpassad så att det är en skola för alla, hur det sedan utspelar sig är olika för det beror på 

kunskapen hos dem som ska tolka styrdokumenten. Detta medför att det finns olika sätt att 

genomföra undervisningen så den passar alla elever. Läraren kan känna att de saknar hjälp när 

det inte finns tillräckligt med speciallärare som kan ge råd och stöd om hur enskilda läraren kan 

arbeta i klassen med elever med hörselskador (a.a.). 

Coniavitis Gellerstedts (2008) menar att elever som går integrerade i vanlig skola inte får så 

mycket extra stöd som elever i specialskolan. Dessa elever kräver inte heller extra stöd i lika stor 

utsträckning som elever i andra skolformer. Ungefär en tredjedel av de elever som har en 

hörapparat eller CI använder inte dessa hjälpmedel när de är i skolan av olika anledningar (a.a.).  

Roos och Fischbein (red.) (2006) anser att en avgörande faktor till att elever med hörselskada ska 

få en likvärdig utbildning som sina klasskompisar är planeringstiden. Vissa lärare känner att de 

inte ger den övriga klassen den tid som behövs för att eleven med hörselskada tar mer tid att 

undervisa och mer tid av sin lektionsplanering. Därför bör lärare som har en elev med 

hörselskada ha en timme mer planeringstid per dag för att lektionen ska bli så bra som möjligt för 

alla i klassen. Om eleven med hörselskada har en speciallärare i klassen är samarbetet mellan 

klassläraren och specialläraren viktigt. De båda lärarna ska kunna ha planeringstid tillsammans 

för att få den optimala undervisningen, detta är en svårighet i verksamheten då de ofta har 

planeringstid vid olika tillfällen. Ett annat dilemma kan vara synen på eleven. Klassläraren har en 

helhetssyn som innebär att läraren ser hela gruppen medan specialläraren ser individen. Det 

medför att de båda lärarna inte är överens om vem som har ansvar för vad, när det handlar om 

eleven som har en hörselskada (a.a.).  

Linikko (2009) (refererar till Daniels, H. 2006) skriver att lärare som har ansvar för 

undervisningen ska reflektera på undervisningsmodellen, som används för en elev med en 

funktionsnedsättning. Läraren behöver denna reflektion och inte bara se vad eleven har för 

funktionshinder utan se förbi det och se individen för att undervisningen ska bli den bäst 

anpassade för eleven (a.a.). 

Ahlström (2000) (refererar till Ahlström och Preisler 1998) anser att rollen som läraren använder 

sig av i klassrummet är avgörande för hur eleven med hörselskada kan ta del av undervisningen. 

En lärare som uppmuntrar till att diskutera olika lösningar med klasskompisarna och vill ge 

eleverna en reflekterande och analyserande undervisning, får ofta hjälpa eleven med hörselskada 

att tolka vad som sägs emellan eleverna. Detta medför att eleven ställer frågor till läraren som 

sedan svarar. Frågorna från eleven blir ofta ja och nej frågor. På så sätt stimuleras inte språket 
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hos den hörselskadade eleven som gör att det blir svårare för eleven att ta till sig kunskapen som 

undervisningen ska ge. Lärarna vinner på att lägga upp sin undervisning så att det stimulerar alla 

våra sinnen. Det medför att elever med hörselskada kan ta till sig kunskap på annat sätt än det 

talande språket (Ahlström 2000). Det styrker även Coniavitis Gellerstedts (2008) som skriver att 

eleverna får sällan sina kamraters svar upprepade för sig av läraren. En av fyra elever med 

hörselskada får ofta svaren upprepade för sig i undervisningen (a.a.).  

Ahlström (2000) skriver att likheten mellan hörselskadade och hörande individer är lika men 

ändå olika. Likheten är att de båda är individer men att den ena har en hörselskada och den andra 

är hörande. Författaren anser att det är viktigt att skilja på hörselskadade elever med andra 

hörselskadade elever. Bara för att båda har en hörselskada behöver det inte betyda att båda 

eleverna ska ha likadan hjälp för att utvecklas. Ahlström (2000) påpekar att omgivningen, lärare 

och övriga vuxna som eleven möter i sin vardag är viktiga för individen. Omgivningen ska hjälpa 

till så att individen får känslan av att sin hörselskada är en del av individen för att kunna 

utvecklas på bästa sätt (a.a.).  

Brunnberg (2003) visar i sin undersökning att kontakten mellan hörande och hörselskadade 

elever är begränsad. De hörselskadade eleverna gick i hörselklass på en skola där även hörande 

elever gick. Majoriteten av eleverna i hörselklassen i undersökningen hade i stort sett ingen 

kontakt med hörande elever på skolan. Vid en jämförelse mellan hörande och hörselskadade 

elevers lek på rasterna visade det sig att hörande och hörselskadade elever inte gör samma saker 

på rasterna. Bollekar var populärt bland alla elever, men varianterna av bollekar skilde sig mellan 

hörande och hörselskadade elever. Ungefär hälften av de hörselskadade eleverna i 

undersökningen berättade att de blev retade på grund av sin hörselskada. Eleverna menade att 

deras hörselskada upplevdes som något negativt när de umgicks med andra jämnåriga hörande 

kamrater. Många hörselskadade elever har långt till skolan där hörselklassen ligger och därför 

kan de få långa avstånd till sina klasskamrater som kanske inte bor i närheten. Det gör att de får 

svårigheter att umgås på fritiden. Det leder till att umgänget på rasterna blir extra viktigt för 

hörselskadade elever (a.a.).  

Av eleverna i hörselklass i Brunnbergs (2003) undersökning föredrar majoriteten att gå på en 

skola med döva elever i stället för en skola med hörande elever. Eleverna i den aktuella 

undersökningen fick byta skola ifrån hörselklass på en hörande skola till en hörselklass på en 

specialskola med döva elever och kunde därför jämföra de olika skoltyperna. Gemenskapen är 

större mellan hörselskadade elever och döva elever än mellan hörselskadade elever och hörande 

elever. De hörselskadade eleverna föredrog att gå på samma skola som döva elever eftersom de 

upplevde det som att de liknande varandra, de har liknande handikapp och de har gemensamt att 

de tecknar för att kommunicera. Samhörigheten med de döva eleverna upplevdes inte på samma 

sätt för alla hörselskadade elever, utan en del hörselskadade elever kände mer samhörighet med 

hörande elever där de har det talade språket gemensamt (a.a.). 

Hendar (2008) skriver att 9 av 10 elever i vanliga grundskolan är behöriga till gymnasieskolan. 

De elever som har någon typ av hörselskada är inte behöriga till gymnasieskolan i samma 

utsträckning som sina hörande jämnåriga kamrater. Lägst andel behöriga elever finns i 

specialskolan där 38 procent av eleverna är behöriga till gymnasieskolan. För de elever som har 

en hörselskada men går i en grundskola så är det 78 procent som är behöriga till gymnasieskolan. 

Av eleverna som går i hörselklass så är det 65 procent som är behöriga till gymnasieskolan. I 

ämnet svenska skiljer det nästan 40 procentenheter på andelen elever som inte når målen mellan 
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hörande elever i grundskolan och elever med hörselskador i specialskolan. Bland 

grundskoleelever är det 4,3 procent som inte når målen i svenska och bland eleverna i 

specialskolan är 43,8 procent som inte når målen i ämnet svenska. Bland pojkarna skiljer det 

ungefär 53 procentenheter mellan pojkar i specialskolan och pojkar i grundskolan när det gäller 

andelen som inte når målen i svenska. För alla pojkar i Hendars (2008) resultat så är resultaten 

sämre bland pojkar oavsett om pojkarna är hörande eller hörselskadade i alla skolformerna.  

3.4 Hjälpmedel  

Teleslinga är ett sätt att hjälpa elever med hörselskada att vara aktiva i undervisning anser 

Arbetsmiljöverket (2012). För att en teleslinga ska fungera i undervisningen så finns det vissa 

riktlinjer som är viktiga att tänka på. Det ena är att teleslinga kan störas av olika elektroniska 

signaler. Detta kan undvikas genom att i förväg planera vart placeringen av olika utrustningar 

som kan störa signalerna placeras. Hörselskadade elever är mer känsliga för störande ljud som 

finns runt om i klassrummet, exempelvis har golvet en betydelse för hur mycket störande ljud 

som uppkommer. Hårda golv ger mer ljud ifrån sig än mjuka golv. Genom att förebygga med 

olika ljuddämpningsmaterial tas bakgrundsbuller bort och de hörselskadade eleverna har lättare 

att uppfatta tal (Arbetsmiljöverket 2012).  

Ahlström (2000) (refererar till Ahlström och Preisler 1998) visar på att det finns en svårighet i 

att använda sig av de hjälpmedel som finns att tillgå i ett klassrum. När läraren använder sig av 

mikrofon är det viktigt att tänka på att prata tydligt och långsamt så att eleven med hörselskada 

kan uppfatta vad som sägs. Det är även viktigt att alla i klassrummet tänker på turtagningen i 

samtalet. Det medför att eleven som har en hörselskada kan lättare följa med i samtalet genom att 

eleven får  möjlighet att kunna avläsa läpparna på läraren och sina klasskamrater. Användningen 

av mikrofon i klassrummet fungerar som bäst när det är en genomgång av läraren, det vill säga 

när det är en som pratar. I det spontana samtalet mellan elever kan den hörselskadade eleven 

känna sig utanför för att det är mycket sällan elevens klasskamrater använder sig av en mikrofon 

(Ahlström 2000). Ett tekniskt hjälpmedel som elever med hörselskada kan använda sig av är 

hörapparat. Hörapparaten har vissa begränsningar så som att ta bort bakgrundsljud eller förstärka 

när någon pratar. Detta medför att det blir svårt för en elev som är hörselskadad att kommunicera 

med lärare och andra hörande klasskamrater i klassrummet (Ahlström 2000). 

Anderssons (1998) studie visar att lärare anser att de tekniska hjälpmedel som finns i 

klassrummet används näst intill inte alls eller att det tekniska hjälpmedlet saknas. Lärarna i 

studien säger att den hjälp de har fått är ljussättningen i klassrummet och ljuddämpande material 

för att undervisningen i klassrummet ska blir bättre för eleven som har en hörselskada. Lärarna 

anser att det finns brister i kunskap om stöd till elever med hörselskada i klassrummet. Även 

Heiling (1999) tar upp att lärare anser att hjälpen som de får innan eleven med hörselskada börjar 

i klassen är information som baseras på de tekniska hjälpmedlen och om elevens hörselskada. 

Information om hur läraren pedagogiskt ska hjälpa den hörselskadade eleven i klassen var inte 

lika självklar att få. Heiling (1999) uppmuntrar att lärare ska söka efter information om hur 

läraren kan undervisa, om läraren bara har teknisk och medicinsk information om eleven kan 

läraren ställa orimliga krav på eleven (a.a.).  

Detta avsnitt har handlat om vilken betydelse klassen som organisation har för en hörselskadad 

elev och vilken vidareutbildning lärarna får inför och under arbetet med en hörselskadad elev. 
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Avsnittet tar också upp arbetsgången såsom anpassningen av klassrumsmiljön, rektorns och 

annan personals ansvar och hur en hörselskada kan påverka elevens betyg.  
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4. Metod 

Bryman (2002) beskriver två olika forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa. 

Skillnaden mellan dessa forskningsmetoder är insamlingen och hanteringen av data. Den 

kvantitativa forskningsmetoden innebär att forskaren inriktar sig på mätning med hjälp av siffror. 

Enkätundersökning är ett vanligt tillvägagångssätt i den kvantitativa metoden. Den kvalitativa 

forskningsmetoden är istället inriktad på relationer och forskaren vill få en närhet till de personer 

som studeras för att få svar på sina frågeställningar. Forskningen är begränsad till att studien görs 

på ett färre antal individer genom exempelvis intervjuer (a.a.). Därför har vi valt att utgå ifrån en 

kvalitativ ansats, då vi ville studera hur lärare i skolan på bästa sätt kan se till att elever med 

hörselskada kan gå integrerade i en klass med hörande elever.  

Hermeneutisk ansats enligt Bryman (2002) är när forskaren analyserar och tolkar texter och 

insamling av data. Forskaren ska försöka få fram vad upphovsmannen till texterna har för 

perspektiv på texten (a.a.). Det handlade i vårt fall om att studera lärares olika förutsättningar om 

att undervisa hörselskadade elever integrerat i skolan.     

4.1 Urval  

Då studien handlade om att studera vad läraren har för möjligheter att undervisa elever med 

hörselskador integrerat i skolan, var vi intresserade av att intervjua lärare som hade erfarenhet av 

denna situation. Eftersom skolorna inte går ut offentligt med att de har hörselskadade elever på 

grund av sekretessen var det via kontakter vi fick  hjälp med att hitta lärare som har eller har haft 

hörselskadade elever. Urvalet på detta sätt kan beskrivas enligt Bryman (2002) att det är ett 

bekvämlighetsurval. Karaktären på urvalet är att forskaren använder sig av de representanter som 

finns tillgängliga. Nackdelen med denna form av urval är att det är svårt att generalisera typen av 

gruppen som forskaren har intervjuat. (a.a.). Här nedan presenteras kort studiens 

intervjupersoner. 

Lärare 1 har en hörselskadad elev i sin klass nu men har ingen tidigare erfarenhet.  

Lärare 2 har haft en hörselskadad elev tidigare under ett läsår och har en hörselskadad elev i sin 

nuvarande klass.  

Lärare 3 hade en klass med flera hörselskadade elever för ca 20 år sedan. Läraren följde samma 

klass under sex års tid, men har idag ingen hörselskadad elev i sin klass.  

Lärare 4 och 5 arbetar på en skola med enbart hörselskadade elever.  

Rektor har erfarenhet av hörselskadade elever som lärare och har haft hand om flera 

hörselskadade elever som rektor.  

Hörselpedagogen har ca 30 år erfarenhet av att arbeta som hörselpedagog.  

4.2 Genomförande 

Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer då uppsatsen syftade till att undersöka vad lärare 

har för erfarenhet av hörselskadade elever. Bryman (2002) beskriver att forskare använder sig av 

en intervjuguide, men behöver nödvändigtvis inte följa intervjufrågorna i turordning. Det handlar 

om att ge intervjupersonen utrymme till att svara, men också till att kunna ge följdfrågor och på 
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så sätt få fylligare svar (a.a.). Genom denna metod var det möjligt att ta del av 

intervjupersonernas utsagor och jämföra med litteraturen i undersökningen. 

Genom att sätta sig in i ämnet och den miljö som intervjupersonerna befinner sig i underlättar det 

tolkningen av intervjun och förståelsen om vad intervjupersonen säger blir klarare (Bryman 

2002). Via tidigare erfarenheter och inläst litteratur kunde vi förstå vad intervjupersonerna sa, då 

de förekom att de använde sig av förkortningar så som CI eller  bara namnet på olika hjälpmedel 

för att undervisa hörselskadade elever. Detta medförde att intervjuerna hade ett flyt och att 

intervjuerna blev sammanhängande 

Intervjuerna genomfördes på höstterminen 2012 under en period på tre veckor. Vi använde oss av 

en intervjuguide (se bilagor 1-3) för att få svar på frågorna. Frågorna i intervjuguiden baserades 

på syfte, frågeställningar och den litteratur som vi har tagit del av. Frågorna utformades så att de 

skulle kunna ge möjlighet till följdfrågor, exempelvis vad fick du för hjälp av din rektor innan 

eleven med en hörselskada började i din klass?  Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och alla 

intervjuer genomfördes i ett avgränsat rum för att intervjun inte skulle avbrytas. Bryman (2002) 

påtalar att det är av intresse för forskaren att genomföra intervjuerna i ett enskilt rum, då 

intervjupersonen inte behöver vara bekymrad över att någon utomstående ska höra vad som sägs 

(a.a.).  

Vi fick kontakt med lärare som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Före intervjun 

talade vi om syftet med vårt arbete och för intervjupersonerna att det var frivilligt att svara på 

frågorna. Intervjuer gjordes även på en skola som enbart har elever med hörselskador, för att 

kunna ha en skola som kunde ge goda exempel på hur en lärare kan arbeta med elever med 

hörselskador. Kontakt togs också med en hörselpedagog och en rektor som har erfarenhet av 

hörselskadade elever i skolan.  

Vi var med på samtliga sju intervjuer, det underlättade genom att vi båda kunde ställa följdfrågor. 

Genom att båda var med kunde intervjuerna analyseras på så sätt att analysen blev väl 

genomtänkt. Det underlättade även där vi inte hade hjälp av diktafon. Då kunde en av oss ställa 

en fråga och den andra kunde skriva utsagan.  

Diktafon användes i fem av sju intervjuer, det var två av intervjupersonerna som inte ville bli 

inspelade. Dessa två intervjuer hade inte samma flyt då vi fick göra stödanteckningar och skriva 

ned vad de sa. Bryman (2002) anser att det är till stor fördel att använda sig av någon form av 

ljudinspelning, då forskaren vill kunna analysera vad intervjupersonerna säger i sitt 

transkriberade material. 

4.3 Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades. För att arbetstiden till studien var begränsad valde vi 

att dela upp transkriberingen mellan oss, för att spara tid. Bearbetningen av resultat och analys 

gjordes sedan tillsammans för att båda var inlästa på de respektive intervjuerna. De intervjuerna 

som inte spelades in användes stödord som vi skrev under intervjun. Vi såg till att sammanställa 

de två intervjuerna så fort som möjligt när vi fortfarande kunde minnas saker som sades men som 

inte fanns nedskrivna i stödorden. Bryman (2002) menar att det är lämpligt att börja koda av sitt 

material så snart som möjligt efter inhämtandet av data. Det kan göra att förståelsen av den 

insamlade datan blir större och att bearbetningen av materialet inte upplevs som lika tung (a.a.). 



13 
 

Vi markerade sedan på det transkriberade materialet den data som skulle kunna användas under 

respektive kategori i resultatet. Studiens frågeställningar var utgångspunkten till kategorierna  

som är: utbildning och fortbildning, mottagande av hörselskadad elev, klassens betydelse, 

integrering och likvärdig utbildning och hjälpmedel. Kategorierna i resultatet och den tidigare 

forskningen är samma för att lättare kunna koppla samman tidigare forskning och den data som 

framkommit i denna undersökningen.  

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Enligt Bryman (2002) är tillförlitlighet något som en forskare ska ifrågasätta i sin studie. 

Forskaren ska redovisa sin studie så att de personer som är med i studien känner sig 

representativa, det medför att forskaren bekräftar att forskaren och personerna i studien förstår 

varandra (a.a.). Vi anser att den här studien är tillförlitlig då vi har transkriberat intervjuerna. De 

intervjuer som vi inte hade möjlighet att använda oss av diktafon skrev vi ned vad de sa och 

ställde följdfrågor för att kontrollera att vi förstått dem rätt. I och med följdfrågorna kunde 

intervjupersonen antingen utveckla svaret eller förklara sig så att vi och intervjupersonen förstod 

varandra.  Därför anser vi att den här studien är tillförlitlig. Vi vill dock poängtera att utsagorna i 

vår undersökning på grund av bekvämlighetsurvalet inte kan generaliseras med andra lärare, 

rektorer och hörselpedagoger som arbetar i landet.   

4.5 Etiskt förhållningssätt  

Vetenskapsrådet (2002) åskådliggör fyra etiska förhållningssätt som ska användas när 

vetenskaplig forskning bedrivs. Detta innebär att de berörda personerna som används i 

forskningen först ska få information om vad de har för syfte i arbetet och att de medverkar på 

frivillig grund. Därefter ger  personerna sitt samtycke att medverka. De som bedriver forskningen 

är nu ansvarig för att ingen obehörig ska komma åt materialet för att skydda de medverkande 

personernas identitet. Det sista är att det inhämtade materialet får endast användas till 

vetenskaplig forskning (a.a.). Dessa etiska principer använde vi oss av i intervjuerna. Inför varje 

intervju berättade vi om studien och vad intervjupersonernas syfte var. Vi talade om att det är på 

en frivillig bas och de svarar bara på de frågor som de vill, att intervjun är konfidentiell då deras 

namn inte nämns och vart de arbetar. Intervjupersoner tillfrågades om intervjun kunde spelas in 

och om de ville ta del av den färdiga studien. 

4.6 Metodkritik 

I och med att vi valde att göra hermeneutisk ansats där det handlar om att tolka texter och 

inhämtat material anser vi att göra semi-strukturerade intervjuer var ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Om personerna i förväg hade fått ta del av frågeguiden skulle vi kanske fått 

andra svar. Intervjupersonerna kunde då i förväg förbereda sig och på så sätt känna sig mer 

delaktiga i intervjun. Däremot kände vi att om de inte har fått se frågan innan så blev inte svaret 

inövat och vi kunde lättare ställa följdfrågor.  

Det positiva med vår inhämtning av material är att vi gjorde intervjuerna tillsammans. Det bidrog 

till bearbetningen av intervjuerna blev lättare för att vi tillsammans kunde diskutera och analysera 

vad de hade sagt, i synnerhet i de intervjuer vi inte kunde spela in. I och med denna bearbetning 

fick vi en rättvis bild av vad intervjupersonerna svarade och det resulterar i att resultatet och 

analysen blev korrekt utifrån det som sades. 
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5. Resultat och analys  

Resultatet och analysen är indelade i samma underrubriker som i kapitlet tidigare forskning: 

utbildning och fortbildning, mottagande av hörselskadad elev, klassens betydelse, integrering och 

likvärdig utbildning och hjälpmedel. Först presenteras resultatet i varje kategori och direkt efter 

varje kategori följer en analysdel. I kapitlet benämns intervjupersonerna utifrån sin profession 

enligt listan i studiens metodkaptiel.  

5.1 Utbildning och fortbildning  

I det här avsnittet kommer det presenteras vilken utbildning lärare får för att kunna möta en 

hörselskadad elev på bästa sätt. Avsnittet berör också huruvida utbildningen är tillräcklig ur olika 

yrkeskategoriers synvinkel.  

Två av lärarna i den här undersökningen uttrycker att de får för lite utbildning och fortbildning 

för att undervisa hörselskadade elever. Det var inte så mycket hjälp vi fick, inte mer än att vi 

skulle vara i dessa klassrummen och att vi behövde någon form av mikrofon, berättar lärare 2.  

Lärare 3 har en uppfattning om att dagens lärare inte får den utbildning som de behöver. Läraren 

själv fick den utbildning som läraren ansågs behöva inför mötet med de hörselskadade eleverna 

för 20 år sedan. Utbildningen bestod av flera kurser i teckenspråk och information av läkare. Två 

av lärarna i den här undersökningen har fått gå en endagarskurs och fortbildning i form av 

information från hörselpedagog och material som de själva ska läsa in sig på. De båda lärarna 

önskar mer utbildning. De lärarna anser också att de kan lära sig mycket av kollegor som tidigare 

har haft eleven eller andra elever med hörselskador. Lärare 4 och 5 har mer utbildning än de 

övriga lärarna i undersökningen, då de båda är specialiserade mot hörsel och har arbetat en längre 

tid enbart med elever som har hörselskador. De två lärarna får mer kontinuerlig fortbildning än 

övriga lärare i undersökningen och de upplever att den utbildning de får är tillräcklig. De båda 

lärarna antyder att kunskaper om CI och teckenspråk alltid ska hållas aktuella. 

Hörselpedagogen och rektorn menar att de undervisande lärarna får den utbildningen de behöver. 

Båda menar att mycket av den utbildning som lärarna får är i form av stöd och information från 

hörselpedagogen, men även vissa endagarskurser. Hörselpedagogen beskriver att lärarna får den 

utbildning och information de behöver genom att säga: 

Vi ligger långt framme att ge information i förväg. Föräldrar, jag och landstinget samordnar 

ofta till nätverksmöten, information i förväg. Vad som bör göras inför skolstart i augusti och 

att jag informerar om det kurser som finns. Säger jag till rektor att jag tycker du ska skicka 

iväg ett arbetslag på kurs här och det gör de oftast. Kommer tillbaka och tycker att kursen 

var jätte bra. 

Rektorn ger exempel på att pedagoger med teknisk kunskap kommer till skolan och informerar 

om hur man kan använda tekniken till exempel ipads med flertalet olika appar som hjälpmedel. 

Hörselpedagogen beskriver en variant av endagarskurs som heter “Möta elever med 

hörselnedsättning” som hålls utav Specialpedagogiska skolmyndigheten och är kostnadsfri. 

Under denna dagen får pedagoger kunskaper om hur örat ser ut och vilka skador som kan finnas i 

örat. Pedagogerna får också lära sig vad som kan göras åt dessa typer av hörselskador och vilka 

konsekvenser som hörselskadan får och hur det påverkar språkutvecklingen. En del av dagen 

ägnas också åt de tekniska delarna såsom hörapparat och CI. Ofta under denna kursdag finns 

också inslag där hörselskadade föreläser om sina erfarenheter som hörselskadad i skolan. För att 

pedagogerna ska få bättre förståelse för sina elever så får de prova att använda hörapparat och 
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känna på hur exempelvis ljud från “pappersprassel” och stimmig ljudmiljö märks av i 

hörapparaten.  

Hörselpedagogen berättar att det ibland kan vara många lärare på skolan som vill gå den här 

formen av utbildning för att kunna möta den hörselskadade eleven, men att det inte alltid är 

möjligt då det blir problem om för många lärare är borta samma dag på en skola. Rektorn 

påpekar att lärare kan lära sig mycket av varandra precis som lärare 1 och 2 menar. 

Vårdnadshavare och tidigare pedagoger för den enskilda eleven från förskolan eller andra skolor 

kan vara en stor informationskälla i arbetet med att möta den hörselskadade eleven som kommer 

till skolan. Rektorn menar att det kanske vore bra att få all information och utbildning innan 

eleven börjar, men att det då nog skulle vara för mycket information för läraren att ta in. Rektorn 

ser fördelarna med att inte få all information samtidigt utan sprida ut kunskapsinhämtandet. 

Läraren får då möjlighet att få kunskap om något nytt, testa det och sedan utvärdera detta efter 

några veckor. 

Fyra av intervjupersonerna betonar hur viktigt hörselpedagogens arbete är för att ge lärarna de 

kunskaper de behöver i mötet med den hörselskadade eleven både innan och under arbetets gång.  

 Sen är det ju då via hörselpedagogen både det här tekniska, tips hur gör man, vart står man i 

klassrummet, hur pratar man till den här eleven. Ska jag sätta mig på huk och titta in i 

ögonen. Massa praktiska tips. (Rektorn) 

De fyra personerna ser hörselpedagogen som en viktig resurs för att deras undervisningen ska 

fungera utefter elevens förutsättningar. Hörselpedagogen berättar att det i mindre kommuner ofta 

saknas en hörselpedagog. Hörselpedagogen i den här undersökningen är anställd av en kommun 

och bistår därför enbart de kommunala skolorna och bistår därför inte de fristående skolorna som 

ligger i samma kommun. Det har dock hänt att fristående verksamheter har köpt in 

hörselpedagogens tjänster och då fått ta del av hörselpedagogens kunskaper.   

5.1.1 Analys  av utbildning och fortbildning 

Roos och Fischbein (red) (2006) menar att majoriteten av lärarna saknar den kunskap som de 

behöver för att undervisa hörselskadade elever. Det är något som också framkommer i resultatet i 

denna studie. Det styrker även Coniavitis Gellerstedt (2008) att lärare har lite utbildning för att 

undervisa elever med hörselskada. Författaren menar också att lärarna i årskurs 1-6 anser att det 

viktigaste är att lärarna har kunskaper om den specifika hörselskadan (a.a.). Det är också något 

som prioriteras i utbildningen som Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar. Coniavitis 

Gellerstedts (2008) undersökning visar att näst viktigast för lärarna i årskurs 1-6 är att det kan få 

stöd från en hörselpedagog. Betydelsen av att lärarna kan få stöd av hörselpedagog visar också 

intervjuerna i denna undersökning, exempelvis återkommer rektorn flertalet gånger till att nämna 

arbetet som sker med hörselpedagogen.  

Lärarna i den här undersökningen har på något sätt fått någon form av utbildning eller 

kunskapsinhämtande inför mötet med den hörselskadade eleven. Lärare som arbetar på fristående 

skolor eller i mindre kommuner kan ha mindre kunskaper som på så vis påverkar möjligheterna 

till att undervisa elever med hörselskada på grund av att det inte finns hörselpedagoger 

tillgängliga. Andersson (1998) och hörselpedagogen i undersökningen delar åsikt om att 

pedagoger med specialisering mot hörselskadade elever kommer att saknas i skolan inom några 

år på grund av dessa pedagoger går i pension.   
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Larsson och Rikardson (2008) beskriver att det kan vara aktuellt för de berörda lärarna att gå 

någon typ av kurs. Det är något som alla intervjupersoner i undersökningen antyder är viktigt för 

att kunna möta den hörselskadade eleven. 

5.2 Mottagande av hörselskadad elev 

I det här avsnittet presenteras hur arbetsgången ser ut när en hörselskadad elev kommer till 

skolan. Fokus kommer att ligga på den arbetsgång som sker när eleven ska börja på en ny skola 

och vad som görs fram till dess att eleven börjar i klassen.  

Intervjupersonerna menar att en del av det förberedande arbetet är att lärarna får gå förberedande 

utbildningar av olika slag. Tre lärare, rektorn och hörselpedagogen menar att dessa utbildningar 

är kortare utbildningar i form av kurs över en dag eller information från hörselpedagogen. Lärare 

4 och 5 har mer utbildning i sitt möte med de hörselskadade eleverna genom att ha en 

specialpedagogisk grund med hörselinriktning i någon form. Denna undersökning visar att 

rektorn och hörselpedagogen är mer delaktiga och mer insatta i arbetsgången.  

Hörselpedagogen börjar sitt resonemang med att lägga fokus på landstingets roll i arbetsgången 

med den hörselskadade eleven. Det är landstinget som barnet och vårdnadshavarna först får 

kontakt med gällande barnets hörselskada. Det är inom landstinget som barnet och 

vårdnadshavare får vetskap om barnets hörselskada genom ett audiogram. Hörselpedagogen 

beskriver vidare att det är från landstinget som barnet sedan får sina hjälpmedel från i form av 

hörapparat eller CI.  

Vidare berättar hörselpedagogen att landstingets sekretess gör att vårdnadshavarna genom en 

blankett måste ge sitt godkännande om att skolan får ta del av landstingets kunskaper kring det 

hörselskadade barnet. Landstinget har ju sin sekretess och de är jätte hårda på sin sekretess, så 

de får inte tala om någonting om inte föräldrar gett sitt medgivande (Hörselpedagogen). Rektorn 

påpekar också den sekretess som finns mellan förskola och skola. Vårdnadshavarna måste även 

ge sitt godkännande för att skolan ska kunna ta del av förskolans erfarenheter kring det specifika 

hörselskadade barnet. Rektorn påpekar att möten med hörselpedagog och vårdnadshavare i ett 

tidigt stadium underlättar skolans möjligheter att bemöta den enskilde eleven som har en 

hörselskada på bästa sätt. Rektorn betonar vikten av att få vetskap om att en hörselskadad elev 

ska börja på skolan så tidigt som möjligt för att skolan ska vara förberedd på att möta elevens 

behov. Så det är träffar och möten, försöka få reda på så mycket som möjligt. Gamla 

erfarenheter, vad har funkat, vad har inte funkat för att inte göra om samma misstag igen. 

(Rektor). Rektorn poängterar att om kunskapen att eleven ska börja på skolan endast kommer 

några veckor innan eleven börjar så hinner inte skolan med samma förberedelser. Rektorn själv 

har inte varit med om att informationen om eleven kommit med så kort varsel, i alla fall inte när 

det gäller elever med hörselskador.  

När vårdnadshavarna har gett sitt godkännande till att skolan ska få del av landstingets och 

eventuellt förskolans dokumentation kan möten mellan parterna genomföras. Både rektorn och 

hörselpedagogen menar att dessa möten underlättar det fortsatta arbetet för elevens bästa. 

Landstinget kan förklara audiogrammet och hur hörselskadan påverkar eleven. Den tidigare 

förskolan eller skolan kan berätta om sina erfarenheter så att den kommande skolan kan ta del av 

positiva och dåliga erfarenheter och inte göra om tidigare misstag. Rektorn och hörselpedagogen 

beskriver att lokalerna där eleven ska vistas i behöver anpassas för den hörselskadade elevens 

behov. Det behöver fattas beslut om teleslinga ska finnas i klassrummet, placeringen i 
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klassrummet, vilken klass som är lämpligast att placera den hörselskadade eleven i och om nya 

möbler ska införskaffas som är mer ljuddämpande än vanliga.  

För det är ju rektorn som organiserar sin skola och han har sina pengar och sina tjänster. Det 

är ju inte jag insatt i, den är sjukskriven, den är mammaledig, den kommer tillbaka, det vet ju 

inte jag. Men jag kan ju påtala behoven och sen är det han som har ansvaret för det. […] Så 

det finns ju inga öronmärkta pengar här […] Alla pengar är ute i områdena och då är ju 

tanken att de ska ut närmare till rektorer så får de själva bestämma därute. Och jag har inga 

pengar. (Hörselpedagogen) 

Hörselpedagogen kan komma med förslag på vad som skulle vara bäst för de hörselskadade 

eleverna, men hörselpedagogen betonar att det är rektorn som beslutar hur resurserna ska fördelas 

på skolan och vilka av hörselpedagogens förslag som rektorn kan genomföra.  

Lärare 4 och 5 arbetar på en skola med en annan utgångspunkt än övriga pedagoger. Det gör att 

deras arbetsgång kring den hörselskadade eleven skiljer sig åt. En av anledningar till att eleven 

kommer till den här skolan kan vara att det inte fungerat för eleven att vara integrerad i en 

hörande klass. När en elev börjar på deras skola krävs att elevens hemkommun är villig att stå för 

den extra kostnad, som blir i och med att ha eleven placerad i en skola utanför kommunen samt 

kostnaden för skolresorna. Skolan erbjuder besöksdagar där elever och vårdnadshavare kan 

bekanta sig med skolan. De båda lärarna menar att det är en mental process för hela familjen att 

ta beslutet att låta sitt barn börja på skolan, då det ofta är långa skoldagar på grund av avstånd 

mellan skola och hem. Den här skolan är från början anpassad för elever med hörselskador, vilket 

gör att de har en process mindre när eleven börjar på skolan då alla lokaler redan är anpassade 

utifrån en hörselskadad individs förutsättningar såsom att de har mjuka golv i klassrummen.  

5.2.1 Analys av mottagande av elev 

Larsson och Rikardson (2008) delar samma tankar som rektorn i undersökningen om att det är av 

stor betydelse att få kunskaper tidigt om eleven som är på väg till den aktuella skolan. Larsson 

och Rikardson (2008) skriver att lokalerna behöver anpassas för den hörselskadade eleven, vilket 

intervjuerna med rektor och hörselpedagog visar att så sker. Linikko (2009) (refererar till Fuchs 

och Fuchs, 1994) beskriver att vårdnadshavare och andra sakkunniga ska i en diskussion komma 

fram till vilken skolform som passar den enskilde eleven bäst. Lärare 4 och 5 beskriver att det är 

hemkommunen som avgör om eleven ska gå i deras skola som är mer anpassad för hörselskadade 

elever, dock framgår inte vem som tar det slutgiltiga beslutet. Mötena som enligt 

intervjupersonerna sker inför mottagandet av eleven, bör de berörda parterna diskutera vad som 

behöver ske för att skapa de bästa förutsättningar för den hörselskadade eleven. 

5.3 Klassens betydelse, integrering och likvärdig utbildning  

I avsnittet presenteras vilken betydelse klassen har för integreringen och  om en hörselskadad 

elev har en likvärdig utbildning som en hörande elev.  

Samtliga intervjupersoner i den här undersökningen anser att klassen som eleven med 

hörselskada tillhör har betydelse för elevens skolgång. Intervjupersonerna i undersökningen 

syftar främst på att klassens storlek och hur klasskamraterna beter sig har betydelse. Består 

klasserna av färre antal elever kommer eleven med hörselskada få en bättre skolgång, då eleven 

med hörselskada bland annat har lättare att följa med vad klasskamraterna säger. Fem av 

intervjupersonerna i undersökningen menar att både lärare och elever ska prata mot eleven med 
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hörselskada så att eleven känner sig som en del i klassen. Hörselpedagogen poängterar att om 

läraren inte upprepar vad klasskompisarna säger kan eleven som har en hörselskada känna sig 

otrygg med vad det är som sägs i klassrummet. Lika viktigt är det när grupparbete genomförs att 

klasskamraterna pratar så eleven med hörselskada känner sig delaktig i dialogen.  

Lärare 1 och 2  påtalar en problematik med att ha en hörselskadad elev i hörande klass. Dessa 

lärare tydliggör en svårighet genom att en av dem säger det har bett oss om att upprepa det de 

andra barnen säger om man har en diskussion i klassen [...] men det hinner vi inte känner jag 

(Lärare 2). Den andra läraren talar om problematiken om att upprepa vad klasskamraterna säger 

genom att säga  det är inte rätt för de andra barnen, det går för sakta. I grundskolan har de ett 

tempo och det går inte att lägga sig på den nivån (Lärare 1). Samma lärare önskar en person i 

klassen som kan vara där som assistent för att hjälpa till i undervisningen. Assistenten ska då 

hjälpa till så att eleven med hörselskada når målen. Elever med hörselskada läser ofta på läpparna 

och på så sätt inhämtar information om vad som sägs i klassrummet. Fyra av intervjupersonerna i 

undersökningen beskriver att det är viktigt hur läraren i klassrummet står så att eleven med 

hörselskada kan använda sig av läppavläsning. Genom att stå med ansiktet vänd mot ljuset är det 

lättare läsa läpparna. Var i klassrummet den hörselskadade eleven sitter i förhållande till sina 

klasskamrater är en viktig faktor för att få den bästa möjligheten att vara lika delaktig i 

undervisningen som sina klasskamrater. Intervjupersonerna menar på att placeringen i 

klassrummet är viktigt, för att lättare hänga med vad klasskamrater och lärare säger.  

Rektorn poängterar att klassens storlek har betydelse för att ge eleven med hörselskada en 

likvärdig utbildning som hörande elever. Rektorn uttrycker att det är utifrån elevens 

förutsättningar ska tänka på hur man placerar eleven med hörselskada och i vilken klass. en klass 

med 25 elever [...] kan nog aldrig vara en optimal miljö för ett barn med hörselnedsättning så på 

det sättet får de ju inte en optimal miljö i skolan (Rektorn). Lärare 3 beskriver liknande tankar: 

Att integrera hörselskadade elever i en klass på 25 stycken skulle vara omöjligt, det är helt 

idiotiskt. Det går inte att skapa en sådan miljö som de behöver. Rektorn beskriver de problem 

som kan uppstå när skolan vill skapa mindre klasser:  

Sen skulle man väll helst säga att ja nu har vi en elev med hörselskada och vi ska bara ha en 

klass med 17 elever eller så det hade varit bättre, eller 15 elever för att det blir en lugnare 

miljö. Men det går ju inte alltid att lösa rent praktiskt och rent ekonomiskt och rent 

organisatoriskt. För har vi 17 där ja då ska det gå 30 i den andra klassen. För att det ska vara 

möjligt att ha 17 där och vi har 47 barn så måste det gå 30 barn där. (Rektor) 

Rektorn poängterar att hur klassen ser ut kommer påverka eleven med hörselskada genom olika 

faktorer såsom hur många lärare som har hand om klassen, finns det fler elever i klassen som 

behöver något form av stöd. Det är några faktorer som rektorn behöver se över innan rektorn 

placerar eleven med hörselskadad i en klass, för att eleven ska få en likvärdig utbildning som sina 

andra klasskamrater.  

Tre av lärarna tydliggör i intervjuerna att elever med hörselskada ska träffa andra elever med 

hörselskada för att det stärker deras identitet. Lärare 4 och 5 poängterar att mötet mellan dessa 

elever stärker deras självkänsla och på så sätt kommer blir tryggare med sin 

funktionsnedsättning. Genom tryggheten blir det lättare för eleven att klara av utbildningar på 

högre nivå än grundskolan. Lärarna i den här undersökningen påtalar att det finns en viss 
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svårighet att hänga med i skolans ämnen då eleverna med hörselskada ofta saknar svenska 

språket.  

Det som kan vara problemet kan vara matematiken eftersom de innehåller så mycket språk. 

Och de har inte alla de begreppen det som barn i normala fall får genom att lyssna på dem 

som pratar bredvid. (Lärare 3) 

Hörselpedagogen menar på att språket har betydelse för hur eleven med hörselskada klarar av 

skolan. Hörselpedagogen talar om att läraren ska och kan anpassa exempelvis nationella proven 

som rör hörförståelse, eftersom eleven med hörselskada har svårt att uppfatta vad som sägs på 

bandspelaren. De har då ingen möjlighet att läsa på läpparna så det blir inte samma 

förutsättningar att klara av provet som de hörande eleverna. Här kan läraren med hjälp av en 

skriftlig manual som medföljer provet läsa upp vad som sägs på bandspelaren och på så sätt kan 

eleven med hörselskada läsa på läpparna som hjälp för att klara av provet. 

5.3.1 Analys av klassens betydelse, integrering och likvärdig utbildning 

Roos och Fischbein (red.) (2006) och Barnombudsmannen (2002) delar samma tankar som 

intervjupersonerna i denna undersökning att klassens storlek har betydelse för integreringen i 

klassen. Andersson (1998) och lärare 1 har liknande tankar då  båda antyder att en assistent 

skulle underlätta och hjälpa till att integrera eleven med hörselskada i klassen. Ahlström (2000) 

anser att omgivningen som eleven med hörselskada befinner sig i är viktig för att eleven ska 

känna en trygghet. Lärare 3, 4 och 5 poängterar liknande när de beskriver att elevens självkänsla 

växer när eleven får möta andra elever med liknande funktionshinder. Ahlström (2000) påtalar att 

de människor som är runtomkring eleven med hörselskada, ska se till att hjälpa eleven så att 

eleven känner sig trygg med att vara hörselskadad. Genom tryggheten utvecklas eleven som 

individ.  

Lärare 1 och 2 pratar om att de sett en problematik med att ha hörselskadade elever integrerade 

när det handlar om samtal i klassen.  Ahlström (2000) anser att läraren ska se till att eleven tar till 

sig kunskapen i klassrummet. Om det sker via diskussion ska läraren se till att eleven med 

hörselskada blir delaktig i vad som sägs. Om läraren inte gör det stimuleras inte språket och 

eleven med hörselskada utvecklar inte sitt språk och det medför att eleven inte hänger med i 

undervisningen (a.a.). Det kan kopplas till vad Hendar (2008) redogör att flera av hörselskadade 

elever som går integrerade i skolan når inte målen i ämnet svenska. Linikko (2009) anser att 

läraren ska reflektera över sitt sätt att undervisa. Genom denna reflektion kan läraren ge rätt 

förutsättningar för att integrera elever med hörselskada (a.a.).  

5.4 Hjälpmedel  

I det här avsnittet beskrivs vilka tekniska hjälpmedel som används och andra anpassningar som 

gjorts för att skapa en så bra miljö som möjligt för den hörselskadade eleven. 

Intervjupersonerna i denna undersökning beskriver hörapparat och teleslinga som ett vanligt 

tekniskt hjälpmedel för de hörselskadade eleverna i skolan. De beskriver också att eleven har 

möjlighet att ställa om sin hörapparat för att kunna höra det som sägs i mikrofonen. 

Lärare 3 hade flera elever med hörselskador i den klass hon undervisade för flera år sedan. 

Läraren berättar att de hade mikrofoner på varje bänk för att eleverna med hörselskador skulle 

kunna följa samtalet även från kamraterna. Lärare 1 och 2 som idag har en hörselskadad elev 
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beskriver att de har en mikrofon för att eleven ska höra vad läraren säger men nämner inget om 

att eleverna har mikrofon för att den hörselskadade eleven ska kunna höra kamraternas svar. 

Lärare 2 beskriver att de blivit ombedda att upprepa kamraternas svar i mikrofonen för den 

hörselskadade eleven, men det upplever läraren som tidskrävande och lärare 1 säger att det då 

skulle gå för långsamt och att det inte är rättvist för de hörande eleverna i klassen. 

Lärare 4 och 5 har andra förutsättningar i sina klasser då alla deras elever har någon form av 

hörselskada och en anpassning av miljön görs då för alla elever i klassen och inte en enstaka elev. 

I sina klassrum har de två lärarna mjuka golv och specialbord som skapar en bättre ljudmiljö för 

de hörselskadade eleverna. De båda lärarna anger datorer, ipads och smartboards som 

hjälpmedel. På datorerna finns exempelvis program som läser upp det som eleven skriver. De 

förstärker orden med exempelvis symboler för dagens aktiviteter. Det är lättare för skolan som de 

två lärarna arbetar att få hjälpmedel anser de, de påpekar att de får en högre skolpeng för varje 

elev än andra skolor. En av lärarna  ska få tillgång till en klassuppsättning med ipads i sitt arbete. 

Rektorn i undersökningen beskriver också ipad som ett hjälpmedel för den hörselskadade eleven 

med olika appar som stöd i undervisningen. 

Lärare 2 berättar att i klassrummet finns ingen teleslinga, då det finns teleslinga i de båda 

klassrummen som ligger intill deras klassrum. När det finns en teleslinga på vardera sida om 

klassrummet skulle de slå ut varandra. Lärare 4 beskriver också att tekniken inte kan vara för 

nära varandra och därför finns det rum utan teknik mellan rummen. Efter omständigheterna så 

använder sig lärare 2 av en annan typ av mikrofon i sitt arbete som inte är beroende av en fast 

teleslinga. Eleven i klassen har CI som har en FM-mottagare som fångar upp signalerna från 

mikrofonen. Hörselpedagogen beskriver skillnaden när eleven använder en fast eller mobil 

hörselutrustning.  

 Sen i skola är det ju absolut slinga och om barnet har ett fast klassrum och har allting där, då 

lägger vi en fast slinga med mikrofon men sen kan det vara att gå till slöjden och att gå till 

engelskan och gå till bilden och gå till annat. Då finns det ju bärbara utrustningar att ha med 

sig.  

Flera av de intervjuade lärarna påpekar när de använder mikrofonen så kan det göra att eleven får 

höra saker som inte är tänkta att eleven ska höra. Om läraren går iväg och fortfarande har 

mikrofonen på sig så fortsätter eleven att höra ljud från mikrofonen. Lärare 1 berättar att eleven i 

klassen kan få höra en del saker när de går iväg med mikrofonen fortfarande på sig och att det är 

saker som inte är lämpade för eleven att höra. En annan lärare förklarar problematiken så här:  

Så när jag hade halvklass, några av dem som hade hörselskada så kunde dem som var där 

uppe höra vad jag sa här nere. Det väckte väldigt stor muntlighet kan jag säga och inte tal om 

när man gick på toaletten och har mikrofonen på. (Lärare 3)  

Hörselpedagogen beskriver att eleven får lära sig att knäppa om sin hörapparat för att ställa om 

och kunna lyssna på teleslingan vilket flera andra av intervjupersoner också berättar. 

Hörselpedagogen berättar vidare att det finns fjärrkontroller för att kunna ställa om hörapparaten 

i rätt läge om det rör sig om mindre barn som inte kan ställa om den själva. Hörselpedagogen 

betonar att det är landstinget som står för kostnaderna kring det hörseltekniska. 

Hörselpedagogen beskriver att det ibland skulle behöva göras anpassningar för den 

hörselskadade eleven, men som inte alltid görs på grund av att pengarna inte räcker till det. 
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Hörselpedagogen beskriver flera sätt på hur skolan kan skapa en bättre miljö för hörselskadade 

elever såsom att ha möbler med en ljuddämpande yta och innertak som skapar en bättre 

ljudmiljö. Långgardiner och mattor är saker som hörselpedagogen skulle önska kunde finnas i 

klassrummen, men förklarar att det inte är en möjlighet, då det skulle vara svårare att städa och 

vara mindre bra ur allergisynpunkt. Så då kolliderar ju allergiproblemen och städproblemen med 

mina ljudmiljöintressen (Hörselpedagogen). 

Teckenspråk är något som de flesta av intervjupersonerna inte självmant nämner som ett 

hjälpmedel och stöd för den hörselskadade eleven på frågan kring hjälpmedel. På lärare 4 och 5:s 

skola har eleverna teckenspråk på schemat under två lektioner i veckan i alla årskurser på skolan. 

Den dagliga undervisningen sker på svenska utan stöd av teckenspråk. Lärare 1 och 2 använder 

inte teckenspråk men menar att eleven skulle vara hjälpt av det om eleven själv kan teckenspråk 

vilket inte är fallet här. En av de båda lärarna ser en svårighet att använda tecken i 

undervisningen då läraren inte kan det sedan tidigare och alltså skulle behöva lära sig detta nya 

språk utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Rektorn berättar att de just nu har en elev som 

tillsammans med sina pedagoger håller på att lära sig teckenspråk då det nu behövs för elevens 

skull, men att rektorn inte har tidigare erfarenhet av teckenspråk i skolan. Lärare 3 använde sig av 

stödtecken i sin undervisning och menar att även de andra hörande barnen i klassen blev duktiga 

på att teckna och tecknade då till sina hörselskadade kamrater. Läraren använder sig idag till viss 

del av tecken som stöd för att underlätta undervisningen för sina hörande klasser.  

5.4.1 Analys av hjälpmedel  

Arbetsmiljöverket (2012) beskriver precis som två lärare i den här undersökningen att teleslingan 

kan störas av olika elektroniska signaler. Arbetsmiljöverket (2012) beskriver att golven i 

lokalerna har betydelse och att mjuka golv skapar mindre ljud än hårda golv, vilket är något som 

skolan där lärare 4 och 5 arbetar har tagit till sig och har mjuka golv i klassrummen. Ahlström 

(2000) (refererar till Ahlström och Preisler 1998) beskriver att användningen av mikrofon 

fungerar bäst när läraren går igenom ett ämne och att kamraterna oftast inte använder sig av 

mikrofon. Det är viktigt att prata långsamt och tydligt i mikrofonen men även tänka på 

turtagningen vid diskussioner. Det blir då lättare för den hörselskadade eleven att följa 

resonemanget. Lärare 3 hade i sitt klassrum mikrofon även till övriga elever vilket inte verkar 

vara fallet för lärare 1 och lärare 2. Andersson (1998) beskriver att de tekniska hjälpmedel som 

finns i klassrummen inte används eller så finns de inte alls. Den här undersökningen visar att det 

finns tillgång till tekniska hjälpmedel såsom teleslinga i klassrummen. Lärarna i Anderssons 

(1998) studie menar att de fått tillgång till saker såsom ljuddämpande material för att underlätta 

undervisningen vilket också framgår i denna undersökning främst genom hörselpedagogens svar. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Lärarna, rektorn och hörselpedagogen anser olika om lärarna får tillräcklig med utbildning och 

fortbildning för att möta en hörselskadad elev. Hörselpedagogen poängterar att vid vissa tillfällen 

vill fler lärare gå en utbildning men att det inte är möjligt pågrund av organisatoriska hinder. 

Förberedelserna av att ta emot en hörselskadad elev ser olika ut beroende på vad det är för skola 

och när i tiden rektorn får reda på att den hörselskadade eleven ska börja på skolan. Elevantal i 

klassen har betydelse för den hörselskadade eleven. Då mindre klasser gör det lättare för eleven 

med hörselskada att integreras. Lärarna i studien använder sig av de hjälpmedel som finns 

tillgängliga för dem. 
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6. Diskussion  

Undersökningen visar tydliga skillnader i lärares utbildning vad gäller undervisning av elever 

med hörselskador. Lärare som enbart har hörselskadade elever upplever vi får betydligt mer 

utbildning än lärare med en integrerad elev. Det kan bero på att lärare i skolan ska ha en mer 

allmän kunskap kring elever och på så vis får de inte en djup kunskap om hörselskada. Kvaliteten 

på den utbildningen som lärarna får är bra då det är en utbildning som ger en god grund att stå på, 

men lärarna i undersökningen antyder att de önskar mer kunskap. Utbildning “Möta elever med 

hörselnedsättning” tar upp många olika delar både genom information och att läraren kan få en 

insikt om elevens situation som hörselskada. Lärarna, hörselpedagogen och rektorn har inte 

samma syn på om lärarna får tillräckligt med utbildning och fortbildning. Detta kan ha att göra 

med att parterna ser på utbildningar utifrån olika yrkesperspektiv. Vi ser att det finns en 

möjlighet till kompetensutveckling för lärarna genom att de träffar andra lärare med 

hörselskadade elever från samma kommun eller län. De skulle då kunna ta del av bra och dåliga 

erfarenheter och delge varandra olika lektionstips. De kan skapa ett nätverk som kan fungera som 

bollplank där lärarna kan diskutera och ställa frågor till varandra. Det kan vara så att det redan 

sker men det är inget som har framkommit i vår undersökning. Hörselpedagogens arbete i 

klassen gynnar både lärarna och eleven med hörselskada, då lärarna ser hörselpedagogen som en 

informationskälla och stöd för eleven. Vi ser i vår undersökning att hörselpedagogen gör ett bra 

arbete då den hjälper både lärare och elever i undervisningen. Hörselpedagogen stöttar både 

läraren och eleven något som vi kommer att ha med oss in i vår blivande yrkesroll som lärare, att 

använda sig av hörselpedagogens kompetens när behov finns.  

Rektorn ser hörselpedagogen som en stor resurs för hans lärare som har hörselskadade elever. 

Rektorn anser att information från hörselpedagogen är en stor del av den fortbildning som lärarna 

får. Därför ser vi ett problem bland mindre kommuner och fristående skolor där det kanske inte 

finns en hörselpedagog. Detta skapar inte samma förutsättningar för alla lärare med 

hörselskadade elever i Sverige, vilket i förlängningen drabbar den enskilde eleven med 

hörselskada. Rektorn är här mycket avgörande om vi som blivande lärare på rektorns skola får 

utbildning eller fortbildning i att undervisa hörselskadade elever, om en hörselpedagog saknas. 

Vi anser att det inte är en skola för alla, om lärare inte får utbildning i att undervisa elever som 

har någon form av funktionsnedsättning, men även att saknaden av en hörselpedagog bidrar till 

att inte skapa en likvärdig utbildning.  

Sekretessen mellan landsting och skola samt mellan förskola och skola kan kanske försvåra 

arbetet kring den hörselskadade eleven. Vi anser att sekretessen är bra för att skydda barnen. Vi 

har svårt att se att vårdnadshavaren motsätter sig att de olika verksamheterna delar med sig av 

sina erfarenheter kring barnet. Varje vårdnadshavare bör vilja sitt barn bästa. Genom att 

verksamheten delar information bidrar det till att skolgången för eleven blir den bästa utifrån 

elevens förutsättningar. Skolan kan då ta del av vad som fungerar bra och vad som inte har 

fungerat tidigare. Ju tidigare skolan får ta del av informationen kan skolan skapa bättre 

förutsättningar för att ta emot eleven med hörselskada. Det påtalar även rektorn i vår 

undersökning och Larsson och Rikardson (2008) att förarbetet är viktigt för mottagande av elev 

med hörselskada.  

Ekonomi är alltid något som diskuteras flitigt i skolans värld. Hörselpedagogen i den här 

undersökningen poängterar att det är landstinget som har det ekonomiska ansvaret till de tekniska 

hjälpmedlen. Det leder till att skolan inte behöver bekosta det. Skolan får däremot bekosta 



23 
 

ljuddämpande möbler, mjuka golv och ljudabsorberande plattor till innertak samt personal för att 

skapa mindre klasser om det blir aktuellt. Rektorn har ansvaret att se till att varje enskild elev kan 

gå i rektorns skola utefter elevens förutsättningar. En svårighet som vi upplevt under våra 

intervjuer är att rektorns pengar ska räcka till alla elever och särskilt dem med särskilda behov. 

Idag finns det många elever i behov av särskilt stöd och det måste rektorn ta hänsyn till, och 

därför kan det vara svårt att tillgodose en hörselskadad elevs alla behov. Vi anser att skolan gör 

alla elever och personal en tjänst genom att använda sig av ljuddämpande material. Idag är 

ljudnivån i klassrummen hög och genom att skolan införskaffar ljuddämpande material till den 

hörselskadade eleven så gynnar det flera individer samtidigt.  

I vår undersökning har vi fått många praktiska tips på hur man med enkla medel som inte 

behöver kosta något kan hjälpa den hörselskadade eleven i klassrummet. Skolan kan tänka på hur 

eleven är placerad i klassrummet såsom att eleven ska ha ljuset i ryggen och ljuset ska falla på 

lärarens läppar för lättare läppavläsning. Placeringen ska också vara så att den hörselskadade 

eleven ser kamraterna och får möjlighet att läsa av kamraternas läppar. Om eleven har bättre 

hörsel på det ena örat ska det örat vara riktat mot lärare och kamrater. Hörselpedagogen betonar 

att det skulle kunna göras mer saker i klassrummet med exempelvis textilier men att det då kan 

försvåra allergier för eleverna i klassen. Här ser vi ett problem, då det med ganska enkla medel 

skulle kunna skapas en bättre ljudmiljö, men att elever med allergi kan må fysiskt dåligt. I vår 

kommande yrkesroll som lärare tar vi med oss dess enkla sätt som göra att elever med 

hörselskada lättare kan vara delaktig i undervisningen. Vi önskar att fler av landets lärare får upp 

ögonen för de enkla medlen för att undervisa elever med hörselskada.   

Klassens storlek har betydelse har vi sett i vår undersökning. Flertalet av intervjupersonerna och 

Roos och Fischbein (red.) (2006) betonar att det inte är bra för en hörselskadad elev att gå i för 

stor klass. Det som återkommer är att det inte är möjligt att göra små klasser ur ett organisatoriskt 

och ekonomiskt perspektiv. Vi upplever att samtliga av våra intervjupersoner skulle önska 

mindre klasser till de hörselskadade eleverna, men att det oftast inte är praktiskt möjligt. Vi ser 

att det skulle underlätta för lärare att ha mindre klasser då de lättare kan hjälpa den hörselskadade 

eleven exempelvis genom att ta sig tiden att upprepa vad klasskamraterna säger. Vi tror att alla 

elever vinner på att vistas i mindre klasser, då kan läraren lättare se till att eleverna når 

kunskapsmålen oavsett om de har en hörselskada eller inte.  

Lärare 1 och 2 beskriver att de oftast inte upprepar kamraternas svar för den hörselskadade 

eleven på grund av tidsbrist. De skulle inte vara i behov av att upprepa svaren om det fanns 

mikrofoner på varje bänk som övriga elever kunde svara i direkt så att även den hörselskadade 

eleven får höra svaret. Lärare 3 beskriver att det fanns mikrofoner på varje bänk i klassrummet 

för de hörselskadade eleverna. Däremot har lärare 1 och 2 inte det i sitt klassrum. Frågan vi 

ställer oss här om lärare 3 fick mikrofoner till kamraterna då det fanns flera elever med 

hörselskadade i klassen. Det skulle också kunna bero på att klassen bestod av fler hörselskadade 

elever för flera år sedan och att resurserna kanske fördelades på ett annorlunda sätt. Vi ser att 

mikrofoner till lärare och kamrater gör att det blir en mer likvärdig utbildning för alla elever i 

klassen, då den hörselskadade eleven blir delaktig i alla situationer när eleven hör allt som sägs i 

klassrummet.  

När det används teckenspråk i skolan där alla kan teckna gynnas eleven med hörselskada, då de 

lättare kan delta i undervisningen och kan kommunicera med kamraterna i diskussioner. 

Teckenspråket kan bygga en bro mellan hörande och hörselskadade elever. Brunnberg (2003) 
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menar att samhörigheten mellan eleverna blir större om båda kan kommunicera på samma språk. 

Andra aspekter som vi sett i den här undersökningen är användningen av teckenspråk skapar en 

lugnare miljö i klassen och motoriken samt fler sinnen blir delaktiga när ny kunskap lärs in.  

Flera lärare i undersökningen beskriver att de hörselskadade eleverna kan få höra saker de 

egentligen inte ska höra när läraren glömmer bort att de har mikrofonen på sig. Problem vi ser 

med detta är om läraren pratar med en kollega om svårigheter med en annan elev, om de behöver 

stöd från varandra för hjälpa den eleven på bästa sätt. Det är saker som den hörselskadade eleven 

absolut inte ska höra då det kan röra sig om saker som faller inom sekretessen. Troligtvis vill inte 

den hörselskadade eleven heller höra om läraren diskuterar sina privata problem med kollegorna. 

Lärare 4 och 5 arbetar på en skola med enbart hörselskadade elever och därför görs eventuella 

anpassningar inte enbart för en elev utan de görs för hela klassen. Vi tror att det därför är mycket 

lättare för lärare 4 och 5 att få igenom förslag kring anpassningen av miljön i till exempel 

klassrummet. Lärare 4 och 5 beskriver att de får en högre skolpeng än vanliga skolan, vilket gör 

att de rent ekonomiskt har bättre förutsättningar för anpassa miljön. Vi hoppas att elever som är 

integrerade i en vanlig skola får det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen, och eventuella 

uteblivna anpassningar inte påverkar dem så negativt att de inte klarar sin skolgång med godkänt 

resultat. Coniavitis Gellerstedt (2008) skriver att cirka en tredjedel av eleverna med hörapparat 

eller CI inte använder dessa hjälpmedel i skolan. Vi tänker oss att en av anledningarna till detta är 

att de genom att använda sitt hjälpmedel blir annorlunda gentemot sina kamrater. Enligt vår 

erfarenhet vill både vuxna och barn passa in i samhället och inte vara annorlunda på något sätt. 

När en hörselskadad person använder sin hörapparat blir det något annorlunda med den individen 

jämfört med övriga befolkningen. Lärare 4 och 5 arbetar med att de hörselskadade eleverna ska 

bli trygga i sin funktionsnedsättning och ha kunskaper kring sin hörselskada. Eleverna ska känna 

trygghet i att förklara sin hörselskada för andra. Det gör också att de kan ställa krav på sin 

omgivning. Coniavitis Gellerstedt (2008) skriver att många elever inte använder sina hjälpmedel 

i skolan så tror vi att det är viktigt med arbetet som sker på skolan kring att skapa trygghet kring 

sin hörselskada.  

Avslutningsvis vill vi kortfattat redogöra de svar vi anser att vi fått på våra frågeställningar.  

Hur ser arbetsgången ut för en skola som ska ta emot en hörselskadad elev? 

I vår undersökning kan vi avläsa att det ser olika ut hur mottagandet av en hörselskadad elev går 

till. Vanligast är att det genomförs möten mellan vårdnadshavare, lärare och annan kunnig person 

som har information om elevens hörselskada. Det kan vara en hörselpedagog eller en tidigare 

lärare som har haft hand om eleven. Om rektorn i god tid kan förbereda lärare och skolan på att ta 

emot en hörselskadad elev kommer eleven få en utbildning som är anpassad.  

Vilka kunskaper har läraren för att undervisa hörselskadade elever i skolan?   

Lärarna i undersökningen hade inte med sig kunskaper om hörselskador innan de mött en elev 

med hörselskada. Den kunskap som de besitter idag har de fått som en följd av att de haft en 

hörselskadad elev i klassen. Den kunskap de får när eleven med hörselskada kommer är en bra 

grund,  men det skulle säkert finnas mer kunskap för att som lärare känna sig trygg med att 

undervisa hörselskadade elever.  
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Hur använder sig lärarna av de hjälpmedel som finns för att underlätta undervisningen för 

hörselskadade elever?  

Lärarna använder sig av de hjälpmedel som finns att tillgå för just dem. Det ser olika ut beroende 

på vad eleven har för behov av hjälpmedel. Vi har fått uppfattningen av att lärarna försöker lära 

sig de olika tekniska utrustningarna för att se till att eleven med hörselskada är integrerad i 

klassen. Elevens kamrater använder sig inte av tekniken som finns vilket gör att den 

hörselskadade eleven inte blir integrerad till fullo.  

Så vad hände med Kim som framkommer i den här studiens titel. 

Då Kim hör dåligt anser vi inte att Kim och andra hörselskadade elever och hörande elever inte 

har samma förutsättningar i skolan. Därför att hörande elever kan höra vad sina klasskamrater 

säger och att de lättare kan utveckla språket. Några av våra intervjupersoner och genom den 

tidigare forskningen kan vi se att lärare inte upprepar eller tydliggör vad hörande elever säger 

exempelvis i en diskussion för den hörselskadade eleven. När en hörselpedagog finns tillgänglig 

för eleven och läraren så anser vi att utbildningen blir mer likvärd de hörande kamraternas.  

6.1 Fortsatta forskningsfrågor  

Efter att ha arbetat med detta område under en tid ser vi flera intressanta nya frågeställningar att 

arbeta vidare med vid eventuella framtida uppsatser: 

Hur ser eleven med hörselskada på sin egen skolgång i en hörande klass? 

Hur arbetar friskolor med sina hörselskadade elever?  

Hur ser vårdnadshavare på hörselskadade elevers skolsituation?  

Hur kan samhället se till att eleverna med hörselskada i större utsträckning söker sig till vidare 

utbildning än vad dem gör idag? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide till lärare 

Vad fick du för hjälp av din rektor innan eleven med en hörselskada började i din klass?  

Hur fungerar samarbetet mellan lärare-lärare och lärare-rektor så att eleven med hörselskada får 

tänkbara bästa undervisningen?  

Har du fått utbildning/fortbildning för att undervisa för elever med hörselskador? I så fall vad för 

utbildning/fortbildning?  

Hur har du lagt upp din undervisning när du har elever med hörselskada i klassen?  

Vilka hjälpmedel använder du dig av i undervisningen? Hur använder du dig av tekniska 

hjälpmedel? Hur är synen på teckenspråk på er skolan? 

Är lektionsplaneringstiden tillräcklig för att du ska känna dig trygg för att undervisa? Varför? 

Varför inte? 

Hur ser du till att eleverna med hörselskada blir lika behandlade som hörande barnen?  

På vilket sett anser du att elever med hörselskada får en likvärdig utbildning som sina hörande 

klasskamrater? Vilka hinder ser du att det inte är en likvärdig utbildning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide till rektor 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med hörselskadade elever?  

Kan du förklara arbetsgången mellan det att du får reda på att en elev med hörselskada ska börja 

på skolan tills eleven har gått en tid i klassen.   

Hur delaktig är du som rektor i den hörselskadade eleven? 

Vad fick du själv för stöd som rektor för att ta emot en elev med hörselskada?  

Hur påverkas lärarnas planeringstid av att ha en hörselskadad elev i sin klass?  

Hur fungerar samarbetet mellan lärare-lärare och lärare-rektor så att eleven med hörselskada får 

tänkbara bästa undervisningen?  

Vilka hjälpmedel använder sig läraren av i undervisningen? Hur använder sig läraren av tekniska 

hjälpmedel? Hur är synen på teckenspråk på er skolan? 

Vad har lärarna fått för utbildning/fortbildning för att undervisa för elever med hörselskador? I så 

fall vad för utbildning/fortbildning?  

Hur ser du till att eleverna med hörselskada blir lika behandlade som hörande barnen?  

På vilket sett anser du att elever med hörselskada får en likvärdig utbildning som sina hörande 

klasskamrater? Vilka hinder ser du att det inte är en likvärdig utbildning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3  

Intervjuguide till hörselpedagog 

Vilken utbildning/erfarenhet har du för att arbeta som hörselpedagog? 

Hur vanligt är det med hörselskadade elever? 

Vilka tekniska hjälpmedel finns att tillgå för elever i skolan? Vilka används vanligen? 

Vilken är din roll kring den hörselskadade eleven? 

Hur anser du att arbetet fungerar ute på skolorna som har hörselskadade elever? 

Får lärarna den information/utbildning och kunskap som de behöver? Vad för utbildning? Varför 

inte?  

Är det skillnad för en lärare på en friskola kontra en kommunal skola i vilken hjälp och vilket 

stöd som finns att tillgå? 

När i processen med den hörselskadade eleven kommer du in i bilden? 

Vilken är arbetsgången när ett hörselskadat barn ska in i skolverksamheten? Hur är du delaktig? 

Hur delaktig är rektor och berörda lärare i det hörselskadade barnets behov av särskilt stöd i sin 

utbildning?  


