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400 elever med hörselnedsättning om viktiga 
förutsättningar för delaktighet

De tre viktigaste faktorerna

• Lärarnas sätt att vara och undervisa

• Ljudmiljön

• Hörtekniken
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Bakgrund

Coniavitis Gellerstedt, L (2007)
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Auditiv miljö, exempel på faktorer

Pedagogik

Hörteknik
Ljud- och 
ljusmiljö
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Klasskamraters, lärares och skoledares

kunskap om hörselnedsättningens

konsekvenserOrganisation

Matchar pedagogiskt 

arbetssätt

Bra ljudkvalité

Kort efterklangstid

Lågt bakgrundsbuller

Bra taluppfattbarhet

Enkel att använda

Gruppstorlek

”Tysta” möbler

Ljus & belysning Driftsäker

Förebyggande och 

avhjälpande underhåll
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kommunikation
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Hörapparater kompatibla
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kan 

Svensk Standard, SS25268:2007
Fyra ljudklasser:
A = mycket bra ljudmiljö
B = bra ljudmiljö (rek. för elever med hörselnedsättning)
C = Boverkets minimikrav
D = låg ljudstandard

Bakgrund
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Pedagogiska arbetssätt

• Pedagogen förmedlar

• Helklass

• Styrd turtagning

• Statiskt utnyttjande av salen

• Individuella bänkar

• Alla är delaktiga i dialogen

• Grupparbeten

• Spontan dialog

• Flexibelt utnyttjande av salen

• Öar  eller grupparbetsbord 

”I går” ”I dag”

8

Blir du lönsam lille vän? Målning av Peter Tillberg, 1972.

15-04-13

Mycket höga krav på akustiska 
förutsättningar

Håkan Bergkvist, SPSM

Bakgrund

Olika hörtekniska lösningar för olika 
pedagogiska situationer behövs

Hörselvården
Stöd till skola och elever med:
HA/CI
Teknik
Akustik
Utbildning till pedagoger

Skola
Elev med 

hörselnedsättning

Miljö, personal 
& elev m hns

Hörteknik
- Snabb produktutveckling
- Ökad komplexitet i produkterna

- Kräver mer av användaren

- Tillverkarspecifikt 
- Skiftande kvalitéer i: 

• ljud
• driftsäkerhet
• pedagogisk funktion

Hjälpmedelsinstitutet
Provning

Rekommendationer
Upphandling

Vem gör vad? 
- Omdaning av tekniskt och pedagogiskt stöd till elever, 

försök till översikt

Hörselvården
Utvärdering och 

utvecklingsprojekt kring 
hörteknik
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Konsulterande

Rådgivande

Utbildande

Hörselvårds-
konsulenter

Hörselvårds-
konsulenter

Håkan Bergkvist, SPSM15-04-13

Leverantörer av tekniska 
hörhjälpmedel

Föräldrar
&

Barn

Bakgrund
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Konsulterande

Rådgivande

Utbildande

Hörselvårds-
konsulenter
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Leverantörer av tekniska 
hörhjälpmedel

Föräldrar
&

Barn

Kommunerna
Hörselpedagogiskt stöd
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Nya aktörer
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Konsulterande

Rådgivande

Utbildande

Hörselvårds-
konsulenter
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Leverantörer av tekniska 
hörhjälpmedel

Föräldrar
&

Barn

Kommunerna
Hörselpedagogiskt stöd

SPSM

Kommunerna
Hörselpedagogiskt stöd

Konsulterande

Rådgivande

Utbildande

Nya aktörer
Leverantörer
Skoldatatek
Konsulter

Görs det några utvärderingar
av hörteknik för skolbruk?

Bakgrund
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Utvärderingar av hörteknik 
– förekommer  sparsamt  men har  visat:

12

• Inkluderade elever i Sverige har svårt att höra kamraterna på grund 
av dålig akustik och brist på elevmikrofoner

• Eleverna upplever att de får ta för stort ansvar för tekniken

• Information och fortbildning av skolans personal är av kritisk  
betydelse

Utländska utvärderingar:

• har visat att den portabla minFM-tekniken fungerar bättre än att 
lyssna enbart med hörapparat = kort mikrofonavstånd är viktigt

• få är inriktade på att bedöma hur hjälpmedel fungerar i en 
pedagogisk situation där elev-elev-kommunikationen är viktig

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM

Bakgrund
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74 röster  om skolan 
(Bergkvist 2001)

Om elever med hörselskada i skolan  
(Coniavitis Gellerstedt 2006)

Tekniskt stöd till barn med hörselnedsättning 
(STAF 2009)

Vad vet vi om användande, funktion
och utbyte av hörtekniken?

Bakgrund

Håkan Bergkvist, SPSM
15-03-02
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Frågeställning

Övergripande:

Stödjer förskriven hörteknik elevens 
delaktighet i undervisningen?

Underliggande:

• Vilka hörtekniska lösningar har förskrivits?
• Fungerar förskriven hörteknik tekniskt?
• I vilken utsträckning svarar förskriven hörteknik mot behoven i 

olika pedagogiska situationer?
• I vilken utsträckning används hörtekniken av elever och 

lärare?
• Vilken är elevens egen upplevelse av teknikfunktionen?
• Hur ser förutsättningar ut som rör exempelvis, fysisk miljö och 

rutiner kring användning av hörteknik. 

15-04-13
Håkan Bergkvist, SPSM
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HODA

Auditiv miljö, exempel på faktorer

Pedagogik

Tekniska hör-
hjälpmedel

Ljud- och 
ljusmiljö
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Klassrummet är en viktig social miljö

En elev med hörselnedsättning ska ges möjlighet att vara 
involverad i klassgemensamma uppgifter och att vara delaktig i 
klassrummet.

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 16

HODA

Bild från: HODA feb 2015 Carin Norman  Sören Holmberg

Hörteknik är ett verktyg för att göra det möjligt!

Syfte
Kunskapen ska 
• effektivisera specialpedagogiska insatser i skolan
• ge underlag till förskrivningsprocessens val av hörteknik till 

barn och ungdomar i skolan

Projektmål
Undersökningen ska ge oss kunskap om 
• elevers användning av hörteknik
• hörtekniken fungerar tekniskt och pedagogiskt

Effektmål
Ökad delaktighet för elever med hörselnedsättning i inkluderade 
skolverksamheter

17Håkan Bergkvist, SPSM15-04-13

HODA
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Några sammanfattande resultat

Pedagogik: 

• Många gånger finns brister i stöd, rutiner och praktik kring 
mikrofonanvändningen

• Nästan alla lärare anser att de har visst eller stort behov av utbildning 
eller fortbildning kring undervisning och stöd till elever med 
hörselnedsättning 

Ljudmiljö:

• Förutsättningar för en god ljudmiljö finns nästan aldrig, enligt våra 
mätningar 

Hörteknik:

• Det är vanligare att hörtekniken inte fungerar än att den fungerar

• Hörtekniken är ofta inte ändamålsenlig och brister i ljudkvalité

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 18

HODA

Fas 2 Målpop.
150 elever

FAS 1 Bruttopop.
229 elever

Översikt av målgrupp och var eleverna 
finns i kartläggning

Elever förskrivna HA/CI/BAHA, 1997-2003, (år 4-9)

Har haft hörteknik Har hörteknik 

Journaldata 
registreras 

Fas 2
85 elever

Obs-schema
Elevintervju
Lärarfrågor

Mentorsfrågor
Hörselpedfrågor

Klassrumskontroll

Elevintervju
Lärarfrågor

Mentorsfrågor
Hörselpedfrågor

Klassrumskontroll

Har aldrig haft hörteknik 

Journaldata 
registreras 

Brevförfrågan t föräldrar & skola

Journaldata 
registreras 

Brevförfrågan t föräldrar & skola

Om 
Ja-svar 

Om 
Ja-svar 

Om 
Nej eller ej svar 

Om 
Nej eller ej svar 

15-04-13 20Håkan Bergkvist, SPSM

63 elever 22elever

HODA
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Vad har vi gjort?

• Observation av en lektion i SO 
(63 lektioner med hörteknik)

• Teknisk genomgång av utrustning EFTER observationen

• Intervjuer med elever

• Enkät till SO-lärare, mentorer och kommunala 
hörselpedagoger

• Akustikmätning och bedömning av bullerrelaterade 
faktorer som möbler, dörrar etc. (85 klassrum)

• Litteraturstudie

2115-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM

HODA

Litteraturstudien

De frågor som litteraturstudien skulle besvara var följande:

• Vad finns skrivet om hörteknik och dess användning i skolan?

• Hur har ämnet studerats och vilka faktorer har lyfts fram?

• I vilken mån finns ett tvärvetenskapligt perspektiv i studierna?

Litteraturstudien visar att: 

• Få undersökningar har studerat hur hörteknik fungerar och 
används i sitt pedagogiska sammanhang 

• Få studier har tagit ett helhetsgrepp liknande HODA:s

• Det finns en stor mängd litteratur men som främst är inriktad på 
instruktioner och beskrivningar

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 22

HODA
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Vilken hörselnedsättning har de 85 eleverna 
som ingår i studien? 

15-04-13
Håkan Bergkvist, SPSM 23

30%

51%

12%

7%

Lätt

Måttlig

Grav

Döv

Lätt: 20 – 40 dB HL, Måttlig: 41 – 60 dB HL,    Grav: 61 – 90 dB HL,    Döv: > 90 dB HL

HODA

Hörapparater
Bakom-örat-apparat, i-örat-apparat, 

benförankrade hörapparater och kokleaimplantat, med flera

• 61 % av eleverna (85) använder sina hörapparater hela 
skoldagen, inklusive raster

• Vid våra besök gjordes inga kontroller av elevernas 
hörapparater

Andra undersökningar som studerat hörapparatfunktion visar att mellan 
40-80 % fungerar beroende på teknisk-audiologiskt stöd.

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 24

HODA
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Typ av hörteknik
Fasta installationer eller portabla system?

63 elever med hörteknik

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 25

MiljöPedagogikHörteknik
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Portabelt

Fast

HODA

Ålder då man fått hörteknik för 
förskole- eller skolbruk första gången

150 elever 

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 26
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Användning av hörteknik under skolveckan
63 elever med hörteknik

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 27
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passen

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Andel elever som använder hörteknik i alla, vissa 
eller inga lektionspass i ett visst ämne

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 28
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Att höra kamraterna
Antal kamratmikrofoner och antal elever närvarande 

under observerad lektion

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 29

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-9 elever. Bas: 10 klassrum

10-19 elever. Bas: 21 klassrum

20-24 elever. Bas: 20 klassrum

25-29 elever. Bas 9 klassrum

30-34 elever. Bas: 3 klassrum

Inga kamr.mik 1-6 kamr.mik 7-13 kamr.mik

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Kamratmikrofon utlagda inom 
”armlängds avstånd” 

(63 observerade lektioner)

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 30

22%

18%

17%

43%

Alla mikar utlagda

Alla mikar ej utlagda

Ej utlagda

Kamratmikar saknas

Alla mikar 
utlagda

Kamratmikar 
saknas

Alla mikar 
ej utlagda

Ej utlagda

HODA MiljöPedagogikHörteknik
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Vår kontrollyssning av använd hörteknik under 
hela den observerade lektionen visade:

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 31

41%

59%

7%
Fungerade hela lektionen

Fungerade inte hela lektionen

Fanns ej i salen

Fungerade 
hela lektionen

Fungerade inte 
hela lektionen

I 16 salar fanns det högtalare. 
8 fungerade.

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Pedagogiska situationer 
och ”matchande” hörteknik

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 32
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Några synpunkter från elever och lärare på vad 
som behöver förbättras i hörtekniken

Om hörtekniken:
– Bättre ljudkvalité
– Enklare att se eller höra om mikrofonen är på
– Gör det enklare för läraren att ta på sig mikrofonen
– Snabbare service

Om användningen av hörtekniken:
– Att lärare och kamrater alltid använder mikrofon 
– Att det ska finnas fler kamratmikrofoner

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 33

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Rutiner

• Hälften av 61 lärare kontrollerar rutinmässigt att eleven hör i 
mikrofonsystemet
– Hälften saknar alltså sådana rutiner

• 36 procent av mentorerna (24 av 66) uppger att det inte finns eller 
att de inte känner till om det finns rutiner för information om 
konsekvenserna av elevens hörselnedsättning och hur hörtekniken 
används

• Det är lika vanligt att det är läraren som att det är eleven som har 
och tar ansvar för flytt av portabel hörteknik mellan olika klassrum. 
Men inte så sällan oklart vem som har ansvaret.

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 34

HODA MiljöPedagogikHörteknik
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Vem har gett elevernas mentorer den mest 
användbara specialpedagogiska informationen 

Bas = 67 mentorer

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 35
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12%

12%
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5%

Hörselpedagog
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Annan person

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Har inte fått någon information

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Vad säger lärarna om behovet av 
kompetensutveckling inom området

• Hälften av lärarna uppger att varken de själva eller någon i 
arbetslaget fått fortbildning inom området

• 84 % av lärarna anser att de har visst eller stort behov av 
utbildning eller fortbildning kring undervisning och stöd till 
elever med hörselnedsättning

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 36

HODA MiljöPedagogikHörteknik
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Kommunal hörselpedagog

• 17 av 85 elever har fått stöd av hörselpedagog 
(i regel 1gång per termin)

• 6 av 26 kommuner hade hörselpedagog (ht 13)
Under 80-talet fanns i Stockholms län drygt 30 utbildade hörselpedagoger

Våra resultat pekar på 
att betydelsen av den typ av stöd 

som en hörselpedagog kan ge är stort

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 37

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Indikerande mätningar av buller 
och efterklang i 85 ”SO-klassrum”

Håkan Bergkvist, SPSM 3815-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Ljudklass B
19% Ljudklass C

3%

Ljudklass D 
eller sämre

78%

Svensk Standard, SS25268:2007
Fyra ljudklasser:
A = mycket bra ljudmiljö
B = bra ljudmiljö (rek. för elever med hns)
C = Boverkets minimikrav
D = låg ljudstandard

Ljudklass D är avsedd att tillämpas för 
exempelvis vissa ombyggnadsfall eller 
för enkla temporära utrymmen.
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Håkan Bergkvist, SPSM 39

Mycket bra
1%

Bra
17%

Inte bra
36%

Dålig
39%

Mycket 
dålig
7%

15-04-13

HODA

Bedömning av bullerrelaterade faktorer 
i och utanför klassrummet

möbler, dörrar, fönster och närmiljö 

MiljöPedagogikHörteknik

Lärare och mentorer 
om den akustiska miljön

78 SO-lärare om den akustiska miljön:
– 94 % anser att den är bra eller utmärkt

65 mentorer om skolans anpassningar av möbler 
– 39 % anser att anpassningarna är tillräckliga

HODA: 

Pressen att förändra ljudmiljön 

måste komma utifrån

Håkan Bergkvist, SPSM 40

”Jag tror man blir 
tröttast av att man 
inte är van vid ljudet. 
Men har man jobbat 
ett tag så är man van.”
Renée, lärare på 
högstadiet

15-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik
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Några sammanfattande resultat 1(3)

• Det är vanligt att hörtekniken varken är ändamålsenlig 
eller fungerar i sitt sammanhang i skolan

• Bland de elever som hade både portabel och fast 
hörteknik tycker de flesta att det fasta systemet passar 
bättre i skolan än det portabla

• Eleverna önskar bättre ljudkvaliteten i hörtekniken 
(om den nu fungerar)

Håkan Bergkvist, SPSM 4115-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik

Några sammanfattande resultat 2(3)

• Kompetensutveckling, informationsansvar och 
anpassning av pedagogiken till teknikanvändning 
brister

• Kunskap om och tillgång till den typ av stöd som en 
hörselpedagog kan ge saknas ofta

Håkan Bergkvist, SPSM 4215-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik
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Några sammanfattande resultat 3(3)

• 4 av 5 klassrum har oacceptabla akustiska 
förutsättningar enligt dagens krav för normalhörande

• 4 av 5 klassrum är utrustade och placerade på ett sätt 
som är dåligt ur bullersynpunkt

Håkan Bergkvist, SPSM 4315-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik

... men vi har även sett...

• Att nästan alla salar hade låga elektromagnetiska 
störningar = bra förutsättningar för teleslingor

• Att nästan alla salar hade belysning med relativt 
god ljusstyrka

Men: 
Många HODA-elever 

får i begränsad utsträckning 
tillgång till undervisningen

Håkan Bergkvist, SPSM 4415-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik
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Några utvecklingsområden

• Utveckla stödet från kommun, landsting och stat 

• Etablera en nationell handlingsplan för att förbättra ljudmiljön 
på skolorna

• Etablera uppföljande utvärderingar och kontroller av förskriven 
hörteknik

• Hörtekniken behöver utvecklas så att den bättre svarar mot de 
krav som undervisningen ställer i dagens skola. 

Håkan Bergkvist, SPSM 4515-04-13

HODA MiljöPedagogikHörteknik

HODA-rapporter

Slutrapport med bilagor
Författare: 
Lotta Coniavitis Gellerstedt, 
fil.dr. i sociologi. 

Litteraturstudie
Författare: 
Sif Bjarnasson, fil. lic. 

FoU-skrift baserad på 

slutrapport och 
litteraturstudie

15-04-13 Håkan Bergkvist, SPSM 46

Som pdf på www.spsm.se

Som pdf på www.spsm.se

Som pdf på www.spsm.se där 
den även kan beställas som 
tryckt version.

HODA

http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00568

MiljöPedagogikHörteknik

http://www.spsm.se/
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00568
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Elev- och lärarcitat

15-04-13
Håkan Bergkvist, SPSM

47

”Någon får komma 
hit och visa mina 
klasskamrater hur 
mikrofonerna 
fungerar.”

”Efter att ha svarat på denna 
enkät vill jag gärna veta mer…. Nu 
inser jag att det är väldigt stor vikt 
att denna elev får arbetsro…Jag 
vill veta mer om elevens 
hsk…Vilka ped strukturer kan vara 
bra för denna elev? Tips önskas!” 

HODA


