
Erfarenheter av hörande 
klass och hörselklass

Två hörselskadade elevers berättelser om skolsituationen i 
två olika skolformer

Lärarutbildningen ht 2007
Examensarbete, 15 hp
Avancerad nivå
Författare: Sara Falk och 
Anna-Karin Svensson
Handledare: Gunbritt Tornberg



Sammanfattning

Arbetets art:  Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp
Högskolan i Skövde

Titel: Erfarenheter av hörande klass och hörselklass
Två hörselskadade elevers berättelser om skolsituationen i 
två olika skolformer

Sidantal: 28

Författare: Sara Falk och Anna-Karin Svensson

Handledare: Gunbritt Tornberg

Datum: Januari 2008

Nyckelord: Integrering, hörselskada, hörselklass, hörande klass

Hörselskadades riksförbund hävdar att en stor del av hörselskadade barn och ungdomar 
misslyckas i skolan idag. Det är vanligt förekommande att hörselskadade elever ska 
integreras i hörande klass. Trots detta finns det speciella hörselklasser för hörselskadade 
elever. 

Syftet med studien är att undersöka två hörselskadade elevers erfarenheter av att vara 
integrerade i hörande klass samt deras erfarenheter av skolsituationen i hörselklass. 
Fokus ligger på sociala- och lärandeaspekter. Studiens mål är att få fram positiva samt 
negativa konsekvenser för den hörselskadade eleven av att gå i de två skolformerna, så 
som de själva uttrycker det. 

Studien använder sig av livsberättelser som är en del av en narrativ metod. Två 
hörselskadade elever har fritt fått berätta om sina erfarenheter av två olika skolformer. 
Studiens resultat är att de två hörselskadade eleverna upplever ett utanförskap i den 
hörande klassen. De har även svårt att ta till sig undervisningsinnehållet i hörande klass. 
I hörselklassen är undervisningen anpassad efter de hörselskadade elevernas behov. De 
blir även en del av den sociala gemenskapen i hörselklassen eftersom hörselskadan inte 
ses som ett handikapp.

Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att hörselklass framstår som den optimala 
skolformen för hörselskadade elever. Denna slutsats kan dock endast grundas på de två 
elever som medverkat i studien.
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The national federation of hearing-impaired people asserts that a large number of 
hearing-impaired children and youths fail in school today. It is of frequent occurrence 
that hearing-impaired pupils shall be in a class with hearing pupils. In spite of this there 
are special classes for hearing-impaired pupils.

The purpose of this essay is to examine two hearing-impaired pupils´ experiences of 
being in a class with hearing pupils and their experiences of schooling in a class with 
hearing-impaired pupils. The essay is focus on social- and learning aspects. The aim of 
this essay is to notice positive and negative consequences for the hearing-impaired pupil 
of being in the two different school forms, in their own words.   

This essay is using life stories which are a part of a narrative method. Two hearing-
impaired pupils have told their stories about being in two different school forms. The 
result of this essay is that the two hearing-impaired pupils experience that they are out 
of the social fellowship in the class with hearing pupils. The hearing-impaired pupils 
also have difficulties with the education in the class with hearing pupils. The education 
in the class with entirely hearing-impaired pupils is suited for the hearing-impaired 
pupils´ needs. They also become a part of the social fellowship in the class with 
hearing-impaired pupils because the hearing-impair does not seem like a handicap. 

The conclusion of the result is that the optimum school form for the hearing-impaired 
pupils appears to be in a class with entirely hearing-impaired pupils. This conclusion 
can only be based on the two pupils who have been a part of this essay. 



Förord
Vi har under hela studiens process arbetat tillsammans. Däremot har inläsning av 
litteratur skett enskilt för att därefter delge varandra vad vi funnit. Den empiriska 
undersökningen, analys, diskussion och övrigt rapportskrivande har vi båda varit 
delaktiga i.

Vi vill tacka rektor, elever och lärare för att de möjliggjorde genomförandet av 
studien på deras skola. Vi vill även tacka vår handledare Gunbritt Tornberg som har 
stöttat och väglett oss genom processen. 
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Bakgrund
Under detta avsnitt följer en inledning där studiens utgångspunkt presenteras. Därefter 
följer en beskrivning av studiens syfte samt definiering av centrala begrepp. 

Inledning
Den här studien handlar om hörselskadade elevers erfarenheter av hörande klass samt 
hörselklass. Studien vill lyfta fram positiva och negativa konsekvenser för den 
hörselskadade eleven av att gå i de två skolformerna. Intresset för att genomföra denna 
studie grundar sig på personliga erfarenheter. Vi har båda hörselskadade samt döva 
personer i våra familjer och har därför ett intresse av att belysa skolerfarenheter ur den 
hörselskadades perspektiv. Vi har även erfarenhet av arbete med hörselskadade samt 
döva elever.

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) kan utläsas att elever i behov av 
särskilt stöd ska placeras i ordinarie skolor. Detta ska bidra till att minska 
diskriminerande attityder samt skapa ett integrerat samhälle. Det finns en vision om en 
skola för alla. En skola för alla innebär, enligt Skolverket (2001), att alla elever ska ha 
rätt till likvärdig utbildning. De barn som behöver extra stöd för att nå målen måste få 
speciella insatser. Det kan betyda att eleverna finns kvar i klassrummet eller att eleverna 
får undervisning i en särskild grupp. Enligt Skolverket ska barn som får svårigheter om 
möjligt vara kvar i den vanliga gruppen. Vi har många gånger under vår lärarutbildning 
reflekterat över att alla elever ska vara i samma klass. Vi tror att det kan vara svårt som 
lärare att möta alla elever när eleverna har så skilda förutsättningar. 

I en artikel i Dagens Nyheter (Jällhage, 2007) slår hörselskadades riksförbund larm om 
att en stor del av hörselskadade barn och ungdomar misslyckas i skolan. Drygt 37 
procent av de hörselskadade elever som söker till gymnasiet har inte godkänt i ett eller 
flera kärnämnen. Om en jämförelse görs med hörande elever ligger siffran på cirka 10 
procent. Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren menar i artikeln att alltför många 
hörselskadade elever går i hörande skolor på de hörandes villkor. Han hävdar att de 
hörselskadade eleverna inte hänger med i den hörande klassen, även om det kan verka 
så. Detta får negativa konsekvenser för eleverna. 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är det vanligt förekommande att hörselskadade 
elever ska integreras i hörande klass. Trots detta finns fortfarande hörselklasser kvar. 
Kan detta vara ett tecken på att integreringen inte fungerar i praktiken för eleverna? 
Enligt Olsson och Olsson (2005) har integrering av hörselskadade elever i hörande klass 
inte så goda effekter. Enligt författarna blir de hörselskadade eleverna uttröttade av de 
ansträngande skoldagarna. Vi är intresserade av vad integrering i hörande klass samt 
undervisning i hörselklass får för konsekvenser för den hörselskadade eleven. Det är 
således relevant att studera hörselskadade elevers erfarenheter av de två skolformerna. 
Vad vi har funnit finns det inte mycket forskning som belyser elevens perspektiv. 
Förhoppningen är att resultatet av vår studie kommer att bidra med betydelsefull 
information för lärare samt föräldrar som kan vara till nytta vid valet av skolform för det 
hörselskadade barnet. Informationen om skolsituationen i respektive skolform är ofta ur 
ett vuxet perspektiv. Vi vill därför synliggöra elevperspektivet, det vill säga elevernas 
erfarenheter.   
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Syfte
Syftet med studien är att undersöka två hörselskadade elevers erfarenheter av att vara 
integrerade i hörande klass samt deras erfarenheter av skolsituationen i hörselklass. 
Fokus ligger på sociala- och lärandeaspekter. Studiens mål är att få fram positiva samt 
negativa konsekvenser för den hörselskadade eleven av att gå i de två skolformerna, så 
som de själva uttrycker det.  

Definiering av begrepp
Under denna rubrik förklaras vanligt förekommande begrepp som används konsekvent i 
studien.  Med hörselskadade elever menar vi elever med lätt, medel eller grav 
hörselnedsättning. I de fall studien syftar på total dövhet, används begreppet döv. Med 
hörande klass menar vi en klass med hörande elever i den ordinarie skolan. En 
hörselklass innebär i vår studie en mindre klass där samtliga elever är hörselskadade. 
Hörselklassen finns i en ordinarie skola eller i en specialskola för hörselskadade och 
döva. Enligt Nationalencyklopedin (2007) är en hörselklass en särskild 
undervisningsgrupp i grundskolan eller gymnasiet. I gruppen finns enbart hörselskadade 
elever. 

En specialskola för hörselskadade och döva är en skola där både hörselskadade och 
döva elever går. På en specialskola går de hörselskadade eleverna i en särskild klass. 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) är en specialskola en statlig skola för synskadade, 
döva, hörselskadade eller språkstörda barn och ungdomar. Eleverna har 10-årig 
skolplikt på specialskolorna. I studien skiljer vi inte på en hörselklass i den ordinarie 
skolan och en hörselklass i en specialskola. Begreppet hörselklass används i studien, 
eftersom vi anser att det har liknande innebörd i ordinarie skola samt specialskola. 
Studien använder sig av begreppet erfarenheter. Vår definition av begreppet är den 
kunskap en människa har av sina upplevelser. I denna studie förekommer även 
begreppet integrering. Vår definition av ordet är när en elev som har en hörselskada går 
i en klass tillsammans med elever som är hörande. 

Studiens fokus ligger på sociala- och lärandeaspekter. Med sociala aspekter menar vi 
gemenskap, kamratrelationer, interaktion mellan människor samt grupptillhörighet. Vår 
definition av begreppet lärandeaspekter handlar om lärandesituationen där miljöns 
förutsättningar för lärande är i fokus.  
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Litteraturgenomgång
Nedan presenteras relevant litteratur för att belysa kunskapsläget kring hörselskadade 
elevers skolsituation.

Hörselskada och dess implikationer för den 
hörselskadade individen 
Olsson och Olsson (2005) förklarar att hörselnedsättningar finns i olika grad. De 
använder orden lätt, medel och grav hörselnedsättning. Det är även skillnad på att bli 
hörselskadad som äldre och att ha varit det sedan barndomen. Vidare klargör Olsson och 
Olsson att hälften av alla som föds med en hörselskada bär på anlag för detta. Andra 
orsaker till hörselskador är olika sjukdomar och inflammationer samt komplikationer 
vid födsel och graviditet. Det är vanligt att lättare hörselskador upptäcks i samband med 
fyraårskontrollen på barnavårdscentralen. Olsson och Olsson menar att en tidig upptäckt 
av hörselskadan är av vikt för att kunna göra pedagogiska insatser. Vi tolkar att de 
pedagogiska insatserna avser val av förskola samt skola. 

Enligt Danermark (2005) har drygt en miljon personer i Sverige nedsatt hörsel. För 
många av dessa innebär deras hörselskada ett problem då de till exempel har svårt att 
interagera med andra människor. Danermark förklarar att människor interagerar med 
andra människor genom till exempel ett samtal. För en person med en hörselskada kan 
det vara svårt att samtala med andra personer. Tvingstedt (1998) hävdar följaktligen att 
en individ med en mild grad av hörselskada sällan har någon svårighet att konversera 
med en eller två personer. Om hörselskadan är gravare uppstår det ofta svårigheter vid 
en konversation och det kan vara svårt att följa med i samtalet. På det hela taget menar
Danermark (2005) att problemen för en hörselskadad individ kan vara stora eller små 
beroende på vilket jobb den hörselskadade har, hur omgivningen reagerar och vilket 
stöd den hörselskadade får från vården samt från sin familj.

Enligt Tvingstedt (1998) kan en hörselskadad individ utveckla ett talspråk med hjälp av 
hörseln. Dock är det viktigt att den hörselskadade individen befinner sig i en bullerfri 
miljö samt att det är god akustik för att individen ska kunna utveckla språket. Olsson 
och Olsson (2005) hävdar fortsättningsvis att hörselskadade personer är 
kommunikationshandikappade och betonar vikten av att hörselskadade får tillgång till 
hörseltekniska hjälpmedel eller andra kommunikationssätt. Enligt Tvingstedt (1998) kan 
dessa hörseltekniska hjälpmedel vara hörapparat eller teleslinga.

Hörselskadade elevers skolgång
Det finns cirka 2200 döva och hörselskadade elever i grundskoleåren (Tvingstedt, 
1998). De alternativ som en hörselskadad elev kan välja som skolform är antingen en 
klass i den kommunala grundskolan, en hörselklass eller den statliga specialskolan för 
döva och hörselskadade. För dessa skolformer gäller de mål och riktlinjer som 
formulerats för grundskolan. Dock har specialskolan speciella mål för svenska och 
engelska. 
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Tvingstedt (1998) belyser att det är cirka 1600 av de 2200 döva och hörselskadade 
eleverna, som går i den kommunala grundskolan. De resterande eleverna går i den 
statliga specialskolan för döva och hörselskadade. Döva elever går i de statliga 
specialskolorna medan de elever som har en lindrig hörselskada oftast går i den 
kommunala skolan. De elever som har en gravare hörselskada är svårare att placera så 
att skolformen gynnar deras utveckling. De använder ofta talspråk men kan ha svårt att 
orka med en undervisning som enbart bygger på det talade språket. Ahlström (refererad 
i Brunnberg, 2003) hävdar att många hörselskadade elever använder sig av talspråket, 
men vid situationer där det finns störande bakgrundsljud har de svårt att uppfatta vad 
som sägs. I och med detta kan teckenspråket vara viktigt att utveckla för de 
hörselskadade eleverna eftersom det kan användas som kommunikationshjälpmedel.

En hörselskadad elev som går i en vanlig klass med hörande elever förväntas följa med i 
undervisningen med hjälp av hörselteknisk utrustning och eventuellt andra stödinsatser 
(Tvingstedt, 1998). Klassläraren får ofta utbildning inom området innan den 
hörselskadade eleven ska börja i klassen. Klassläraren ska även få stöd och råd av en 
hörsellärare kontinuerligt. Enligt Nordén, Tvingstedt och Äng (1990) måste läraren 
tänka på att tala långsamt och tydligt, hantera mikrofonen rätt, alltid vara vänd mot den 
hörselskadade eleven samt ha ansiktet väl belyst. Det ställs även krav på hela klassen då 
ljudvolymen måste vara låg. Detta eftersom småljud förstärks i en hörapparat och 
upplevs som irriterande för den hörselskadade eleven. Dessa småljud gör även att den 
hörselskadade eleven har svårt att uppfatta talspråket.   

Olsson och Olsson (2005) anser att barn med hörselskador behöver träffa andra 
hörselskadade personer för att bygga upp en positiv självkänsla och för att acceptera sig 
själva som hörselskadade. Vuxna hörselskadade är viktiga, då de representerar den 
grupp som barnet själv blir en del av. Fortsättningsvis menar Tvingstedt (1998) att alla 
individer behöver kamratrelationer, som vi tidigare har konstaterat, för att utbyta idéer 
och tankar och på så sätt utvecklas. För ett hörselskadat barn kan det vara svårt att knyta 
kontakter med ett hörande barn och det är därför viktigt att det döva eller hörselskadade 
barnet har kontakt med andra döva eller hörselskadade barn. Detta eftersom de då har 
lättare att skapa en kamratrelation som bygger på lika villkor. Tvingstedt menar att det 
är viktigt att skolan ser till varje elevs behov samt skapar en miljö som gynnar samtliga 
elevers utveckling. Detta innebär att det ska vara en skola för alla, vilket är den politiska 
målsättningen med skolan. Tvingstedt hävdar att möjligheten till kamratrelationer är 
lika viktigt som den fysiska miljön och anpassning av undervisningen. Författaren 
påstår att när de hörselskadade eleverna kommer till gymnasiet har de större inflytande 
på sin utbildning och det visar sig genom att de flesta hörselskadade eleverna väljer att 
gå i speciella undervisningsgrupper tillsammans med andra hörselskadade elever.

Sammantaget pekar litteraturen på behovet av specifika pedagogiska insatser för de 
hörselskadade elevernas utveckling och lärande. Tillgången på kommunikations-
hjälpmedel, lärares förhållningssätt och kunskaper samt den fysiska och sociala 
lärandemiljöns utformning framstår ha betydelse för skolsituationen för hörselskadade 
elever.  Fortsättningsvis kan konstateras att sociala processer har betydelse för 
hörselskadade elevers identitetsskapande. Berger och Luckmann (1966/1991) framhåller 
behovet av kommunikation med andra i det dagliga livet för att skapa mening och 
innebörder. Vidare menar Säljö (2000) att kommunikativa processer är centrala för 
lärandet. Genom språket utbyter vi erfarenheter med varandra och utvecklar på så sätt 
kunskap.
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Integrering och segregering av elever i behov av 
särskilt stöd
Integrering av funktionshindrade barn och ungdomar har ökat de senaste åren (Brodin & 
Lindstrand, 2004). Skolverket (2001) menar att integrering kan se ut på olika sätt. 
Vanligtvis innebär integrering att eleven med funktionshinder bor på hemorten med sina 
föräldrar och går i en kommunal skola. I skolan ordnas undervisningen utifrån elevens 
behov. Undervisningen kan ske i eller utanför det ordinarie klassrummet. I och med 
detta kan integrering innebära en segregerad undervisningsform. Med andra ord menar 
Haug (1998) att det finns två olika typer av integrering. Dessa är segregerande och 
inkluderande integrering. Skillnaden är att i den första formen går eleven i klassen 
samtidigt som det ordnas olika organisatoriska lösningar för att undervisningsmiljön ska 
bli optimal. Ett exempel är att eleven får vara i mindre grupp utanför klassrummet. Den 
inkluderande integreringen innebär att eleven i behov av stöd får specialundervisning i 
klassrummet. Haug menar att denna form av integrering ska främja samhällsgemenskap, 
vilket innebär att alla oavsett handikapp ska vara deltagare i samhället. Brodin och 
Lindstrand (2004) använder begreppet individintegrering och talar om barn med 
funktionshinder som går i en klass tillsammans med icke-funktionshindrade barn. 
Skolverket (2001) refererar till en OECD-rapport från 1995 om integrering. Rapporten 
definierar begreppet integrering som ”den process som maximerar interaktionen mellan 
handikappade och ickehandikappade elever” (s.21).

Enligt Skolverket (2001) har begreppet inkludering börjat användas. Det innebär att alla 
elever ska ingå i en helhet där den sociala gemenskapen är viktig. Alla elever ska vara 
kvar i klassrummet och det krävs att lärarna har kompetens att undervisa alla barn. I 
samband med synsättet inkludering har begreppet integrering kritiserats på grund av att 
begreppet integrering innebär att den som står utanför får komma in. Haug (refererad i 
Assarson, 2007) menar att full delaktighet innebär att elever i behov av stöd inte bara 
finns med fysiskt i klassrummet, utan när alla elever kan dra nytta av gemenskapen. 
Alla elever ska ha ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av att vara i gruppen. 

Hörselklass och specialskola 
Olsson och Olsson (2005) förklarar att en hörselklass är en mindre grupp med cirka fem 
till åtta elever. De belyser även att det inte finns lika många hörselklasser nu som på 
1980-talet. Tvingstedt (1998) belyser att de elever som går i en hörselklass i den 
kommunala grundskolan undervisas i grupper där det finns hörseltekniska hjälpmedel 
samt god akustik. Läraren för dessa klasser är utbildad speciallärare med inriktning mot 
hörselskadade elever. Språket som talas i dessa klasser är svenska och därför riktar sig 
undervisningen i dessa klasser mot de elever som har svenska som första språk. 
Teckenspråk erbjuds ofta som ett komplement till det svenska språket men är sällan en 
stor del av undervisningen. 

Tvingstedt (1998) påpekar att döva elever samt de elever som har en grav hörselskada 
går i den statliga specialskolan för döva och hörselskadade. Dessa elever har 
teckenspråk som sitt första språk. Specialskolan (Skolverket, 2002) läser efter samma 
kursplaner som grundskolan i de flesta ämnen. Specialskolans kursplaner för 
teckenspråk, svenska, engelska, moderna språk samt rörelse och drama är 
specialutformade. Grundskolans mål för årskurs fem ska i specialskolan uppnås i 
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årskurs sex. Grundskolans mål för årskurs nio ska i specialskolan uppnås i årskurs tio. 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) finns det idag fem statliga specialskolor för döva 
och gravt hörselskadade elever. Dessa finns i Härnösand, Stockholm, Örebro, 
Vänersborg och Lund och har regional rekrytering. Det finns ytterligare två 
specialskolor för döva med tilläggshandikapp och en skola för synskadade elever. I 
Örebro ligger riksgymnasiet för döva och hörselskadade elever.

Sammantaget kan konstateras att frågan om integrering och segregering tycks vara en 
motsägelsefull fråga i litteraturen när det gäller hur undervisningen ska organiseras för 
att möta enskilda elevers behov.

Tidigare forskning kring integrering och 
segregering 
Som vi tidigare har nämnt finns det, vad vi känner till, få studier som tar sin 
utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter av skolan och av den hörselskada de har. 
Däremot har till exempel Skolverket (1999) genomfört en utvärderingsstudie av den 
sociala situationen för elever med rörelsehinder i en särskild undervisningsgrupp. Ur 
elevernas perspektiv konstaterar studien att den särskilda undervisningsgruppen fyller 
en viktig funktion. Det eleverna upplevde fördelaktigt i den till synes homogena 
undervisningsgruppen var upplevelsen av att duga och att inte alltid vara sämst. 

Sandén (2000) menar, utifrån sin studie om elever på skoldaghem, att den ordinarie 
skolan saknar resurser att ge alla elever det stöd som de behöver. Det finns elever som 
alltid behöver ett stort stöd och då i form av segregerade lösningar. 

Haug (1998) hävdar dock att det inte finns något svar på om integrering eller segregerad 
specialundervisning är det bästa för eleven. Vidare menar han att det i Sverige finns en 
vilja att skapa en skola som inkluderar alla. För att få en fullständig inkludering krävs 
specialpedagogiska resurser i klassrummet så att alla elever får en optimal skolgång. 
Stangvik (refererad i Haug, 1998) menar att elever som går i särskilda 
undervisningsgrupper får en negativ självbild. Följden av detta blir att de ställer lägre 
krav på sig själva samtidigt som omgivningen också ställer lägre krav på dem. Murray 
(refererad i Skolverket, 2001) menar att specialundervisning påverkar elevens 
kunskapsnivå, anpassning samt självuppfattning på ett negativt sätt. Detta beror på att 
de stämplas som avvikande och ser sig själva som avvikande till slut. Däremot visar 
Murrays forskning att elever mår bättre av att gå i specialklass. Detta beror på att den 
sociala samvaron och personliga utvecklingen prioriteras i den särskilda gruppen.

Specialpedagogisk forskning om skolsituationen för elever i särskilda 
undervisningsgrupper har belysts av flera forskare. Då föreliggande studie inte har ett 
uttalat specialpedagogiskt fokus behandlas inte ytterligare forskning inom detta 
kunskapsfält. Det som kan konstateras med utgångspunkt i den specialpedagogiska 
forskningen om elevers olikheter är enligt Tornberg (2006) att det föreligger svårigheter 
att utforma en skolverksamhet som passar alla elever.

Texten som följer har fokus på forskning om hörselskadade elevers skolsituation.
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Olsson och Olsson (2005) påpekar att hörselklasserna minskade i antal efter 1980-talet. 
Detta beror på att elever med hörselskada skulle integreras i den hörande klassen för att 
skapa en gemenskap. Integreringen hade enligt författarna inte så goda effekter. De 
hörselskadade eleverna blev isolerade på grund av den höga ljudnivån. Till följd av 
detta deltog inte eleverna i fritidsaktiviteter med andra barn. De var utmattade av de 
ansträngande skoldagarna. Brodin och Lindstrand (2004) menar därför att det är viktigt 
att dessa hörselklasser ska vara kvar. Med andra ord menar Ellström (refererad i 
Brunnberg, 2003) att forskning har visat att hörselskadade elever som integreras med 
hörande elever inte nödvändigtvis samspelar med varandra. De behöver inte vara en del 
av det sociala samspelet bara för att de finns i samma klass som hörande elever. 

Brunnberg (2003) har gjort en studie kring hörselskadade elevers självförtroende och 
hur det har förändrats av att de bytt från en skolmiljö med talande elever till en 
skolmiljö med döva elever. ”Syftet med projektet är att studera hörselskadade barns 
identitet och självförtroende och hur de eventuellt förändras i samband med byte av 
språklig skolmiljö” (s. 23). Brunnberg har observerat samt intervjuat 29 hörselskadade 
elever som har gått i en hörselklass i en kommunal grundskola men sedan bytt skola till 
en specialskola för döva och hörselskadade. Brunnberg menar att hon genom intervjuer 
samt observationer kommit fram till att elevernas självförtroende ökade av att de bytte 
skolmiljö. Av de 29 elever som Brunnberg följde hade tretton av dem fått bättre 
självförtroende, nio av dem hade samma självförtroende som innan flytten och sju av 
eleverna hade fått sämre självförtroende.

Nordén, Tvingstedt och Äng (1990) har undersökt hörselskadade elevers skolsituation i 
den hörande skolan. De menar att det inte finns en optimal lösning som passar alla 
hörselskadade elever. Vid valet av skolform för den hörselskadade eleven måste hänsyn 
tas till kamratsamvaro, undervisning, resväg, boende, hörselfunktion, tilläggs-
svårigheter, personlighetsdrag samt ålder. Författarna kom fram till att det ofta fungerar 
bättre för yngre hörselskadade elever än äldre. I tonåren upplever den hörselskadade 
eleven att kontaktnätet ofta blir mindre. I och med detta uppstår ofta problem med
kamratrelationer. Under tonårsperioden är behovet av att prata med jämnåriga som 
störst. Detta beror på att individen genomgår förändringar, både biologiskt och socialt. I 
och med dessa förändringar har individen behov av att dela sina upplevelser och tankar 
med någon den kan lita på. Författarna anser att om den hörselskadade eleven ska gå i 
en hörande klass måste verksamheten utformas så att den hörselskadade eleven inte 
känner sig annorlunda. Den hörselskadade eleven ska inte ständigt behöva bli 
förknippad med sitt handikapp utan först och främst ses som en vanlig elev. 

Tvingstedt (1998) menar att när en hörselskadad elev går i en hörande klass placeras 
ofta eleven längst fram i klassrummet. Denna placering görs eftersom det ska gynna den 
hörselskadade eleven, genom att han/hon då får lättare att se och höra läraren. 
Placeringen gör dock att eleven måste vända sig om för att följa med i vad 
klasskamraterna pratar om och detta kan vara frustrerande för den hörselskadade eleven 
samt uppfattas som störande av lärare och övriga klasskamrater. Placeringen i 
klassrummet har betydelse vid den sociala interaktionen och hur den hörselskadade 
eleven samspelar med sina kamrater. Enligt Hummel och Shirmer (refererad i 
Tvingstedt, 1998) består den sociala interaktionen av det talade språket, men även av 
ögonkontakt, minspel och kroppsspråk. Det är viktigt att barn lär sig att tolka det 
visuella språket för att utvecklas till socialt kompetenta individer. De hörselskadade 
barnen måste kunna tolka det visuella språket om de inte uppfattar det talade språket. I 
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och med detta är det viktigt att hörselskadade elever har möjlighet att se sina 
klasskamrater utan att behöva vända sig om.  

Nordén, Tvingstedt och Äng (1990) hävdar att det i deras studie visade sig att 
hörselskadade elever är beroende av att se klasskamraternas ansikten. Detta för att 
kunna följa med i vad som sägs, vem som talar och vad de andra klasskamraterna 
arbetar med. En placering i u-form är till fördel för den hörselskadade eleven då det är 
möjligt att se alla kamrater. Författarna påstår att denna placering hade positiva effekter 
på den hörselskadade eleven då den var lugnare och mindre spänd. Placeringen gjorde 
även att det var möjligt för den hörselskadade eleven att se vad som skulle göras och 
kontrollera om han eller hon hade förstått rätt. De hörselskadade elever som var 
placerade längst fram i klassrummet upplevdes som oroliga och okoncentrerade. Detta 
berodde på att eleven var tvungen att vända sig om för att se vad de andra 
klaskamraterna gjorde och sade. Författarna menar även att skriftliga instruktioner hade 
stor betydelse för hur den hörselskadade eleven följde med i undervisningen.

Sammanfattningsvis kan konstateras, utifrån forskning om de hörselskadade elevernas 
skolsituation, att behovet av en anpassad lärandemiljö är stort.

Summering av kunskapsläget
I det här litteraturavsnittet har det framkommit att hörselskada är ett kommunikations-
handikapp. Det är viktigt att hörselskadade får tillgång till hörseltekniska hjälpmedel 
eller andra kommunikationssätt. Barn med hörselskador har behov av att träffa andra 
hörselskadade personer för att bygga upp en positiv självkänsla. Dessutom behöver alla 
individer kamratrelationer för att utbyta idéer och tankar och på så sätt utvecklas. Därför 
är det viktigt att hörselskadade barn får möjlighet att knyta kontakt med andra 
hörselskadade barn, eftersom de då kan skapa en kamratrelation som bygger på lika 
villkor. Det finns dock inte en optimal lösning som passar alla hörselskadade elever vid 
valet av skolform. Ofta fungerar det bättre för yngre hörselskadade elever i hörande 
klass än för äldre elever. 

Integrering av funktionshindrade barn och ungdomar har ökat de senaste åren. Den 
politiska målsättningen för skolan är att alla elever ska inkluderas, vilket innebär att alla 
elever ska ingå i en helhet där den sociala gemenskapen är viktig. En hörselskadad elev 
förväntas följa med i undervisningen i en hörande klass med hjälp av hörselteknisk 
utrustning och eventuellt andra stödinsatser. För att detta ska vara möjligt krävs det att 
eleven ser klasskamraternas ansikten. Detta för att kunna följa med i vad som sägs, vem 
som talar och vad de andra klasskamraterna arbetar med.

Hörselklasserna minskade i antal efter 1980-talet. Elever med hörselskada skulle 
integreras i den hörande klassen för att få vara en del av den sociala gemenskapen. 
Integreringen hade inte så goda effekter, eftersom de hörselskadade eleverna blev 
isolerade av den höga ljudnivån samt utmattade av de ansträngande skoldagarna. Om en 
hörselskadad elev ska gå i en hörande klass måste verksamheten utformas så att den 
hörselskadade eleven inte känner sig annorlunda. Specialundervisning påverkar elevens 
kunskapsnivå, anpassning samt självuppfattning på ett negativt sätt. Eleverna stämplas 
som avvikande och ser sig själva som avvikande till slut. Dock mår eleverna i 
specialklass bättre, eftersom den sociala samvaron och personliga utvecklingen 
prioriteras i den särskilda gruppen.
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Metod
Nedan följer en beskrivning av studiens metod, teoretiska utgångspunkter och 
trovärdighet samt förklaring av urval och rekrytering. Därefter beskrivs genomförande 
och transkription, analysmetod samt etik. 

Val av studiens metod
Syftet med studien är att undersöka två hörselskadade elevers erfarenheter av att vara 
integrerade i hörande klass samt deras erfarenheter av skolsituationen i hörselklass. 
Utifrån syftet har vi gjort vårt metodval. Denna studie har inspirerats av narrativ metod, 
det vill säga en ansats där människors berättelser ligger till grund för studien. Narrativ 
metod är enligt Johansson (2005) kvalitativ, eftersom intresset ligger i vad något 
innebär för en person. Vår studie använder sig av livsberättelser som är en narrativ 
metod. Rosenwald och Ochberg (refererad i Karlsson, 2006) beskriver livsberättelsen 
som en syn på en objektiv verklighet. Hon menar att livsberättelsen sammanför 
forskaren med det förflutna, samhällslivet samt individens tankar och erfarenheter. 
Enligt Johansson (2005) kan metoden innebära att en eller flera personer får berätta 
utifrån ett specifikt tema. I denna studie ska eleverna berätta om sin skoltid i hörande 
klass respektive hörselklass. Genom en berättelse anser vi att vi kan erhålla mycket 
information som belyser studiens syfte. Dock måste hänsyn tas till att eleverna kanske 
inte berättar hela sanningen om skoltiden. Vi får endast tillgång till en tolkning av deras 
upplevelser samt det de väljer att berätta. 

Vid en intervju med slutna frågor, tror vi att mycket information skulle gå förlorad. 
Detta i och med att eleven kan sitta med tankar som inte kommer fram på grund av att 
de frågorna aldrig ställs. Enligt Johansson (2005) är berättande ett sätt att skapa 
kunskap. När vi berättar något skapar vi mening åt våra erfarenheter. En berättelse 
skildrar hur vi uppfattar något. När livsberättelser används i forskning ligger fokus på 
vissa teman, aspekter eller perspektiv i informantens berättelse. Denna studie fokuserar 
på sociala- och lärandeaspekter. 

Vid valet av intervjumetod kan man enligt Johansson (2005) välja olika grad av struktur 
i intervjun. Intervjun kan innehålla färdigformulerade frågor som ska besvaras i 
ordningsföljd eller bestå av några tematiskt inriktade frågor. Vilken typ av 
intervjustruktur forskaren väljer beror på hur mycket utrymme han/hon vill ge 
informanten att skapa egna berättelser. Johansson anser att det är viktigt att ha en 
intervjuguide oavsett struktur. Denna studie använder sig av tematisk, ostrukturerad 
intervju. Det innebär att informanten får berätta fritt inom ämnet ”skoltiden i de två 
olika skolformerna”. Intervjuguiden innehåller olika teman som måste besvaras för 
studiens syfte.  Dessa teman lyfts upp om inte eleven berättar om dem självmant. Det är 
viktigt att eleven får berätta fritt. På så sätt kan värdefullt material erhållas som annars
kan gå förlorat. En nackdel med den valda metoden kan dock vara om eleven inte vill 
berätta om sina erfarenheter. Vi vill att eleverna ska öppna sig och berätta mycket om 
sina erfarenheter för oss. Det är därför viktigt att skapa en god relation med eleven för 
att han/hon ska känna sig trygg.



10

Teoretiska utgångspunkter och studiens 
trovärdighet
Denna studie har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, det vill säga ett vetenskaps-
teoretiskt och metodologiskt perspektiv där mening och förståelse skapas i interaktion 
med omgivningen via språklig kommunikation (Berger & Luckmann, 1966/1991). 
Johansson (2005) hävdar att detta innebär att det inte finns endast en sanning. Den 
kunskap vi får genom berättelserna kan endast ses som en version av sanning som 
informanten konstruerar tillsammans med oss. Larsson (1994) menar i likhet med 
Johansson att fakta är beroende av sammanhang. Larsson anser att ett kvalitetskriterium 
för forskning är perspektivmedvetenhet. Författaren påpekar vikten av att vara 
medveten om forskarens förförståelse. Hänsyn måste tas till vår förförståelse kring 
hörselskadade och döva personer, eftersom den kan påverka våra tolkningar vid 
analysen omedvetet. Samtidigt är det just förförståelsen som kommer till användning i 
tolkningsarbetet. Vi har försökt att ifrågasätta analyser och tolkningar genom att vara 
uppmärksamma på egna erfarenheter och antaganden samt våra teoretiska studier vid 
tolkningen av elevernas berättelser .

Larsson (1994) påpekar att god etik är ett tecken på god kvalitet. I denna studie 
utelämnas namn på personer, skola samt ort. Detta för att inte röja någons identitet. I 
och med detta går läsaren miste om fakta som kan vara av betydelse. Larsson menar att 
det är viktigt att visa omsorg om studiens deltagare, vilket ska gå före studiens kvalitet. 

Studien omfattar två elever, vilket innebär att resultatet endast kan grundas på dessa 
elevers erfarenheter. Resultatet gäller således inte generellt för alla hörselskadade 
elever. Eleverna som medverkar i studien går nu i hörselklass och detta måste beaktas. 
Detta eftersom eleverna inte kan ha ett objektivt förhållningssätt till hörselklassen. Vi 
tror även att individen ofta minns det som varit mest framträdande. I och med detta kan 
möjligtvis mindre framträdande minnen från hörande klass ha utelämnats omedvetet av 
informanterna. 

Urval  
Studien innefattar två elever som idag går i hörselklass. Eleverna är 16 och 17 år gamla. 

Vi tog kontakt med en skola i Sverige som har hörselklasser. Av etiska skäl gör vi ingen 
skillnad på hörselklass i ordinarie skola och hörselklass i specialskola. Detta för att 
läsaren inte ska kunna härleda var studien utförts. Kontakt togs med rektor via e-post (se 
bilaga 1) samt klasslärare via brev för att ta reda på om studien kunde genomföras hos 
dem (se bilaga 2). Klassen består av sju flickor som är 13-17 år gamla. Efter 
godkännande av rektor samt klasslärare skickades brev ut till samtliga elever med 
föräldrar. För att uppnå syftet med studien var kravet att eleverna tidigare varit 
integrerade i en hörande klass. I brevet som skickades ut fanns en förklaring av studiens 
syfte samt en förfrågan om samtycke till intervjun (se bilaga 3). I brevet ingick även en 
beskrivning av de forskningsetiska principerna. Föräldrar och elever informerades inte 
om antalet elever som skulle delta i studien. Orsaken till detta var för att få 
godkännande av så många föräldrar som möjligt. Av sju elever gav fem elever med 
föräldrar sitt samtycke till att delta. Därefter valde vi två elever genom lottning. 
Elevernas namn skrevs på var sin lapp som vi vek ihop och samlade i en skål. Därefter 
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drog vi två namn och dessa elever fick ingå i studien. Eleverna var helt obekanta för oss. 
Vi anser att detta var viktigt eftersom de annars skulle stå i beroendeställning till oss 
och på så sätt kunna välja att utelämna åsikter, framförallt om den nuvarande 
skolformen.

Genomförande och transkription
Intervjuerna genomfördes under dagtid enligt överenskommelse med klassläraren. Vi 
presenterade oss för klassen och förklarade att vi ville samtala med två elever samt att 
en elev i taget skulle följa med oss för en intervju. Intervjuerna var situerade i ett ostört 
angränsande rum till elevernas klassrum. I rummet fanns bänkar samt stolar placerade i 
en halvcirkel. På varje bänk fanns det en mikrofon. Vi placerade oss tillsammans med 
informanten runt en av bänkarna. Sedan frågade vi eleven vilket typ av stöd som 
behövdes för en fullgod kommunikation. De alternativ som erbjöds var att vi kunde 
använda mikrofon, använda teckenspråk eller tala med tydlig artikulation. Båda 
eleverna ansåg sig endast vara i behov av tydlig artikulation från vår sida. Vi 
presenterade oss för informanten samt beskrev studiens syfte. Eleven blev även 
informerad om de forskningsetiska regler som gäller. Efter denna inledning förberedde 
vi eleven på att vi skulle spela in samtalet. Därefter startade vi mp3-spelaren. Vid 
intervjusituationerna var vi båda med för att på så sätt höja kvaliteten i studien. Detta 
genom att öka möjligheten att finna passande stödfrågor.

Eleverna berättade om sina erfarenheter i ett enskilt samtal med oss. Vid intervjuerna 
bad vi eleverna att fritt berätta om sina erfarenheter från de två olika skolformerna. Vi 
ställde öppna stödfrågor till eleverna för att utveckla berättelserna. Stödfrågorna var till 
exempel: Hur menar du då? Berätta mer! Vid intervjuerna hade vi tillgång till en 
intervjuguide (se bilaga 4) med fokus på sociala- och lärandeaspekter för att uppnå 
studiens syfte. Denna guide använde vi endast då eleven inte självmant berättade om 
dessa aspekter. Intervjuerna tog 30 respektive 35 minuter. Eleverna berättade spontant 
om sina erfarenheter. Informanterna verkade inte besväras av situationen och var 
pratsamma. Den första eleven berättade mer fritt om sina upplevelser. Den andra eleven 
behövde mer tid till att tänka och fick detta samt fler stödfrågor från intervjuguiden.  
Berättelserna transkriberades sedan. I och med att studien fokuserar på innehållet i 
berättelserna och inte formen, transkriberades endast verbala uttryck. Transkriptionerna 
är skriftspråkliga och elevernas citat är därför skrivna med skriftspråk. Det gjordes inga 
anteckningar för olika typer av röstintonationer eller pauser. Vid transkriberingen 
samarbetade vi för att öka möjligheten att höra vad som sades.  

Analysmetod
Vid analys betonar Johansson (2005) att det bedrivs en tolkande aktivitet, det vill säga 
att forskaren inte söker en sanning utan har inställningen att det finns flera olika 
tolkningar av samma berättelse. Riessman (refererad i Johansson, 2005) menar att en 
person aldrig kan ta del av någon annans erfarenhet fullt ut. Därför anser Riessman att 
uppmärksamhet måste fokuseras på bland annat motsägelsefullt tal och text. Denna 
studie har det naturalistiska/realistiska förhållningssättet, vilket Johansson (2005)  
menar står för att en livsberättelse är en direkt avspegling av erfarenheter i ett levt liv. 
Vi anser att det eleverna berättar är deras reella upplevelser. Eftersom tidsramen är 
begränsad har vi inte möjlighet att tolka röstintonation, gester och mimik. Analysen 



12

grundar sig endast på innehållet i informantens berättelse, inte formen. Vid transkription 
skrevs således endast verbala uttryck ut. I analysen anser Johansson (2005) att det är 
vanligast att finna teman i berättelserna. På så sätt struktureras materialet upp. När en 
innehållsanalys görs plockas vissa delar ut som passar en bestämd kategori. Dessa delar 
analyseras utan att se till helheten. I linje med Johansson valde vi att strukturera 
resultatet med hjälp av teman.  

Vid intervjun var studiens båda författarna med. På så sätt är båda insatta i elevernas 
berättelser och har därmed lättare att analysera dem. Syftet med analysen av elevernas 
berättelser är att försöka förstå hur eleverna skapar mening i sina skolerfarenheter i de 
båda skolformerna. Analysen gjordes genom att vi läste igenom det transkriberade 
materialet och skrev två berättelser i kronologisk ordning. En berättelse gjordes för 
varje elev. Därefter fann vi gemensamma centrala tidsstrukturer i de båda berättelserna. 
Berättelserna sammanfördes därför under dessa tidsstrukturer för att förstå relationen 
mellan dem. Slutligen identifierades teman som är relevanta för studiens syfte, det vill 
säga teman som är relaterade till sociala- och lärandeaspekter. Under dessa teman 
placerade vi delar av berättelserna, för att på så sätt strukturera resultatet och identifiera 
positiva och negativa konsekvenser för den hörselskadade eleven av att gå i de två 
skolformerna.

Etik
Enligt Vetenskapsrådet (2005) finns det fyra etiska huvudkrav inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att det är 
viktigt att informera deltagarna om studiens syfte. Deltagarna måste få veta att de har 
rätt att dra sig ur undersökningen om de inte längre vill delta. Samtyckeskravet innebär 
att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta. Det får inte förekomma 
något försök till påverkan från forskarens sida. Vid de fall där deltagaren är under 15 år 
måste forskaren även ha vårdnadshavarens samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att 
obehöriga inte får ta del av forskningsmaterialet. Det är viktigt att tänka på hur 
personuppgifter hanteras. Det fjärde etiska huvudkravet är nyttjandekravet och innebär 
att allt insamlat material endast får användas till studien.  

Vi rättade oss efter ovanstående krav genom att informera de elever vi skulle samtala 
med om studiens syfte och vad vi skulle använda deras berättelser till. Informationen 
gavs i brevet (se bilaga 3) samt innan samtalets början. Vi informerade dem även om att 
deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur när de ville. Genom att 
föräldrarna skriftligt godkände sitt barns medverkan i studien uppfyllde vi 
samtyckeskravet. Materialet förvaras så enbart vi som arbetar med studien har tillgång 
till det. Vi ämnar radera allt arbetsmaterial när studien är examinerad. Vi utelämnar 
även namn på personer, skola samt ort. Detta för att det inte ska finnas en möjlighet att 
spåra var studien har genomförts. Uppgifter som röjer någon persons identitet har tagits 
bort eller bytts ut till fiktiva namn. Detta gäller även elevcitat där namn förekommer. 
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Elevernas berättelser
Här nedan följer två livsberättelser om skoltiden så som de två flickorna som ingår i 
studien berättar om den. Flickorna har de fiktiva namnen Eva och Anna. Berättelserna 
har vi konstruerat i kronologisk ordning utifrån det transkriberade materialet. De två 
berättelserna sammanförs då vi funnit ett mönster med avgörande händelser som är lika 
för båda eleverna. Berättelserna håller sig på en empirinära nivå. 

Presentation av Eva och Anna
Eva är idag 16 år och har en lätt hörselskada. Evas hörselskada upptäcktes i förskolan. 
Den försämras gradvis och kan sluta i total dövhet. Anna är idag 17 år och har i likhet 
med Eva en lätt hörselskada. Annas hörselskada är medfödd men upptäcktes inte förrän 
hon gick i fjärde klass. Både Eva och Anna bor i en angränsande kommun till 
kommunen där de går i hörselklass. 

Skolstart
Eva började i en hörande klass i ett litet samhälle. Det fungerade bra för henne de första 
tre åren i skolan. Kamraterna brydde sig inte om hennes hörselskada. ”Man hade inga 
problem, man var ju fortfarande liten.” 

Anna tyckte heller inte att det var några problem i lågstadiet så därför blev hon och 
hennes föräldrar chockade av beskedet att hon var hörselskadad. De hade inte märkt 
någonting och Anna tror att det beror på att det är i skolan som problem med hörsel 
märks tydligare. Vid upptäckten av hörselskadan var det meningen att Anna skulle börja 
använda hörapparat, men hon ville inte det. Hon tyckte att hon hörde ganska bra utan 
den. Under låg- och mellanstadiet var Anna en i gruppen och hade vänner som hon 
kunde lita på. 

Problem och svårigheter
När Eva började i fjärde klass började klasskamraterna att stöta ut henne. De märkte att 
hon var annorlunda och Eva blev därför utpekad som flickan som hörde dåligt. Evas 
klasskamrater visade ingen hänsyn till hennes hörselskada. De blev irriterade om Eva 
frågade vad de sade. 

Ett minne som Anna har från mellanstadiet är att alla eleverna var grupperade runt bord 
i klassrummet. Anna brukade då behöva se vad de andra klasskamraterna gjorde för att 
därefter kunna göra som de. Hon tyckte även att det var svårt att hänga med när alla 
pratade samtidigt. Ett annat minne Anna har från den tiden är engelsklektionerna. Det 
var i fjärde klass som de började med engelska och två klasser slogs ihop till en under 
dessa lektioner. Då var de 40 personer och Anna hängde inte med. I och med detta 
känner Anna att hon har missat alla grunder i engelska. Hon berättade detta för läraren, 
men de lyssnade inte på henne. Även om gruppen blev mindre i femte klass hade hon 
inte grunderna och kunde därför inte hänga med i undervisningen när kraven blev högre. 
Ett annat problem med engelskundervisningen var att de ofta lyssnade på band. Då hade 
hon svårt att höra och förstod inte vad som sades. När Anna började sjätte klass fick hon 
läsa ytterligare ett språk och hon valde tyska. Detta gick bättre eftersom gruppen var 
mindre och hon kunde då lättare följa med i undervisningen. 
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Det var inte förrän i sjunde klass som Anna blev utanför. Hon hade inga kompisar i 
klassen utan umgicks med sina barndomsvänner. ”Barndomskompisarna har jag känt 
sen jag var en liten plutt, och de förstår mig.”  

Tilltagande problem
Mobbingen av Eva eskalerade och i femte och sjätte klass var hon tvungen att säga 
ifrån. ”Jag var jäkligt kaxig tillbaka, jag blev så trött på dem.” Efter detta kom en 
lugnare period då mobbingen inte var lika kraftig men Eva var fortfarande utstött. Eva 
höll sig till de äldre eleverna på skolan för att de skulle skydda henne mot mobbarna. 
Dock slutade de äldre eleverna för att börja på högstadiet. I och med detta blev Eva 
återigen ensam och hade ingen som stod bakom henne. 

Eva tyckte att hennes lärare krävde att hon skulle kunna vissa saker som var omöjligt 
för Eva på grund av hennes hörselskada. Läraren förstod inte varför Eva inte följde med 
i undervisningen och inte kunde göra det som de andra eleverna gjorde. Eva har i likhet 
med Anna svårigheter med är att lyssna på band. Vid dessa tillfällen fick hon anstränga 
sig mycket men ändå uppfattade hon bara ett mumlande ljud. Eva började även få 
problem med läxorna på mellanstadiet. Hon hade svårt att förstå vad hon skulle göra 
och vad hon gjorde för fel. Eva kunde inte uppfatta vad de övriga eleverna sade vid 
frågor samt diskussioner. Detta eftersom det enbart var läraren som använde mikrofon. 
Eva tycker inte att hon lärde sig så mycket i den hörande klassen. Det mesta som hon 
har lärt sig kommer från de lektioner då hon hade specialundervisning tillsammans med 
några få elever som också hade någon form av svårighet. Under de vanliga lektionerna 
var det så hög ljudvolym att Eva fick ont i huvudet. På specialundervisningen fick Eva 
lugn och ro som hon behövde. Eva gick även till en talpedagog där hon lärde sig lite 
teckenspråk.

Läraren placerade Eva långt fram i klassrummet för Evas bästa. Eva tyckte att detta 
fungerade bra men önskade att sitta med sina kompisar. ”Jag ville ju inte sitta på den 
fläcken bara för att jag var hörselskadad.” Under det sista året i den hörande klassen fick 
Eva sitta tillsammans med sina kompisar men fortfarande relativt långt fram i 
klassrummet. 

När Anna började sjunde klass började hon en ny skola och det var mycket jobbigt för 
henne. Hon började i en ny klass med nya kompisar. Anna mådde mycket dåligt och var 
utanför eftersom hon inte hängde med när kompisarna pratade. Vid skolstarten 
informerade läraren de andra eleverna i klassen om Annas hörselskada. Läraren 
berättade bland annat att de skulle försöka få kontakt med Anna innan de började prata 
med henne. Anna placerades i likhet med Eva längst fram i klassrummet. På grund av 
att Anna inte använde hörapparat tror hon att klasskamraterna glömde bort hennes 
hörselskada med tiden. Anna märkte av sin hörselskada mer och mer eftersom klassen 
var stökig och hon hade svårt att höra vad som sades. I samband med detta valde hon att 
prova hörapparat igen, men hon trivdes inte med den. Anna tyckte att ljudet blev 
dubbelt så högt. Även om hon satt längst fram i klassrummet hörde hon inte vad 
klasskamraterna sade, eftersom ljudmiljön var störande för henne. Anna fick ständigt 
vända sig om för att höra vad klasskamraterna sade, men trots detta missade hon ofta 
vad som sades. Vid muntliga instruktioner hade Anna svårt att höra vad läraren sade, 
eftersom läraren ofta var vänd mot tavlan när hon talade. Då brukade Anna gå fram och 
fråga vad hon skulle göra. Ett problem som ständigt återkom var att höra instruktionen 
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av läxan. Denna gavs alltid i slutet av lektionen och då fanns det alltid mycket 
bakgrundsljud, som flyttandet av stolar samt pratande klasskamrater. Anna hade inga 
problem med att fråga läraren om att upprepa läxan. Det fanns dock en lärare som inte 
kunde acceptera att hon inte hört.  

Rasterna var påfrestande för Anna. Det var svårt att höra vad någon sade, eftersom det 
fanns så mycket annat ljud omkring. Eleverna pratade högt och stängde skåpen. 
Ljudmiljön var även hög i matsalen. Där hörde hon ingenting, för det var så högt i tak 
att ljudet blev mycket större. När Anna kom hem från skolan var hon alltid trött och 
hade ont i huvudet. ”Jag hade ansträngt mig så mycket.”

Vändpunkten
När det blev aktuellt för Eva att börja högstadiet funderade hennes mamma på hur det 
skulle gå för Eva. Familjen hade dåliga erfarenheter av högstadieskolan då Evas 
storebror gick där. De ansåg att pojken inte fick det stöd han behövde för sin dyslexi 
och var därför oroliga för hur det skulle gå för Eva som är hörselskadad. 
Högstadieskolan var en stökig skola enligt Evas mamma. I och med detta sökte hon 
efter någon annan skola som skulle vara bättre för Eva. Då kom Evas mamma i kontakt 
med en skola som har hörselklass, vilken Eva går i idag. Eva besökte denna skola en 
gång i månaden under sjätte klass. Hon lärde på så sätt känna sina blivande 
klasskamrater och såg fram emot att börja i hörselklassen. 

Anna mådde väldigt dåligt i den hörande klassen. I och med detta ville hon byta skola. 
Hon tyckte det var så jobbigt med mobbingen och därför var hon nästan aldrig i skolan 
under åttonde klass. Hon valde att byta till hörselklass efter att ha rådfrågat en person 
som arbetar med hörselskadade. Hon fick besöka skolan och dess rektor. Under
sommarlovet innan Anna skulle börja i hörselklass provade hon att använda hörapparat 
igen. Då tyckte hon att det fungerade mycket bättre. I samband med detta upptäckte 
Anna att hon hade missat mycket i sin tidigare skola. När Anna började hörselklass 
började hon åttonde klass igen, eftersom hon hade missat så mycket i den hörande 
klassen.

En ny skola
Eva tycker att undervisningen fungerar bättre i hörselklass. Detta eftersom alla elever 
samt lärare använder mikrofon. I och med detta kan Eva höra vad klasskamraterna säger 
mycket tydligare än tidigare. Eva kan höra utan mikrofon men tycker att det underlättar 
att slippa koncentrera sig på vad klasskamraterna säger. Eva anser att undervisningen är 
tydligare i hörselklassen. Hon har lättare att hänga med eftersom hon får mer 
information. Eva känner att läraren i hörselklassen har förståelse för hennes behov och 
hur hon mår. I en liten klass har läraren större möjlighet att se varje elev. Hörselklassen 
delas ofta upp i två grupper. Vid dessa tillfällen arbetar Eva tillsammans med två elever 
som är på samma nivå som henne. Läraren har i och med detta mer tid att fokusera på 
varje elev och då tycker Eva att hon lär sig mer. 

I hörselklassen lär sig eleverna teckenspråk. Eva ser det som viktigt för framtiden 
eftersom hennes hörsel försämras. Hon tycker även att det är bra att läraren kan använda 
teckenspråk i undervisningen om hon inte hör. Eva anser att teckenspråket är ett sätt för 
henne att få kontakt med andra personer, inte bara hörande. 
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Eva är nöjd med bytet till hörselklass. ”Det ångrar jag aldrig, allt har varit bra. Jag 
önskar bara att jag börjat lite tidigare. Då hade jag sluppit alla år i min gamla skola.” 
Eva planerar att fortsätta sina studier på riksgymnasiet för hörselskadade och döva. Hon 
är positivt inställd och tror inte att undervisningen kommer vara ett problem. Eva tror i 
så fall att hemlängtan kan göra att hon får flytta hem och gå i en vanlig gymnasieskola. 
Skulle detta ske är hon medveten om att hon är i behov av hjälpmedel för att klara 
undervisningen i den hörande klassen.  

Anna trivs bra i hörselklassen. Hon är mycket nöjd med mikrofonerna eftersom eleverna 
endast kan prata en i taget. Även läraren har en mikrofon. En annan fördel är att alla 
sitter så de ser varandra när de pratar. I hörselklassen tycker Anna att förståelsen är 
större. ”Alla har förståelse för alla.” I hörselklassen är det mer tillåtet att fråga vad 
någon sagt. På grund av antalet elever i klassen tycker Anna att det är lugnare miljö och 
lättare att höra vad alla säger. Hon menar även att övriga elever också är hörselskadade 
och har samma behov av lugn ljudmiljö. Anna lär sig liksom Eva teckenspråk i 
hörselklassen. Hon anser dock att hon skulle kunna klara sig utan teckenspråk, men ser 
det som en merit för framtiden när hon ska söka jobb. Hemma har hon ingen 
användning av teckenspråk, då ingen annan förstår henne om hon använder tecken.  

När det gäller engelska som Anna tidigare hade mycket svårt för, har Anna nu fått lära 
sig grunderna och har därmed lättare att hänga med. De lyssnar heller inte på band i 
hörselklassen, eftersom det är svårt för hörselskadade att höra. Anna är positivt 
överraskad av hennes prestationer i engelska. Anna säger att klassen delas upp i grupper 
i flera ämnen. De har olika böcker beroende på var de befinner sig. Hon menar att 
lärarna förstår henne bättre i hörselklassen och framförallt har mer tid för henne.

Eva berättar att det i hörselklassen endast finns hörselskadade elever och därför har de 
en större förståelse för varandra. Det är ingen som blir mobbad eller utpekad som 
annorlunda eftersom alla är lika. Det är tillåtet att be någon upprepa vad som sägs om 
någon inte har hört. I Evas klass går det endast sju elever och det innebär att alla lär 
känna varandra på djupet. Eva menar även att det är viktigt att vara sams för att 
skolarbetet ska fungera i den lilla gruppen. Eftersom det är få elever i klassen pratar alla 
med alla. ”Här är det klart mer gemenskap än i min förra skola.”

Anna tycker rasterna fungerar bättre i hörselklassen än i den hörande klassen. I 
hörselklassen har eleverna roligt och kan skratta tillsammans åt missförstånd som hör 
till vardagen bland hörselskadade. ”Här är det naturligt att vara hörselskadad.” Eftersom 
klassen är så liten lär de känna varandra mer än i en hörande klass. Anna menar att de är 
som en familj. De kan bli arga på varandra, men löser ofta konflikterna fort eftersom de 
måste kunna samarbeta i en sådan liten grupp. Hon menar att det har blivit en stor 
förändring när det gäller kompisar och hon har fått bättre självförtroende sedan hon 
började i hörselklassen.

Anna anser att en nackdel med hörselklass är att de är så få elever. De kan inte spela 
lagsporter eller utöva andra aktiviteter som kräver att de är många. Anna ser endast en 
fördel med den hörande klassen. Hon menar att möjligheten till fler kamratrelationer 
finns där. Detta eftersom det är fler elever i klassen. ”Jag tycker det finns mest 
nackdelar om man frågar mig.” 
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Analys
Här nedan följer en analys av de två berättelserna. Vi har funnit teman som är relevanta 
för studiens syfte, det vill säga teman som kan relateras till sociala- och lärandeaspekter 
i de båda skolformerna. Delar av berättelserna har sammanförts under dessa teman. 
Detta för att synliggöra positiva samt negativa konsekvenser för den hörselskadade 
eleven av hörande klass och hörselklass. 

Sociala aspekter
Här nedan beskrivs två teman som vi relaterar till sociala aspekter. De teman vi funnit är 
kamratrelationer och acceptans. 

Kamratrelationer
Kamratrelationer är ett område där positiva och negativa konsekvenser framträder 
tydligt i berättelsen. Eleverna har svårt att knyta kamratkontakter med hörande elever. 
Att umgås med andra hörselskadade elever upplevs som vikigt, eftersom relationen då 
bygger på lika villkor. 

Anna hade inga kamratrelationer de sista två åren som hon gick i hörande klass. Hon var 
mobbad och mådde psykiskt dåligt. I och med detta skolkade hon större delen av det 
sista året. ”Jag var utanför ganska mycket i den skolan, för jag hängde inte med när de 
pratade och så.” Eva var i likhet med Anna mobbad när hon gick i hörande klass. Detta 
för att hon var annorlunda.  Eva har inte kvar några kamrater från sin förra skola. ”Jag 
gillar inte dem eftersom de stötte ut mig. De trodde jag var så himla annorlunda.” Vi 
tolkar det som att en negativ konsekvens av den hörande klassen är att den 
hörselskadade eleven blir utanför den sociala gemenskapen. Det beror på att den 
hörselskadade eleven ses som annorlunda och har svårt att följa med i diskussioner med 
kamrater. Vidare tolkar vi att den hörselskadade eleven inte deltar i den sociala 
gemenskapen på samma villkor som de hörande eleverna.

Anna mår mycket bättre efter att ha börjat i hörselklass. Hon tycker att hon lär känna 
klasskamraterna bättre i hörselklassen än i den hörande klassen. Det beror på att de är så 
få elever. Eva tycker i likhet med Anna att det är lättare att knyta kamratrelationer i 
hörselklassen, eftersom hon inte ses som handikappad där. ”Jag kan ju inte mobba Elin 
för att hon är hörselskadad, för jag är ju hörselskadad själv.” Eva menar också att 
relationerna blir djupare i hörselklassen. I och med att de är få elever i hörselklassen, 
menar både Eva och Anna att det är viktigt att vara sams. Anna menar: ”Vi kan ju bli 
sura på varandra ibland, men vi blir vänner igen. Man måste nästan det, för om man är 
sura på varandra i den här klassen kan det gå åt skogen. Här samarbetar alla med alla 
liksom.” I en hörande klass har eleverna bara några få, riktiga kompisar och flera ytliga 
relationer. Detta berättar även Anna om. Hon ser det positiva med hörande klass då 
eleverna har större möjlighet att knyta fler kamratrelationer. Detta på grund av att det är 
fler elever. Vi tolkar det som en positiv konsekvens av att gå i hörselklass är att de 
hörselskadade eleverna lär känna varandra bättre eftersom de kan identifiera sig med 
varandra. Således tolkar vi att en negativ konsekvens av hörselklassen är att eleverna 
inte har så stort utbud av kamrater. I och med detta har eleverna därför inte samma 
möjlighet att välja vilka de vill umgås med.
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Acceptans
Ett annat område där positiva och negativa konsekvenser blir tydliga är upplevelsen av 
acceptans. I hörselklassen upplever eleverna att de är accepterade för sin person. 

När Anna började högstadiet började hon i en ny klass. I samband med detta startade 
utanförskapet och mobbingen. Hon umgicks fortfarande med sina barndomskamrater på 
fritiden. ”Barndomskompisarna har jag känt sen jag var en liten plutt, och de förstår 
mig.” Eva var i likhet med Anna utanför och mobbad i den hörande klassen. Hennes 
utanförskap blev påtagligt när hon började fjärde klass. När Eva var yngre fanns inte 
problemen. ”Man hade inga problem, man var ju fortfarande liten. De brydde sig inte så 
mycket, men när man blir större så märker de andra att man är annorlunda och sådana 
saker.” Vi tolkar att acceptansen för en hörselskadad klasskamrat i en hörande klass är 
större hos yngre barn. Detta eftersom både Anna och Eva upplevde att de inte hade 
några problem med kamratrelationer när de var yngre. Fortsättningsvis tolkar vi att en 
negativ konsekvens av den hörande klassen är att den hörselskadade eleven inte blir 
accepterad för sin hörselskada av sina hörande kamrater. Problemet med bristande 
acceptans ökar med stigande ålder. 

Evas erfarenhet av den hörande klassen är att vissa hörande klasskamrater blir irriterade 
om hon inte hör vad som sägs och ber dem upprepa. Däremot finns en större acceptans 
för detta i hörselklass. ”Det är lättare när alla är hörselskadade, får då förstår man 
varandra bättre. Man accepterar att hon hörde mig inte, då får jag upprepa.”  Vi tolkar 
att en positiv konsekvens av hörselklassen är att den hörselskadade eleven blir 
accepterad eftersom det är naturligt att vara hörselskadad där. De övriga eleverna 
uppfattar det inte som störande när någon i klassen inte hör.  

Lärandeaspekter
Här nedan beskrivs tre teman som vi relaterar till lärandeaspekter. De teman vi funnit är 
kommunikationshjälpmedel, lärarens förhållningssätt och klassrumsmiljö.

Kommunikationshjälpmedel 
Tillgången på kommunikationshjälpmedel har betydelse för vilka konsekvenserna blir 
för den hörselskadade eleven i skolan. Eleverna i hörselklass har tillgång till 
hörseltekniska hjälpmedel. En hörselskadad elev som går i en hörande klass ska kunna 
följa med i undervisningen med hjälp av hörselteknisk utrustning och eventuellt andra 
stödinsatser. Teckenspråk är ett kommunikationshjälpmedel som hörselskadade elever 
har behov av att lära sig, eftersom det kan underlätta vid till exempel störande 
bakgrundsljud.  

I hörselklassen använder alla elever och läraren mikrofon när de pratar. Detta tycker 
Anna och Eva är mycket bra, för då hör de vad alla säger. En annan positiv effekt av 
mikrofonerna är att endast en elev kan prata i taget. Eva berättar att det i hörande klass 
endast var läraren som hade mikrofon. Konsekvensen av detta blev att Eva fick 
anstränga sig och försöka höra vad klasskamraterna sade i undervisningen i den hörande 
klassen. Vi tolkar att en positiv konsekvens av hörselklassen är att tillgången till 
tekniska hjälpmedel är större än i hörande klass. Detta innebär att eleverna har större 
möjlighet att höra vad som sägs under lektionerna. Dessutom tolkar vi att en negativ 
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konsekvens av hörande klass är att det inte finns lika mycket tekniska hjälpmedel där. 
Eleven har då inte samma möjlighet att följa med i diskussioner, eftersom den inte hör 
vad klasskamraterna säger. 

I hörselklassen lär sig eleverna teckenspråk. Detta tycker Eva är bra eftersom hon kan 
bli döv i framtiden. En fördel i undervisningen i hörselklass anser Eva är att hon kan 
kommunicera med teckenspråk om hon inte hör. Det är ett bra hjälpmedel istället för att 
be någon upprepa vad som sagts. ”Då förstår man direkt istället för att säga va´, och 
säga om och om igen.” I linje med Eva anser Anna att det är en fördel att kunna 
teckenspråk. Hon ser det dock inte som en hjälp i undervisningen, utan som en merit i 
framtida yrkesliv. Eva berättar att hon fick lära sig lite teckenspråk i den hörande 
klassen. Detta skedde en gång i veckan hos talpedagogen. Vi tolkar att en positiv 
konsekvens av hörselklassen är att eleverna lär sig ett nytt språk som ger dem ytterligare 
ett sätt att kommunicera på. Vi tolkar vidare att en negativ konsekvens av hörande klass 
är att den hörselskadade eleven inte har möjlighet att lära sig teckenspråk i så stor 
utsträckning. Detta tror vi beror på att undervisningstillfällena är få samt att den 
hörselskadade eleven inte har möjlighet att praktisera teckenspråket i vardagssituationer. 

Lärarens förhållningssätt
Lärarens förhållningssätt har betydelse för vilka konsekvenser det blir för den 
hörselskadade eleven i skolan.  En lärare som har en hörselskadad elev i klassen, har rätt 
att få stöd och råd av en hörsellärare hur han/hon ska möta den hörselskadade. Läraren 
ska tänka på hur den agerar i klassrummet. Exempel på detta kan vara att tala långsamt 
och tydligt, hantera mikrofonen rätt, alltid vara vänd mot den hörselskadade eleven samt 
ha ansiktet väl belyst. 

I den hörande klassen brukade Anna be läraren upprepa vad klassen skulle göra under 
lektionen. Detta gjorde läraren enskilt med Anna, efter gruppgenomgången. De flesta 
lärare accepterade att Anna bad dem upprepa. Det fanns dock en lärare som inte 
accepterade detta och blev mycket irriterad om Anna inte hörde instruktionerna. ”…men 
inte för bildläraren som blev skitsur om man frågade. Fattar du inte vad jag menar eller? 
De andra lärarna förstod, de vet att jag är hörselskadad.” Eva tycker att hon hade svårt 
att hänga med i vad hon gjorde för fel i den hörande klassen. ”Det var säkert för att man 
inte hörde.” Eva menar att lärarna inte förstod varför hon inte kunde göra vissa saker. 
Lärarna krävde att Eva skulle göra det som de övriga eleverna gjorde i alla fall. Anna 
försökte tala om för lärarna att hon inte följde med i engelskundervisningen men lärarna 
lyssnade inte på henne. Anna upplevde även att läraren i den hörande klassen ofta 
pratade med ryggen vänd mot eleverna. Vid dessa tillfällen kunde inte Anna uppfatta 
vad som sades. Både Anna och Eva hade svårigheter med att lyssna på band, eftersom 
de hade svårt att uppfatta det som sades på bandet. Eva säger: ”man satt vid bänken och 
så här, hmm, roligt att de mumlar”.  

Vi tolkar det som en positiv konsekvens att det i hörselklassen finns en förståelse för 
vad de hörselskadade eleverna har svårigheter med. I hörselklassen lyssnar de till 
exempel aldrig på band. Eva tycker att lärarna i hörselklassen förstår varför hon 
eventuellt inte följer med i undervisningen. Vi tolkar vidare att en positiv konsekvens i 
hörselklassen är att lärarna har en större kunskap om hörselskadade elever och deras 
behov. Detta innebär att den hörselskadade eleven får det stöd den behöver i 
hörselklassen. Fortsättningsvis tolkar vi att en negativ konsekvens av den hörande 
klassen är att den hörselskadade eleven eventuellt inte får det stöd den behöver. Detta 
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inträffar om läraren inte har kunskap samt ambition att möta eleven utifrån dess 
förutsättningar. Anna berättar om hörselklassen: ” Här förstår alla lärare mig. Det gjorde 
de i den andra skolan med, men de hade så många elever att bry sig om. Ibland glömde 
de bort att jag var hörselskadad.” 

Klassrumsmiljö
Klassrumsmiljö är ett område där positiva och negativa konsekvenser blir tydliga i 
berättelserna. Bakgrundsljud upplevs som störande av en hörselskadad elev, eftersom 
småljud förstärks i en hörapparat. Bakgrundsljuden gör att den hörselskadade eleven har 
svårt att uppfatta talspråket. I och med detta placerar läraren ofta den hörselskadade 
eleven längst fram i klassrummet, för att eleven ska kunna höra vad läraren säger. 

I den hörande klassen hade Anna svårigheter med att höra när läraren förklarade läxan. 
Detta berodde på att läxan instruerades i slutet av lektionen då det var mycket 
bakgrundsljud. Eva fick specialundervisning utanför klassrummet när hon gick i den 
hörande klassen. Där fick hon arbeta i en tystare miljö, vilket Eva anser gynnar hennes 
lärande. ”Om det är hög ljudvolym i klassrummet så får jag ont i huvudet.” Anna 
påverkades också av den höga ljudvolymen. Hon berättar att det var svårt att höra vad 
någon sade på rasterna i den hörande klassen. Detta berodde på att eleverna förde 
oväsen i korridoren. Det var även påfrestande att vara i matsalen då det var mycket hög 
ljudvolym där. Där hörde Anna inte alls vad någon sade. Den höga ljudvolymen 
påverkade Anna negativt då hon fick anstränga sig mycket för att höra vad de andra 
eleverna sade. Efter skoldagen var hon alltid trött och hade ont i huvudet. I 
hörselklassen anser Anna att det är mycket lugnare. Detta eftersom de övriga eleverna i 
klassen inte heller vill arbeta i hög ljudvolym. Anna berättar att hennes hörande klass 
slogs ihop med en annan klass under vissa lektioner. Vid dessa tillfällen var det fyrtio 
elever i klassrummet. Anna upplevde detta som jobbigt och hade svårt att följa med i 
undervisningen. Vi tolkar det som negativt i den hörande klassen att det finns mycket 
bakgrundsljud som stör den hörselskadade eleven. En orsak till detta är att elevantalet är 
större i den hörande klassen än i hörselklassen. Den hörselskadade eleven måste 
anstränga sig för att höra vad som sägs. En negativ konsekvens av detta blir att de 
hörselskadade eleverna blir utmattade samt får huvudvärk efter skoldagen.   

Anna var placerad längst fram i klassrummet för att hon skulle höra vad läraren sade. 
”Men jag hängde inte med ändå, för alla andra höll ju på med massa andra saker, drog i 
stolarna, prasslade med papper och allting. Jag hörde mest vad läraren sade, men om 
någon annat sade något så hörde jag inte och så höll jag på att vända mig om hela tiden 
för jag hörde ju inte.” I likhet med Anna fick även Eva sitta längst fram i klassrummet. 
Eva var inte nöjd med denna placering eftersom hon ansåg att hon blev utpekad. Hon 
ville hellre sitta tillsammans med sina kompisar och gjorde detta det sista året i hörande 
klass. Eva förstod dock att lärarens avsikt med att placera henne längst fram var god. I 
hörselklassen är eleverna placerade i en halvcirkel. I och med detta ser eleverna 
varandra när de pratar. Detta upplever Anna som viktigt för att alla ska höra vad som 
sägs. Vi tolkar det som att hörselklassens miljö är anpassad för de hörselskadade 
eleverna. I denna miljö är alla elever en del av gemenskapen i och med att alla hör 
varandra. Vidare tolkar vi det hörande klassrummet som negativt då den hörselskadade 
eleven tvingas vända sig om för att kunna följa med i vad klasskamraterna säger. 
Genom att den hörselskadade eleven placeras längst fram i klassrummet hör den vad 
läraren säger men missar ofta det sociala samspelet med övriga kamrater.   
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Sammanfattning och slutsats
De hörselskadade eleverna uttrycker att de mår dåligt av att gå i hörande klass eftersom 
de där ses som annorlunda. De finns inte med i den sociala gemenskapen på samma 
villkor som de hörande eleverna. Detta innebär ett utanförskap för den hörselskadade 
eleven. Däremot är en positiv konsekvens av den hörande klassen att eleverna har större 
möjlighet att knyta fler kamratrelationer på grund av att elevantalet där är högre. Detta 
på grund av att det är fler elever i en hörande klass än i en hörselklass. I en hörselklass 
lär eleverna känna varandra på ett djupare plan eftersom de kan identifiera sig med 
varandra. Däremot har de inte samma möjlighet att välja vem de vill umgås med. 
Acceptansen för den hörselskadade eleven i den hörande klassen är låg och minskar 
med stigande ålder. Detta eftersom den verbala kommunikationen blir viktigare ju äldre 
eleven blir. I hörselklassen blir den hörselskadade eleven mer accepterad eftersom det är 
naturligt att vara hörselskadad där. 

I hörselklassen har den hörselskadade eleven större möjlighet att följa med i 
undervisningen än i hörande klass. Detta på grund av att det finns hjälpmedel för 
kommunikation i hörselklassen. Lärare i hörande klass har inte lika stor förståelse samt 
kunskap kring den hörselskadade elevens behov som lärare i hörselklass har. 
Klassrumsmiljön är mer anpassad för den hörselskadade eleven i hörselklass än i 
hörande klass. I den hörande klassen blir de hörselskadade eleverna utmattade av den 
höga ljudvolymen samt sin placering i klassrummet.   

Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att hörselklass tycks vara den optimala 
skolformen för hörselskadade elever. Denna slutsats kan dock endast grundas på de två 
elever som medverkat i studien. 
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Diskussion
Syftet med studien är att undersöka två hörselskadade elevers erfarenheter av att vara 
integrerade i hörande klass samt deras erfarenheter av skolsituationen i hörselklass. 
Fokus ligger på sociala- och lärandeaspekter. Studiens mål är att få fram positiva samt 
negativa konsekvenser för den hörselskadade eleven av att gå i de två skolformerna, så 
som de själva uttrycker det.

Studiens resultat är att de två hörselskadade eleverna upplever ett utanförskap i den 
hörande klassen. De har även svårt att ta till sig undervisningsinnehållet i hörande klass. 
I hörselklassen är undervisningen anpassad efter de hörselskadade elevernas behov. De 
blir även en del av den sociala gemenskapen i hörselklassen eftersom hörselskadan inte 
ses som ett handikapp. Slutsatsen är att hörselklass framstår som den optimala 
skolformen för hörselskadade elever. 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat. Diskussionen är uppdelad i fem 
rubriker, under vilka vi diskuterar positiva och negativa konsekvenser av de två 
skolformerna. 

Stigmatisering 
I elevernas berättelser har de sociala aspekterna framstått tydligast. Vi tolkar att 
elevernas val att berätta om det sociala före undervisningen tyder på att den sociala 
situationen är det väsentligaste för hur eleven erfar sin skolgång. Resultatet visar att 
hörselklass fungerar bättre socialt än hörande klass. Detta eftersom eleven inte blir 
identifierad för sin hörselskada utan för sin personlighet. I hörselklassen är alla eleverna 
hörselskadade och därför blir inte hörselskadan ett handikapp, vilket är en positiv 
konsekvens för den hörselskadade eleven. Vi hävdar i likhet med Olsson och Olsson 
(2005) att det är viktigt för hörselskadade att träffa andra hörselskadade för att på så sätt 
få en positiv självkänsla. 

Vårt resultat visar att läraren i hörselklassen har större förståelse för den hörselskadade 
eleven, än läraren i den hörande klassen. Vi menar att lärarens förhållningssätt påverkar 
klasskamraternas attityd mot den hörselskadade eleven. I och med detta anser vi att det 
är viktigt att läraren visar tålamod och acceptans för den hörselskadade eleven. Även i 
de mest krävande situationerna måste läraren behålla sitt lugn och visa hänsyn till 
eleven, annars kan detta innebära en negativ konsekvens för den hörselskadade eleven. 
Eleven kan bli stigmatiserad, vilket innebär att han/hon uppfattas och bemöts mot 
bakgrund av sitt funktionshinder. Nordén, Tvingstedt och Äng (1990) menar att den 
hörselskadade eleven inte ska behöva känna sig annorlunda i en hörande klass. Således 
ska den hörselskadade eleven ses som en vanlig elev och inte förknippas med sitt 
handikapp.

Motiv till byte av skolform
De två elever som ingår i studien var båda mobbade i hörande klass. En reflektion vi gör 
är om bytet från hörande klass till hörselklass är ett sätt att byta skola. Istället för att 
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byta från en hörande klass till en annan hörande klass på grund av att eleven är mobbad, 
byter istället eleven skolform på grund av sin hörselskada. Vi anser att det senare 
alternativet inte är lika känsligt för den hörselskadade eleven. Denna reflektion gör vi då 
vi funderar på om studiens resultat gäller generellt för alla hörselskadade elever eller om 
de elever som trivs socialt väljer att vara kvar i den hörande klassen. Resultatet har även 
visat att en negativ konsekvens är att eleverna inte klarar att ta till sig 
undervisningsinnehållet i hörande klass. Vi hävdar dock att det är det sociala som avgör 
om den hörselskadade eleven byter skolform. Kamratrelationer är dock lika viktiga som 
anpassning av undervisningen, enligt Tvingstedt (1998). 

Vårt resultat visar att en positiv konsekvens av hörande klass är att det finns möjligheter 
till fler kamratrelationer. Detta är motsägelsefullt till elevernas berättelser. Detta 
eftersom båda eleverna som deltog i studien var mobbade och hade endast några få 
kamratrelationer i hörande klass. I och med detta kan vi inte se att denna positiva 
konsekvens gäller hörselskadade elever. Istället ser vi att möjligheten till flera 
kamratrelationer gällde de hörande eleverna. Således kan vi inte se några positiva 
konsekvenser för den hörselskadade eleven i hörande klass.

Eleverna som ingår i studien bor nära sin nuvarande skola och pendlar varje dag till och 
från hörselklassen. I och med detta läggs inte mycket tid och kraft till pendlandet. Detta 
kan ha betydelse vid valet av skolform för den hörselskadade eleven. Troligen väljer en 
hörselskadad elev som inte har någon hörselklass i sin hemkommun eller i en 
närliggande kommun att gå i hörande klass. Tvingstedt (1998) påstår att när 
hörselskadade elever börjar gymnasiet väljer de att gå i hörselklass. Detta beror på att 
eleverna då har större inflytande på sin undervisning och vill hellre gå tillsammans med 
andra hörselskadade elever. Orsaken till detta kan vara, vilket vårt resultat visar, att den 
hörselskadade eleven under grundskoleåren i hörande klass har upplevt problem med 
det sociala samt lärandet. 

Vårt resultat visar att de hörselskadade eleverna får större problem med 
kamratrelationer med stigande ålder. Äldre barn använder till stor del en verbal 
kommunikation för att samspela med kamrater. Yngre barn samspelar genom lek och då 
är inte den verbala kommunikationen lika betydelsefull för den sociala gemenskapen. 
Således blir språket viktigare ju äldre barnet blir. För den hörselskadade eleven är detta 
mer påtagligt, eftersom kommunikationen mellan hörselskadade och hörande inte alltid 
fungerar, vilket är en negativ konsekvens av den hörande klassen. Nordén, Tvingstedt 
och Äng (1990) menar att skolsituationen i hörande klass ofta fungerar bättre för yngre 
hörselskadade elever än äldre. Detta beror på att behovet av att prata med andra 
jämnåriga blir större i tonåren. 

Implikationer för lärande  
I resultatet kan utläsas att hörselskadade elever i hörande klass har svårigheter att höra 
samt se vem som pratar i klassrummet. Vi tolkar att det dels beror på placeringen av 
eleven då hörselskadade elever i regel placeras längst fram i klassrummet. Den negativa 
konsekvensen av detta blir att den hörselskadade eleven tvingas vända sig om för att 
försöka ta del av det sociala samspelet i klassrummet. Denna placering har inte en god 
effekt på den hörselskadade eleven. Nordén, Tvingstedt och Äng (1990) menar att 
hörselskadade elever är beroende av att se klasskamraternas ansikten. Läraren i en klass 
med en hörselskadad elev har att tänka på hur han/hon placerar eleverna i klassrummet. 
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Ett bra alternativ kan vara att placera bänkarna i en hästskoform (Nordén, Tvingstedt 
och Äng). På så sätt ser alla elever varandra, vilket är positivt för den hörselskadade 
eleven. Enligt författarna har hörselskadade behov av att se vad klasskamraterna gör för 
att kontrollera att de uppfattat rätt. 

De hörselskadade eleverna har svårt att följa med i undervisningen i hörande klass, 
enligt studiens resultat. Eleverna måste hela tiden koncentrera sig på vad som sägs. En 
negativ konsekvens av detta är att eleverna blir uttröttade och får huvudvärk. Det är 
enbart läraren som använder mikrofon i hörande klass. Detta får konsekvensen att den 
hörselskadade eleven endast hör läraren och har svårigheter att höra vad 
klasskamraterna pratar om. I och med att den hörselskadade eleven måste kunna se 
läraren för att uppfatta vad som sägs, är det troligt att läraren blir låst i sitt 
undervisningssätt. Detta eftersom läraren inte har möjlighet att röra sig i klassrummet 
och måste tänka på att vara vänd mot den hörselskadade eleven. Tvingstedt (1998) 
menar att klassläraren får stöd och råd kontinuerligt av en hörsellärare. Enligt Nordén, 
Tvingstedt och Äng (1990) måste läraren tänka på att tala långsamt och tydligt, hantera 
mikrofonen rätt, alltid vara vänd mot den hörselskadade eleven samt ha ansiktet väl 
belyst.

Resultatet visar även att den hörselskadade eleven upplever att det är ett problem att 
övriga elever i hörande klass inte har mikrofoner. Enligt Nordén, Tvingstedt och Äng 
(1990) ställs det krav på hela gruppen när det finns en hörselskadad elev i klassen. I 
andra klasser vet vi att det förekommer att läraren har en mikrofon och eleverna har en 
mikrofon gemensamt. Elevernas mikrofon cirkulerar bland eleverna, beroende på vem 
som har ordet. Vi hävdar att detta hindrar spontaniteten i undervisningen då mikrofonen 
fördröjer diskussionen. För att detta ska fungera anser vi att eleverna måste vara invanda 
på detta system redan från förskoleklass. Om det tekniska hjälpmedlet inte introduceras 
förrän de senare åren i skolan, kan det bli ett irritationsmoment för de övriga 
klasskamraterna. En negativ konsekvens av detta kan vara att irritationen troligen riktas 
mot den hörselskadade eleven, eftersom hjälpmedlet inte skulle behövas om inte den 
hörselskadade eleven fanns i klassen. Vi anser då att det är viktigt att läraren har ett 
förhållningssätt som visar eleverna att mikrofonen inte är något hinder. 

Klassrumsmiljön är av betydelse för den hörselskadade elevens möjlighet till lärande. 
Då klassrumsmiljön anpassas efter den hörselskadade eleven hävdar vi att detta får 
positiva konsekvenser. Anpassning kan ske med hjälp av till exempel tennisbollar på 
stolsben samt med gardiner. Tvingstedt (1998)  anser i likhet med oss att det är viktigt 
att skolan ser till varje elevs behov samt skapar en miljö som gynnar samtliga elevers 
utveckling. Vi anser följaktligen att klassrummet ska anpassas efter den hörselskadade 
eleven, det är således inte den hörselskadade eleven som ska anpassa sig efter 
klassrummets rådande miljö. 

De hörselskadade eleverna får anstränga sig för att höra vad som sägs i den hörande 
klassen. Detta får konsekvensen att de hörselskadade eleverna blir utmattade och orkar 
således inte med lärandet. Vi hävdar att arbetssättet, de tekniska hjälpmedlen samt 
klassrumsmiljön i hörselklassen bidrar till att de hörselskadade eleverna inte behöver 
lägga all sin energi på att koncentrera sig på vad som sägs. En positiv konsekvens av 
detta är att eleverna har mer energi kvar till lärandet. Tvingstedt (1998) påpekar tillika 
att hörselskadade elever kan ha svårt att orka med en undervisning som enbart bygger 
på det talade språket.
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Integrering av hörselskadade elever
Enligt skolverket (2001) innebär inkludering att alla elever ska ingå i en helhet där den 
sociala gemenskapen är viktig. Alla elever ska vara kvar i klassrummet och det krävs att 
lärarna har kompetens att undervisa alla elever. Utifrån vårt resultat kan vi se att 
inkluderingen inte är det optimala för en hörselskadad elev. Detta eftersom inkludering 
får den negativa konsekvensen att eleven blir exkluderad trots att han/hon är inkluderad. 
Den hörselskadade eleven blir isolerad i det hörande klassrummet eftersom den inte kan 
ta del av det sociala samspelet. När en elev har kommunikationssvårigheter tror vi att 
inkludering kan vara problematiskt för den enskilda individen. Detta eftersom språket 
har stor betydelse för att kunna delta i den sociala gemenskapen samt ha möjlighet att ta 
till sig undervisningsinnehållet. 

Grupptillhörighet
Vi har erfarenhet av att hörselskadade personer ofta hamnar mellan dövvärlden och den 
hörande världen. De saknar således en grupptillhörighet. Studiens resultat visar att en 
positiv konsekvens av hörselklass är att eleverna där lär sig teckenspråk. Vi ser en 
möjlighet för hörselskadade elever att finna en grupptillhörighet bland döva om de kan 
teckenspråk. Detta eftersom de hörselskadade eleverna blir kommunikations-
handikappade bland hörande men inte tillsammans med döva. Tvingstedt (1998) hävdar 
att alla individer har behov av kamratrelationer. Hörselskadade personer har emellertid 
lättare att knyta kontakter med andra hörselskadade eftersom deras relation bygger på 
lika villkor. Trots detta hävdar vi att kommunikationen kan vara problematisk när 
hörselskadade personer umgås med varandra. Detta eftersom de kan ha svårt att uppfatta 
vad den andra säger samt störas av bakgrundsljud. Vi anser därför att teckenspråk kan 
vara ett sätt även för hörselskadade att kommunicera med varandra. 

Metodreflektion och fortsatt forskning 
Studien har inspirerats av narrativ metod, vilket innebar att eleverna fick berätta fritt om 
skoltiden i två olika skolformer. Syftet med studien var att ta reda på två hörselskadade 
elevers erfarenheter av hörande klass och hörselklass. Vi anser att metoden gav oss det 
underlag som krävdes för att svara på syftet. Om vi hade använt oss av enkäter eller 
färdigformulerade intervjufrågor tror vi att det empiriska underlaget hade blivit magert. 
Genom en berättelsemetod fick vi ta del av elevernas erfarenheter i en kontext. Detta 
gav oss således en större förståelse för elevernas berättelser, vilket var betydelsefullt vid 
analysen. En nackdel med studiens metod kan ha varit att eleverna eventuellt 
utelämnade mindre framträdande erfarenheter. Då syftar vi på sådant som eleven inte 
minns lika väl. En stor del av elevernas berättelser handlade om utanförskap. Detta kan 
bero på att utanförskap är det mest framträdande minnet av hörande klass. Eleverna 
hade inga positiva erfarenheter av hörande klass. Vi tror att det möjligtvis kan finnas 
positiva aspekter i hörande klass, men att eleverna har förträngt dessa på grund av att 
utanförskapet är det mest framträdande minnet. För att få fram eventuella positiva 
aspekter av hörande klass hade vi kunnat ge eleven mer tid till reflektion. 

Vi valde att intervjua elever som idag går i hörselklass. Kravet var att de tidigare skulle 
ha gått i hörande klass. Detta för att få en elevs erfarenhet av de båda skolformerna. För 
att se positiva samt negativa konsekvenser av de båda skolformerna vore det inte 
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rättvisande att intervjua en elev från hörande klass och en annan elev från hörselklass. 
Detta eftersom två personer har olika sätt att förhålla sig till omgivningen och uppfattar 
således sin omvärld på olika sätt. I studien intervjuades två elever som båda hade 
erfarenheter från hörande klass och hörselklass. I och med detta kunde de ge sin bild av 
hur de erfar verkligheten i de båda skolformerna. 

Vi anser att fortsatt forskning om hörselskadade elevers skolsituation skulle vara 
mycket intressant. Det är angeläget att ta del av hörselskadade elevers erfarenheter av 
att idag gå i hörande klass. På så sätt kan vi se hur den hörselskadade eleven erfar den 
skolform som han/hon är situerad i vid studiens undersökning. Detta grundar sig i att vi 
har reflekterat över huruvida elever kan vara objektiva till den kontext de befinner sig i. 
Vi är medvetna om att resultatet av vår studie endast gäller för de två elever som 
medverkat. Vi är intresserade av hur situationen är för andra hörselskadade elever i 
hörande klass. En fundering vi har är om de hörselskadade elever som går kvar i en 
hörande klass inte har några problem med sociala relationer. Urvalsgruppen i vår studie 
bestod endast av flickor. Således var våra informanter två flickor. Det skulle vara 
intressant att se skillnaden mellan pojkar och flickors erfarenheter av två olika 
skolformer. Detta för att se om de erfar skolsituationen på olika sätt.
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