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Förord 
 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB, är  
både en handikapporganisation och hem- och skolaförening som har  
hela familjen som medlem. Förutom de funktionshinder som nämns i  
namnet finns familjer som har döva/hörselskadade barn med flera funk-
tionshinder. 
 
Förbundet startade 1949 och har alltid haft föräldrar som ledamöter i 
styrelsen. Barn och familje- och utbildningsfrågor är förbundets viktig- 
aste områden tillsammans med teckenspråksutbildning för föräldrar/ 
familjen. Varje verksamhetsår prioriteras något speciellt område. 
 
DHB består av fem regionala distrikt och två rikstäckande distrikt varav  
det ena är för familjer med barn med språkstörning. Det andra avser  
familjer med barn som har flera funktionshinder.  
 
Att bedriva olika projekt är ett sätt att förbättra livsvillkoren för DHBs 
målgrupper. Projektet Anpassningar i praktiken för elever med hörsel-
nedsättningar är ett spännande projekt, som redan presenterat en del- 
rapport. Här föreligger nu den andra och slutliga rapporten som för- 
fattats av professor Stig Larsson och hörselpedagog Ulla Rikardson.  
Vi är övertygade om att deras arbete skall kunna bli ett viktigt bidrag i  
arbetet för att skapa smidigare anpassningar för elever med hörsel- 
nedsättning i skolor runt omkring i vårt avlånga land.  
 
Vi vill tacka alla de som medverkat till vad projektet åstadkommit. Det  
gäller alla medlemmarna i styrgruppen, Allmänna arvsfonden, som be- 
viljat medel för att stödja verksamheten och sist men inte minst alla  
elever, föräldrar, skolpersonal och många andra, som på olika sätt  
medverkat i projektet. 
 
Örebro i november 2008 
 
Lena Fernström 
Ordförande i styrgruppen för projektet 
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Förord 
 
Föreliggande arbete är den slutrapporten i projektet Anpassningar i praktiken 
för elever med hörselnedsättningar som drivs av DHB, Riksförbundet för 
döva, hörselskadade och språkstörda barn, Habiliterings- och Hjälpmedels-
förvaltningen, Region Skåne samt HAREC, Centrum för Handikapp- och 
Rehabiliteringsforskning, Lunds universitet. Projektet har möjliggjorts genom 
ett omfattande stöd från Allmänna Arvsfonden. 
 
Till projektet finns en särskild styrgrupp, där representanter för de ovan-
nämnda verksamheterna ingår. I gruppen finns emellertid ytterligare två 
viktiga verksamheter representerade, nämligen Lärarutbildningen vid Malmö 
Högskola och Kommunförbundet Skåne. Styrgruppen har bestått av följande 
personer: 
 
Kerstin Emanuelsson, Kommunförbundet Skåne t o m 08 06 30 
Litza Aschan, Kommunförbundet Skåne, fr o m 08 07 01 
Lena Fernström, DHB, ordförande i styrgruppen 
Helén Holmström, Region Skåne 
Helene Javerud, DHB Södra 
Stig Larsson, HAREC 
Kerstin Liljedahl, Region Skåne 
Anna-Lena Tvingstedt, Malmö högskola 
Hörselpedagog Ulla Rikardson och hörselvårdsingenjör Magne Sjöström har 
bägge varit adjungerade till gruppens sammanträden. 
 
Projektets första delrapport presenterades i mars 2007 och var författad av 
hörselvårdsingenjör Magne Sjöström, som tidigare var anställd vid Syn-, 
hörsel- och dövverksamheten, Region Skåne. Den nu föreliggande rapporten 
är i första hand en presentation över arbetet kring det som inte gäller 
akustikmätningar eller som har akustiktekniska dimensioner. Istället 
fokuserar detta arbete på förändringsprocesser, pedagogiska och sociala 
redskap, policy, organisationer och av vissa ekonomiska perspektiv. Det är 
jag och hörselpedagog Ulla Rikardson som gemensamt har skrivit detta. Vi 
har haft en viss arbetsfördelning när det gäller författandet, sålunda har Ulla i 
första hand ensam skrivit kapitlen 3, 5 och 6. Vi har till stor del gemensamt 
skrivit kapitlen 2 och 4, även om jag ansvarat för slutredigeringen. De rest-
erande delarna är jag ensam författare till. 
 
Det har varit mycket lärorikt att arbeta tillsammans med både Magne och 
Ulla. De har från skilda perspektiv berikat denna studie med sin praktiska 
erfarenhet och sina breda nätverk. Jag, liksom projektet som sådant, är dem 
ett väldigt stort tack skyldiga. Det är vi naturligtvis också till medlemmarna i 
projektets styrgrupp. De har enskilt och tillsammans gjort många värdefulla 
informationer och perspektiv, som vi har haft stor glädje och nytta av under 
arbetets gång. Sist – men inte minst – ber jag att få rikta ett stort tack till alla 
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de som medverkat i projektet som intervjupersoner och samtalspartner. Det 
gäller arkitekter, byggledare, fastighetsägare, projekterare, lärare, special-
pedagoger, skolledare, politiker, organisationsföreträdare, men först och 
främst elever med hörselnedsättningar och deras föräldrar. Vi är mycket tack-
samma för att ni ville ställa upp och det är våra förhoppningar att det här 
arbetet skall vara ett bidrag, som kan hjälpa er i den långa vägen mot bättre 
ljudmiljö i skolan. 
 
Malmö i november 2008 
 
Stig Larsson 
professor, HAREC 
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1. Inledning 
 

 
Detta är den andra delrapporten inom projektet Anpassningar för elever med 
hörselnedsättningar i praktiken. Tidigare har hörselvårdsingenjör Magne 
Sjöström skrivit en rapport kring de uppföljande akustiska mätningar, som 
han gjort i skollokaler, som skulle användas av elever med hörselned-
sättningar. Hans rapport ligger i omtryck men omvänt i anslutning till denna. 
Detta har vi gjort för att man skall kunna ta del av de bägge rapporterna 
samtidigt. Man kan med fördel läsa dem parallellt. 
 
I den tidigare delrapporten kunde konstateras att trots att skolor fått 
påpekanden om behov av förbättringar av den akustiska miljön för att 
underlätta för elever med hörselnedsättningar, som vistas i dessa, hade 
skolorna nästan aldrig åstadkommit en optimal miljö för dem. Resultaten, 
liksom omständigheterna kring de mätningar som genomförts, finns – som 
nämnts – alltså redovisade i delrapport 1. Här lämnas också beskrivningar av 
grundläggande begrepp kring såväl akustik som byggnadsmässiga an-
passningar inom ljudområdet. 
 
Resultatet av undersökningen är i en mening tämligen förbluffande. Man kan 
mot bakgrund av dessa resa en rad frågor, som är av fundamentalt intresse 
för alla i samhället – inte minst för alla föräldrar. Kunskap karakteriseras ofta 
som ett grundläggande element för att nå framgång både som individ och 
organisation. Under senare år har kompetens inte minst lyfts fram som en 
betydelsefull faktor för välfärdsbygget. Man talar om kunskapssamhälle och 
satsningar för att värna utvecklingen av medborgarnas så kallade kompetens 
och färdigheter – särskilt i termer av att kunna konkurrera med andra länder i 
globaliseringens växande kölvatten. Mot denna bakgrund är därför rimliga 
frågor bland annat följande: 
 

• Är skolbyggnaderna arkitekttoniska utformade så att de fyller högt 
ställda krav på pedagogisk verksamhet? 

 
• Finns det en allmän medvetenhet om akustikens generella betydelse 

vid förmedling av kunskap? 
 

• Hur hanterar man de elever som är särskilt utsatta i relation till 
ljudmiljön? 
 

Från projektets första rapport kunde vi alltså konstatera att ljudmiljön i de 
undersökta skolorna för elever med hörselnedsättningar var långt ifrån 
tillfredsställande, trots att skolorna tidigare fått påpekanden om att man 
rimligen bör vidta åtgärder för att förbättra situationen. Vi har i allt väsentligt i 
det här arbetet koncentrerat och centrerat våra insatser på dessa elevers 
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situation. Emellertid är det angeläget att understryka, att denna i hög grad är 
beroende av hur man allmänt bygger miljöer för lärandet i vårt land. Med 
andra ord finns därför utformningen av skollokaler i allmänhet som en viktig 
klangbotten till projektet.  
 
Därför har vi inte kunnat undgå att beröra denna grundläggande process, där 
det finns många olika aktörer inblandade. Det gäller naturligtvis arkitekter och 
byggare, politiker och administratörer, byggmaterialindustrin likaväl som 
Skolverket och andra myndigheter som utformar normer på området. Det är 
emellertid också viktigt att framhålla att i en mening är vi alla medaktörer. Vi 
har alla varit elever och/eller föräldrar. Vi är medborgare och skattebetalare. 
Därför är frågan om varför ljudmiljön i skolorna är så dålig som den är något 
borde beröra oss alla.  
 
Den allmänna folkskolan genomfördes i Sverige 1842. Redan dessförinnan 
hade skollokaler naturligtvis uppförts. Många av Sveriges skolor är inrymda i 
byggnader som har många år på nacken och som är byggda med andra 
planeringsförutsättningar än dagens. Någon jämförande studie kring den 
akustiska miljön i gamla eller nya skolor finns inte. Dessvärre är det inte 
självklart att de nybyggda undervisningslokalerna är bättre än de som 
byggdes i förrförra seklet – i varje fall ur akustiksynpunkt.  
 
En enkel regel inom all planering är att den svagaste länken ger oss i många 
avseenden den bästa förutsättningen för analys av den kedja som man vill 
försöka förstå funktionen av. Ett kännetecken för elever med hörselned-
sättningar är naturligtvis att de är den kategori i skolan, som är mest utsatta 
för brister i den akustiska miljön. Men de är långt ifrån den enda särskilt 
sårbara gruppen. Vi tror därför att den studie som vi här presenterar i många 
viktiga avseenden också har bäring för skolan som helhet. Att skapa en 
bättre ljudmiljö i våra undervisningslokaler ligger i allas intresse – som vi 
påtalat - även om de mest utsatta för akustiska störningar är de som kanske 
vinner mest. 
 
Ny och gammal kunskap 
 
Arbetet med att försöka belysa anpassningsprocessen för elever med 
hörselnedsättningar har vi försökt göra utifrån skilda utgångspunkter. En är 
naturligtvis att få ett grepp om vad som tidigare gjorts i fråga om olika studier. 
Vi kommer att redovisa dessa senare i andra sammanhang i rapporten. En 
annan viktig uppgift har varit att försöka förstå dessa anpassningar både ur 
ett utbildnings- och ett handikappolitiskt perspektiv. Emellertid kan inte heller 
dessa dimensioner ses isolerade från olika samhällsvetenskapliga teorier 
med mera holistiska anspråksnivåer. Därför ägnar vi en betydande del av 
arbetet med att försöka förstå skilda processuella hinder och möjligheter ur 
främst organisatoriska, ekonomiska eller kunskapsteoretiska perspektiv. 
 
Själva basen för denna rapport är emellertid omfattande intervjuer med en 
rad olika intervjupersoner med skilda funktioner i skolbyggnadskomplexet – 
om man får uttrycka sig så. De viktigaste är naturligtvis för vårt sammanhang 
eleverna med hörselnedsättningar och deras föräldrar. Men många andra 
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grupper som arkitekter, projektledare inom byggverksamheter, rektorer, 
lärare, hörselpedagoger, skolbyggnadsadministratörer och politiker har 
genom intervjuer varit viktiga uppgiftslämnare till oss. Vi redogör mer för 
omständigheterna kring dessa intervjuer i samband med de avsnitt, där de 
främst presenteras. 
 
Emellertid har vi inte inskränkt oss till intervjuer som metod för datainsamling. 
Vi har även använt oss av en workshop-metodik för att försöka få till stånd 
vissa breda genomlysningar av en del frågor viktiga för området. Inom ramen 
för projektet har två sådana workshops (man skulle naturligtvis också kunna 
kalla dem för kunskapsgenererande seminarier eller fokusgrupper – bero-
ende på vilken metodologisk begreppstradition man vill anknyta till) genom-
förts. En av dessa workshops (egentligen borde vi kanske kalla det verk-
städer som ju är den direkta översättningen från engelskan) ägnades åt att 
försöka mejsla fram centrala problem och möjligheter med utgångspunkt från 
hörselpedagogernas praktik. Vi samlade sålunda samtliga verksamma hör-
selpedagoger i Skåne till ett arbetsmöte, där alla på olika sätt bidrog till att 
bespegla det praktiska arbetet utifrån denna yrkesgrupps horisont. Det blev 
ett fruktbart möte, där många skruvar kom på plats i den inte alltid särskilt 
enkla motor – som hörselpedagogiken i praktiken är och vars funktion i 
många avseenden är att driva på och underlätta skolarbetet för den enskilde 
eleven med hörselnedsättning. 
 
Den andra workshopen ägnades än mera åt övergripande frågor. Här hade vi 
samlat en rad olika experter inom området. En av dem var t ex Patrik 
Bjurström en av de få arkitekter som forskat om skollokaler i vårt land. Hans 
avhandling och forskargärning (2001) var sålunda ett pionjärarbete. Han har 
också på olika sätt bidragit med att öka medvetandenivån bland Sverige 
arkitekter kring skolbyggnation, bland annat som en av idégivarna till skol-
husgruppen inom Sveriges Arkitektförbund. Också de övriga deltagarna i 
denna workshop företrädde en hög kompetens på nationell nivå med 
anknytning till temat anpassningar för elever med hörselnedsättningar i 
skolan. 
 
Listan på samtliga deltagare finns i appendix till denna rapport. Genom att 
samla ett antal experter inom skilda kunskapsområden med relevans för 
projektet ville vi försöka åstadkomma ett fruktbart möte, som skulle kunna 
leda fram till nya perspektiv och kanske till och med nya insikter kring skolans 
ljudmiljö i allmänhet och för elever med hörselnedsättningar i synnerhet. Vi 
tog vår utgångspunkt i följande fem frågor, som riktades till var och en av 
deltagarna, nämligen: 
 

1. Varför är inte den akustiska miljön i skolorna generellt bättre? – Dina 
erfarenheter från olika ”proppar”? 

 
2. Hur identifierar Du de vikigaste ekonomiska hindren och hur möter Du 

dem i Ert arbete? 
 

3. Vilka är de övriga hindren som i första hand inte handlar om 
ekonomiskt utrymme och hur har Du träffat på dem i Din verksamhet? 
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4. Hur är Er samverkan med andra aktörer när det gäller att förbättra den 
akustiska miljön i skolan och har Du erfarenheter av olika sam-
arbetspartner och har Ni lyckats nå framgångar i ett förbättrat arbete? 

 
5. Hur skulle Du från Din horisont vilja att arbetet med den akustiska 

miljön i skolan organiserades, både i fråga om nybygge och ombygg-
nation? 

 
Som de olika spörsmålen visar, ville vi förutsättningslöst låta dessa verk-
städer ägna sig åt både demontering och montering av det redskap med 
vilket vi skulle kunna förstå problemkomplexet bättre. Med de många olika 
vinklingar som detta innehåller vore det förmätet att hävda att detta möte 
ledde fram till något självklart sätt att hantera det på. Emellertid lämnade de 
olika deltagarna var för sig viktiga bidrag, som vi i olika sammanhang an-
vänder oss av i den fortsatta framställningen. 
 
Ett projekt i Skåne för hela landet 
 
Projektet har i första hand inriktat sin verksamhet på förhållandena i Skåne. 
Men – som sammansättningen av vår andra workshop visar – har det 
naturligtvis bäring för hela landet. Detta var också en av orsakerna till att 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB (med sitt 
förbundskontor i Örebro) initierade projektet för att genom stöd från Allmänna 
Arvsfonden kunna realisera det i samverkan med Lunds universitet, Region 
Skåne och Kommunförbundet Skåne. 
 
Sverige är ett avlångt land med en liten sammanhållen befolkning. Det har av 
tradition funnits en stark statsmakt men också ett kraftfullt civilsamhälle med 
folkrörelserna som främsta katalysator. Det betyder att vårt land är samman-
hållet och att vi inte skiljer oss drastiskt åt när det gäller viktiga sam-
hällsfunktioner mellan olika landsändar. Det betyder naturligtvis inte – som 
handikapprörelsen ofta påpekar – att det ej finns en hel del skillnader vid 
tillämpningar av olika lagar mellan skilda kommuner eller olika verksamheter. 
Det genuina kravet på rättssäkerhet och likformighet i regelverken till-
sammans med olika centrala kontroll- och uppföljningssystem har lett till att 
man ganska enkelt känner igen sig runtomkring i vårt avlånga land när det 
gäller olika samhälleliga organ, institutioner och deras sätt att hantera 
medborgerliga verksamheter. 
 
Inom skolans värld ter sig säkert denna karakteristik också någorlunda 
korrekt. Det finns självklart skillnader i den sociala och ekonomiska 
strukturen i vårt land som reflekteras också inom skolområdet. Det är t ex 
mycket tydligt att antalet friskolor är långt större i storstäderna än i 
normalstora kommuner. Det finns många förklaringar till detta men en enkel 
är att i storstäderna och i tättbebyggda regioner är elevunderlaget större. Det 
är möjligt att Skåne i vissa avseenden skiljer sig något från landet i 
genomsnitt inom området för vår undersökning – Anpassningar i praktiken för 
elever med hörselnedsättningar. I så fall handlar det sannolikt mera om 
demografiska eller andra strukturella skillnader än om att man här skulle ha 
utvecklat en egen praxis. 
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Skåne består av 33 kommuner. Var och en av dem har olika karaktär. Malmö 
har en påtaglig storstadskaraktär, som dessutom accentueras genom 
närheten till Köpenhamn. Men här finns också många kommuner som 
huvudsakligen består av glesbygd. Till invånarantalet utgör Skåne ungefär en 
åttondel av Sveriges befolkning. Man kan studera Skåne dels som ett sätt att 
göra ett urval av Sverige, dels som ett särskilt fall. 
 
Inom samhällsvetenskapen talar man ibland om fallstudie som en särskild 
metodik. Den ger unika möjligheter att samla in ett omfattande datamaterial, 
som kan ge konkret och nyanserad kunskap i frågor om den sociala 
verkligheten. Det kan gälla frågor som vad social utsatthet innebär, hur 
sociala problem förstås och hanteras, hur människobehandlande organi-
sationer och socialt nätverk fungerar och hur social mobilisering och social 
förändring kan ske (Jacobsson & Meeuwisse, 2008). När vi talar om 
fallstudier tänker vi vanligtvis på fördjupade analyser av en enda människa – 
ett fall – inom medicin, psykologi, socialt arbete eller inom juridiken. Dessa 
har emellertid sedan många år tillbaka också tillämpats för olika sociala 
entiteter allt från en förening, en myndighet, ett företag eller en hel stad eller 
landsdel. Inom sociologin utvecklades en särskild metodiktradition, som fick 
namnet Chicagoskolan, vilken kom att bli stilbildande för urbana fallstudier.  
 
Kritiken mot fallstudier liknar den som rests mot kvalitativa studier i allmänhet 
nämligen att kunskapen är begränsad till just det studerade fallet och inte kan 
utsträckas bortom detta. Kritiken kan bemötas på två olika sätt, skriver 
Jacobsson & Meeuwisse. Ett förhållningssätt är att betrakta generaliserings-
aspekten som underordnad. Istället framhålls egenvärdet i att studera det 
unika fallet i fråga (jfr Flyberg, 2004 och Stake, 1995). Ett andra förhållnings-
sätt är att i stället motsäga kritiken och hävda att fallstudier kan eller ska visst 
generaliseras (jfr t ex Goom et. al., 2000, Yinn, 2007). Man kan skilja på 
empirisk generalisering, dvs. när man gör fallets resultat giltiga för flera fall, 
som inte har studerats och på teoretisk generalisering, när resultaten görs 
allmänna i förhållande till en teori eller ett teoretiskt perspektiv.  
 
I detta fall har knappast Skåne använts för en genuin fallstudie. Emellertid 
finns det anledning att föreställa sig att förhållandena inte väsentligen skiljer 
sig från landet i övrigt. Med andra ord skulle man kunna – för att uttrycka sig 
metodologiskt avancerat – säga att i det här projektet har angreppssättet rört 
sig mer om en kombination av urvals- och fallstudiemetodiken än någon 
renodling av det ena eller det andra. Med den förtrogenhet som aktörerna 
inom såväl skolans värld som inom handikapprörelsen har med de temata 
som tas upp, finns det all anledning att tro att igenkänningen av för-
hållandena i det sydligaste länet har stor bärighet för resten av Sverige.  
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2. Utbildning, funktionshinder – centrala principer  
    och aktörer 
 
 
Den svenska utbildningspolitiken vilar sedan länge på ambitionen att skapa 
”en skola för alla”., där varje elev har rätt till likvärdig utbildning och från 
vilken så få elever som möjligt utestängs. Skolan ska arbeta så att varje elev 
blir delaktig och har inflytande över sin skolgång. Utbildningen ska vara 
likvärdig oavsett var den anordnas i landet. 
 
I skollagen kap 1 § 2 kan man läsa: 
  

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist 
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning 
i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall 
inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.  
 
 Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö.” 

 
Full delaktighet i skolans verksamhet för barn med funktionshinder handlar i 
hög grad om tillgänglighet till information, verksamhet och lokaler. Det 
handlar också om bemötandeområdet, att motverka kränkande behandling 
och diskriminering, om att ha kamrater och vara med i lek och socialt 
samspel. Ur ett handikappolitiskt perspektiv återspeglas denna ambition i den 
nationella handlingsplanen. 
 
 I denna plan för handikappolitiken som givits namnet Från patient till med-
borgare. som vi ska återkomma till, formuleras ambitionen för skolsektorn 
med följande ord:  
 

”En samhällsgemenskap med mångfald som grund samt full delaktighet 
och jämlikhet för elever med funktionshinder. Delaktighet och jämlikhet i 
villkor kan sannolikt uppnås på flera vägar, men en grundtanke, som 
bland annat hävdas i internationella överenskommelser (FN:s 
standardregler och Salamancadeklarationen) kan sägas utgå från den 
integrerade skolan.” (Regeringens proposition 1999/2000:79, sid 1) 
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I Skolverkets analys av faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå de 
handikappolitiska målen kan man läsa:  
 

”Barn- och ungdomsutbildningen i Sverige karaktäriseras idag av 
mycket höga ambitioner. I ett historiskt perspektiv märks en långvarig 
strävan att låta de samhälleliga utbildningsinsatserna omfatta en allt 
vidare krets av barn och ungdomar och att allt mer rikta fokus mot den 
lärande miljön snarare än mot individernas tillkortakommanden.” (Dnr  
2002.1884, sid 3) 

 
Skollag och Arbetsmiljölag 
 
Skolans verksamhet styrs av skollagsstiftningen men också av reglerna för 
arbetsmiljön. Alla anställda och elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. 
Skollagsstiftningen gäller för alla kommunala skolor och de fristående 
skolorna som i princip ska ha en motsvarande verksamhet. I denna ställs 
uttalade krav på att de lokaler som utbildningen bedrivs i ska vara ända-
målsenliga. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara tillfredsställande 
med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i 
samhället. Föreskrifter om arbetslokalers utformning anger att dessa vid 
behov ska vara tillgängliga för och kunna användas av arbetstagare med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 
Arbetsmiljöverket och dåvarande Arbetslivsinstitutet har i samarbete med 
Elevorganisationen arbetat fram en rapport med titeln Arbetsmiljön i skolan. 
Man konstaterar: 
 

”Det finns föreskrifter som reglerar både den fysiska och den psyko-
sociala miljön i skolan. Arbetsgivaren är skyldig att följa dessa regler ”. 
(sid 5)  

 
Från och med årskurs 7 får eleverna vara med i arbetsmiljöarbetet (genom 
elevskyddsombud). Det är naturligtvis ett viktigt arbete som dessa kan göra. 
Deras verksamhet varierar sannolikt i hög grad från skola till skola. Någon 
tillförlitlig utvärdering av elevskyddsombudens verksamhet har vi inte haft 
tillgång till. Naturligtvis vore det därvid intressant att kunna konstatera i vilken 
omfattning man ägnar sig åt elever med särskilda behov.  
 
Andra sektorsmyndigheter som har ansvar för frågor som berör skolväsendet 
är t ex Arbetsmarknadsstyrelsen som ansvarar för samverkan mellan skola 
och arbetsliv och Boverket som ansvarar för byggnormer för nybyggande och 
ombyggnation av skolbyggnader.  
 
Med rådande ansvarsfördelning mellan stat och kommun har således kom-
munerna ansvar för skolornas lokaler och handikappanpassning, tilldelning 
av resurser till hjälpmedel och särskilt stöd i övrigt.  De ansvarar för att 
verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den är tillgänglig och att barn och 
elever med funktionshinder blir väl bemötta. Redan för tio år sedan 
betonades vikten av att varsebli anpassningar för elever med funktionshinder 
ur ett livsloppsperspektiv: 
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”Om skolan inte uppfyller sitt uppdrag vad gäller utbildning av barn och 
ungdomar med funktionshinder får detta konsekvenser för deras 
möjligheter till arbete och ekonomisk utveckling likvärdig den som andra 
medborgare erbjuds i samhället.” (SOU 1998:66 sid 4) 

Den Kommunala skolplanen utgör ett instrument för den lokala skolpolitiken. 
Den regleras på följande sätt i lagen: 
 

”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen 
skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och ut-
vecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen 
avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. 
Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen”. 
(Skollagen kap. 2 § 8)  

 
För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen ska det finnas en 
Arbetsplan. Denna ska utarbetas under medverkan av lärare och övrig perso-
nal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektor beslutar 
om arbetsplanen. Arbetsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas 
(Grundskoleförordningen 2 kap 23 §). 

 I den enskilda skolans arbetsplan ska innehållet i styrdokumenten kunna  
brytas ned så att de blir konkreta på varje nivå för att kunna fungera som 
arbetsredskap och omsättas i praktisk handling. Utgångspunkten för målen 
och val av arbetssätt måste vara olika elevgruppers och individers förut-
sättningar. De statliga krav som tillsynen av det offentliga skolväsendet 
inriktas på är hur kommunen ger tillgång till den utbildning som föreskrivs. 
Vidare kontrolleras att alla elever ges möjlighet att nå kunskapsmålen, att 
elevers rätt till stöd tillgodoses, att mobbning och andra trakasserier 
motverkas, att elever och föräldrar ges inflytande och att kommunen har en 
fungerande egenkontroll och styrning av verksamheten. 

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla skolor, naturligtvis också de fristående 
skolorna. Skolan kan inte frita sig från att uppfylla sitt ansvar enligt arbets-
miljölagen genom att hävda att den följer skollagen. Den kan inte heller peka 
på arbetsmiljöskäl för att bryta mot skollagen. Det framgår av beslut av JO att 
man vid en kollision mellan dessa lagar måste hitta en lösning som gör att 
bägge lagarna kan följas. 

 
Dessutom finns en så kallade Egenkontroll i skolor och förskolor som bland 
annat den kommunala miljöverksamheten påskyndar. Denna innebär att alla 
som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är 
skyldiga enligt miljöbalken att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. 
Rutiner i denna kan vara att undersöka ventilationens effektivitet eller att 
undersöka och bedöma förekomst av buller. 
  
Arbetsmiljöverket spelar sålunda en central roll också för skolans värld. 
Verkets uppgift är bl.a. att se till att arbetsmiljölagen följs. Målet är att minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverkets inspektörer gör kontroller för att undersöka om arbets-
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miljölagen följs. Om inspektörerna finner något anmärkningsvärt kan de 
skicka ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren. Detta kan innebära att 
man begär in kompletterade uppgifter, eller att arbetsgivaren ska redovisa 
hur kraven uppfyllts. Inspektionsmeddelande är inte ett bindande beslut och 
går inte att överklaga.  
 
Om arbetsgivaren inte uppfyller de krav som står i inspektionsmeddelandet 
kan Arbetsmiljöverket meddela föreläggande eller förbud, d.v.s. förbjuda viss 
verksamhet tills bristerna rättats till. Ett förläggande eller förbud kan även 
vara förenat med ett vitesbelopp. Föreläggande och förbud går att överklaga 
till domstol inom en viss tid. 
 
Som tidigare redovisats i delrapport 1 år 2005 fick 17 skolor i Skåne 
inspektionsmeddelande med krav angående buller. 2006, fram till den 1 
augusti fick 41 skolor i Skåne inspektionsmeddelande med motsvarande 
krav. Ytterst ansvariga för arbetsmiljön i de kommunala skolorna är de lokala 
politikerna. I regel delegerar politikerna det dagliga arbetet med skolans 
arbetsmiljö till rektor.  
 
Det finns flera exempel på andra instanser för att skapa bättre villkor i skolan. 
Kommunförbundet i Skåne driver till exempel i samarbete med Region Skåne 
projektet Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne. Man påpekar att det finns 
ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. Skolan som arbetsplats ska 
vara en stödjande miljö för hälsa. Lusten att lära är kopplad till hälsa och 
välbefinnande. Man utgår i arbetet från den salutogena hälsoteorin som 
innebär att man söker efter friskfaktorer i stället för riskfaktorer (Antonovsky 
1991). I projektet hävdar man att ha tilltro till barnets förmågor uppmuntrar 
barnet och stärker dess självförtroende. (www.kfsk.se)   
 
En ny skolorganisation – SPSM 
 
Från och med hösten 2008 finns en ny verksorganisation på det statliga 
området. Vid sidan om Skolverket är det numera endast två myndigheter 
som verkar, nämligen Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspek-
tionen. Specialpedagogiska skolmyndigheten är i första hand en samman-
slagning av det som tidigare kallades för Specialpedagogiska institutet (oftast 
förkortat SIT) och Specialskolemyndigheten liksom en del av verksamheten 
som bedrevs av SISUS. Verket är bildat för att på olika sätt ge barn, ung-
domar och vuxna med funktionsnedsättningar förutsättningarna för att de ska 
få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, till-
gänglighet och gemenskap. Dess uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till 
skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa 
elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsätt-
ningar och till utbildningsanordnare. Det övergripande uppdraget är sålunda 
att alla skall ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Verket 
beskriver sammanfattningsvis sina uppgifter som fyra skilda verksamheter, 
nämligen 1. råd och stöd, 2. att bedriva skolor, 3. att bedriva resurscenter 
och 4. att förmedla statliga bidrag. 
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SPSM ger råd och stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av 
funktionsnedsättningar till personal inom det offentliga skolväsendet och fri-
skolor som står under statlig tillsyn. I uppdraget ingår: 
 

• att anordna och samverka i kompetensutveckling 
 

• att sprida information till skolhuvudmän och föräldrar 
 

• bedriva och medverka i specialpedagogisk  
utvecklingsverksamhet 

 
• främja och informera om tillgång till anpassade läromedel för barn, 

ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
 
Verket driver tre nationella och fem regionala specialskolor. De nationella 
skolorna tar emot elever med synskada och ytterligare funktionsnedsätt-
ningar, dövhet eller hörselskada kombinerad med utvecklingsstörning eller 
med medfödd dövblindhet samt gruppen grava tal- och språkstörningar. De 
regionala skolorna erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan för elever 
med dövhet eller hörselskada. I det här sammanhanget är det viktigt att 
framhålla, att inga i vår grupp har så svåra hörselnedsättningar att de kan 
komma ifråga för de här skolornas verksamhet. 
 
SPSM bedriver fyra nationella resurscenter som var och en har fördjupad 
kompetens kring följande områden: 
 

• Synskada med eller utan ytterligare funktionsnedsättning 
 

• Dövhet eller hörselskada kombinerat med utvecklingsstörning 
 

• Medfödd dövblindhet  
 

• Grava tal- och språkstörningar 
 

Resurscentren erbjuder bland annat utredningar av barn och ungdomar samt 
fortbildning av skolpersonal och föräldrar. De spelar därför en roll av att 
underhålla kompetensstöd inom skolområdet för berörda grupper. 
 
Slutligen har verket uppgiften att fördela statsbidrag bland annat till folk-
högskolor, universitet och högskolor och till riksgymnasium för elever med 
svåra rörelsehinder. Man kan också bevilja bidrag till vuxna studerande med 
funktionsnedsättningar för vissa kortare studier.  
 
Lite förenklat uttryckt kan man säga att skolverksamheten var den som 
tidigare bedrevs av Specialskolemyndigheten, resurscenterverksamheten 
tidigare av Specialpedagogiska institutet och förmedlingsverksamheten 
tidigare av SISUS. Genom sammanslagningen är den nya myndigheten en 
ganska stor aktör på området utbildning och funktionshinder. Man har mer än 
1200 anställda. Det betyder naturligtvis att man samlar på sig generell 
kompetens inom området, som också har bäring för vår grupp, även om 
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verkets verksamhet inte primärt adresserar elever med lindrig hörselned-
sättning. I allt väsentligt har det vi här sammanfattar om myndigheten sitt 
ursprung dels i texter från Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida 
www.spsm.se eller från information, som dess generaldirektör Greger Bååth 
tillhandahållit. 
 
Skolinspektionen 
  
En annan ny myndighet som sett dagens ljus år 2008 är Skolinspektionen. 
Den har i allt väsentligt övertagit – som namnet antyder – uppföljnings-
ansvaret som tidigare åvilade Skolverket, men dessutom fått en del andra 
arbetsuppgifter. Enligt dess regleringsbrev skall myndigheten bedriva verk-
samhet inom två verksamhetsgrenar, nämligen tillståndsprövning respektive 
tillsyns- och kvalitetsgranskning. 
 
Inom tillståndsprövningen ska man pröva ansökningar om godkännande och 
rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående skolor. Myndigheten skall därvid 
bland annat  
 

• bidra till en mångfald av skolor av hög kvalitet 
 

• ha en effektiv och likvärdig handläggning av tillståndsärenden 
 

• följa upp beslut om tillstånd eller rätt till bidrag i nära anslutning till 
verksamhetens art 

 
• sprida kunskap om vad som krävs för att starta fristående 

förskoleklass, en fristående skola eller en internationell skola. 
 
På likartat sätt bedrivs myndighetens verksamhet inom tillsyn och kvalitets-
granskning. På dess hemsidan (www.skolinspektionen.se) framhålls det att 
verket bland annat skall  
 

• bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet 
 

• regelbundet med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys 
granska kvaliteten i och utöva tillsyn av huvudmän och verksamheter 

 
• kommunicera resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 

 
• ha en effektiv handläggning av anmälningsärenden 

 
• skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden 

 
Utöver dessa verksamheter skall Skolinspektionen utöva tillsyn över 
kommunernas ansvar för tillsyn av enskild förskoleverksamhet och skol-
barnomsorg samt granska arbetet med att följa upp de studerandes resultat 
inom vuxenutbildningen. 
 

 15 

http://www.skolinspektionen.se/


Skolinspektionens kvalitetsgranskning ger möjlighet att gå på djupet och 
bedöma kvaliteten på ett helt annat sätt än vad som är möjligt inom ramen för 
t ex den regelbundna tillsynen. Det gäller exempelvis möjligheten att granska 
undervisningens ändamålsenlighet och kvalitet. Det grundläggande syftet är 
att granska skolor och huvudmän för att nå förbättringar av undervisningen 
med fokus på elevernas kunskapsresultat.  
 

• kvalitetsgranskningen kan innebära en granskning mot kvalitets-
kriterier som sammanställs av Skolinspektionen, t ex mot bakgrund av 
forskning och beprövad erfarenhet samt med utgångspunkt i nationella 
mål och övriga bestämmelser 

 
• möjliggör en granskning av områden eller frågeställningar som inte 

direkt kan hänföras till styrdokumenten 
 

• bygger på delvis andra metoder än inom tillsynen 
 

• leder till en rapportering av Skolinspektionens bedömningar av kvali-
teten hos den granskade verksamheten. 

 
En kvalitetsgranskning kan startas därför att en nationell risk- och väsentlig-
hetsanalys visat att de granskningsområdena finns behov av förbättring. Ett 
urval kommuner och skolor granskas utifrån i förväg fastställda perspektiv 
och frågeställningar. En kvalitetsgranskning kan också startas därför att det 
visar sig att det finns kvalitetsbrist inom en särskild skola, annan verksamhet 
eller hos en särskild huvudman. I ett sådant fall ger en kvalitetsgranskning 
möjlighet att gå på djupet med de problem som iakttagits, exempelvis när det 
gäller undervisningens kvalitet. 
 (www.skolinspektionen.se). 
 
En god ljudmiljö är inte endast en arbetsmiljöfråga utan i allra högsta grad 
också en kvalitetsfråga, som påverkar elevernas kunskapsnivå. Det är 
kanske därför viktigt att den här typen av studier kan ge näring åt den nya 
Skolinspektionen att göra kvalitetskontroller inom vissa områden som både 
gäller elever med funktionshinder och en god kvalitet i undervisningen ur ett 
generellt perspektiv. Inte minst med hänsyn till tankegångarna bakom ett 
Design för alla-perspektiv borde kanske Skolinspektionen föra in ljudmiljön 
som ett kvalitetskriterium.  
 
Verksamheten bedrivs i fem olika regioner med kontor i Stockholm, 
Göteborg, Lund, Linköping och Umeå. Basen för uppföljningen är naturligtvis 
de lagar och regler som gäller på området, nämligen skollagen, barn- och 
elevskyddslagen, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet, LTO 1984 samt läroplan för de frivilliga skolformerna, LPF 
1984. Man framhåller också betydelsen av arbetsmiljön i skolan, bland annat 
genom att på hemsidan ha en länk till Arbetsmiljöverkets och Skolverkets 
arbete. Barn- och elevombudet (BEO) övervakar barn- och elevskyddslagen 
tillsammans med diskrimineringsombudsmännen, handikappsombuds-
mannen, ombudsmannen för etnisk diskriminering, ombudsmannen mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning och jämställdhetsombuds-
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mannen. Dessa kommer från och med 2009 att utgöra en myndighet. 
Diskrimineringsombudsmannen BEO utreder anmälningar om kränkande be-
handling som inte har karaktären av diskriminering. Barn- och elevombuds-
mannen ska:  
 

• informera om barn- och elevskyddslagen, men också ge råd om hur 
lagen skall användas 

 
• hjälpa barn och elever så att hon eller han kommer till rätt ombudsman 

i de fall Barn- och elevombudet inte själv skall ha hand om ärendet 
 

• följa utvecklingen inom området 
 

• upprätta kontakter och samarbete med de andra ombudsmännen, 
kommuner, elevorganisationer med mera som berör området 
 

• företräda barnet eller eleven i domstol i en skadeståndstvist. 
 
Det är uppenbart att det finns många berörningspunkter mellan antidiskri-
mineringsinsatser inom funktionshinderområdet och på barn- och elevom-
rådet. Emellertid har – såvitt vi har kunnat finna – inga mera samlade in-
satser gjorts av BEO och handikappombudsmannen gemensamt för att bland 
annars motverka skolornas brist på stöd för elever med funktionshinder, t ex 
just att inte tillhandahålla rimlig ljudmiljö i skolan för elever med hörsel-
nedsättningar. 
 
Från patient till medborgare 
 
Våren 2000 antog riksdagen den nationella handlingsplanen för handikapp-
politiken med den talande beteckningen Från patient till medborgare (1999-
2000:79). Utgångspunkten i denna är att samhället ska utformas på ett 
sådant sätt att alla medborgare har samma möjligheter. Det är därför viktigt 
för hela samhället att alla människor kan leva på ett jämlikt sätt och att alla 
kan delta i samhällsutvecklingen. De nationella målen för handikappolitiken 
som riksdagen antog är: 
 

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
 

• att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

 
• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionshinder 
 

I handlingsplanen beskrivs också hur inriktningen på det handikappolitiska 
arbetet bör te sig. Detta kan sammanfattas med följande uppdrag: 
 

• att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionshinder 
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• att förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funk-
tionshinder 

 
• att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar 

för självständighet och självbestämmande. 
 

 
Handikapplanen och de handikappolitiska målen utgår från FN standard-
regler. Dessa antogs av FN:s generalförsamling 1983. Det finns 22 regler 
och de skall säkerställa att människor med funktionshinder är medborgare 
med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Standard-
reglerna bygger på internationella överenskommelser om mänskliga rättig-
heter. Genom att riksdagen har antagit den nationella handlingsplanen för-
söker man förverkliga principerna i standardreglerna. Den kanske mest mar-
kanta förändringen i förhållande till den tidigare handikappolitiken är att man 
utgår från den enskilde medborgaren. 
 
Betoningen i arbetet ligger på att identifiera och undanröja hinder, förebygga 
och bekämpa diskriminering och skapa förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande för människor med funktionshinder. 
 
En av de viktigaste reglerna i den nationella handlingsplanen är ansvars- och 
finansieringsprincipen. Denna innebär att varje sektor i samhället skall ut-
forma sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare. Den 
beskrivs på följande sätt i propositionen: 
 

”En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är 
den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att 
varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att 
den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med 
funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassnings-
åtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten”. 
 (a.a., sid 16) 

 
Möjligheterna att kunna vara delaktig i samhället är en demokratisk rättighet. 
Denna nås inte med insatser som finansieras av verksamheter som t ex vård 
och omsorg eller inom hälso- och socialsektorn. Enligt de generella 
principerna såsom de utformats skall insatserna planeras, genomföras och 
finansieras av de samhällsorgan och verksamheter, som svarar för in-
satserna för medborgarna generellt i samhället. 
 
På skolområdet betyder naturligtvis detta att de som driver verksamheterna – 
kommuner eller så kallade friskolor – har ansvaret både i fråga om utform-
ning och kostnader för att skapa förutsättningar för att deras verksamhet ska 
bli tillgänglig för elever med skilda funktionsnedsättningar. När man planerar 
utformning av skolans lokaler skall man göra det på ett sådant sätt att också 
denna grupp av elever kan bli delaktiga i undervisningen på samma villkor 
som andra. 
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Om målsättningen och inriktningen för handikappolitiken kan det inte råda 
någon tvekan. I dess praktiska tillämpningar finns det emellertid många 
skilda problem med olika svårighetsgrad och varierande omfattningar både 
av dess betydelse för den enskilde och för de olika verksamheterna.  
 
En viktig princip för den nationella handlingsplanen var att Sverige skulle bli 
fullt delaktigt för människor med funktionshinder år 2010. Det var frågan om 
en horisont på tio år i handlingsplanen. När vi nu börjar närma oss slutet på 
decenniet framstår det som tämligen utopiskt. Från politiskt håll kunde man 
redan för flera år sedan konstatera problem i genomförandefasen. Därför har 
man försökt vidta ett antal åtgärder under de år som gått sedan 
millennieskiftet. En åtgärd var att sätta ökat tryck på de statliga verk-
samheterna, som enligt den handikappolitiska målsättningen skulle vara ett 
föredöme och visa vägen i tillgänglighetsarbetet. 
 
Sektorsmyndigheter 
 
I en särskild förordning (SFS 2001:526) ska sålunda de statliga myndig-
heterna verka särskilt för att deras lokaler, verksamhet och information är 
tillgänglig för personer med funktionshinder. I detta arbete ska myndighet-
erna bland annat göra inventeringar och upprätta handlingsplaner. 
 
Vissa centrala myndigheter har också utsetts till så kallade sektors-
myndigheter. Detta innebär att de har ett särskilt ansvar. Sålunda ska de, 
förutom att se till att deras egen verksamhet är tillgänglig, driva på så att 
handikappolitiken blir verklighet inom sina respektive samhällsområden. 
 
Tanken är att dessa ska verka för att handikappfrågorna genomsyrar 
verksamheten inom deras skilda områden. Avsikten är alltså att frågor som 
berör människor med funktionshinder inte ska behandlas som särfrågor, utan 
som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Sektormyndigheterna ska 
samordna, stödja och driva på andra aktörer inom sitt område för att uppnå 
de nationella målen för handikappolitiken. Exempelvis ska Skolverket i sin roll 
som sektorsmyndighet sprida kunskap om handikappolitiken och driva på 
utvecklingen bland aktörerna på skolområdet – allt från kommunernas 
skolansvariga till rektorer och lärare. Sammanlagt finns det fjorton olika 
sektorsmyndigheter som är de följande: 
 

• Arbetsförmedlingen (tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen) 
• Arbetsmiljöverket 
• Banverket 
• Boverket 
• Försäkringskassan 
• Konsumentverket  
• Luftfartsstyrelsen 
• Post- och Telestyrelse 
• Riksantikvariet 
• Antikvarieämbetet 
• Sjöfartsverket 
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• Socialstyrelsen 
• Statens kulturråd 
• Statens Skolverk 
• Vägverket 

 
Det säger sig självt att det finns många tangerande verksamhetsområden 
mellan de olika sektorsmyndigheterna. För att bland annat hantera dessa, 
men också för att få till stånd en samordning och ett ökat tryck i det 
strategiska handikappolitiska arbetet inrättades en särskild myndighet, 
Myndigheten för Handikappolitisk Samordning, Handisam.  
 
Handisam 
 
Den nya myndigheten kom alltså till för att effektivisera och strukturera 
arbetet med att uppnå de handikappolitiska målen såsom de uttrycktes i 
riksdagens beslut om den nationella handlingsplanen. Grundstommen i 
Handisam består av det som tidigare var Tillgänglighetscentret hos 
Handikappombudsmannen och det som kallades bemötandegruppen inom 
SISUS. Det Nationella Tillgänglighetscentrat bildades 2001 och kom att ligga 
vid Handikappombudsmannen. Centrats uppgift var att driva på utvecklingen 
mot ett tillgängligt samhälle. SISUS, Statens Institut för Särskilt Utbildnings-
stöd, hade under åren 2000-2005 regeringens uppdrag att verka för ökad 
kompetens i bemötande av personer med funktionshinder. I den nationella 
handlingsplanen konstaterades att många personer med funktionshinder 
kände sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta i sina möten med 
myndigheter och andra offentliga organ. Bakgrunden till denna bemöt-
andesatsning var det arbete som hade genomförts av den så kallade 
bemötandeutredningen under ledning av f.d. statsrådet Bengt Lindqvist, som 
tillika varit FN:s förste rapportör om arbetet med standardreglerna för att 
tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. 
Det finns anledning att senare återvända till bemötandefrågorna generellt 
liksom till bemötandeutredningen (SOU 1999:21). 
 
Handisam är sålunda en egen statlig myndighet, vars verksamhet regleras av 
bland annat regeringens skrivelse 2004/05:86. Verksamheten leds av en 
generaldirektör. Ett tjugotal personer arbetar på myndigheten. 
 
Det ligger i sakens natur – som vi tidigare framhållit – att Handisam har ett 
nära samarbete med de statliga myndigheterna, men också med kommuner 
och landsting liksom med handikapporganisationerna. Handisams främsta 
uppgifter är: 
 

• att stödja och samordna de så kallade sektorsmyndigheterna – de 
myndigheter som har ett särskilt ansvar för genomförande av handi-
kappolitiken 

 
• att strategiskt samordna frågor kring design för alla, forskning, 

standardisering av upphandling och att utvärdera den handikapp-
politiska utvecklingen 
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• att stödja och följa alla statliga myndigheters arbete med att bli till-
gängliga och att utveckla metoder för uppföljning i kommunerna 

 
• att utveckla, samla och sprida kunskap om tillgänglighet 

 
I arbetet har man ett antal olika uppdrag och en del projekt. Handisam har i 
sitt tillgänglighetsarbete på olika sätt sökt vara vägledande. Bland annat har 
man arbetat fram boken Riktlinjer för tillgänglighet – riv hindren, som finns att 
ladda ner på Handisams hemsida www.handisam.se. Man betonar att 
processen för att göra verksamheter tillgängliga kan delas upp i olika 
moment – från policy och behovsinventering till utvärdering. Handikap-
perspektivet bör genomsyra arbetet med tillgänglighet. Av detta följer en 
strategi och arbetsmetodik, som går ut på att identifiera de hinder som finns 
och att åtgärda dem. Man betonar – vilket ligger i de handikappolitiska 
målen, som vi kunnat konstatera – att de statliga myndigheterna ska tjäna 
som föredöme.  
 
Man betonar vidare att det kan vara ett utmärkt medel att utgå från att man 
skapar en handlingsplan för att påbörja arbetet med att göra lokaler, 
kommunikation och information samt övriga delar av verksamheten till-
gänglig. Avsikten är att man då gör en handlingsplan för hela verksamheten 
och att den kontinuerligt uppdateras. 
 
Man understryker också att det behövs ett ansvar för samordningsarbetet. 
För de statliga sektorsmyndigheterna är myndighetschefen ytterst ansvarig. 
Det är också denne eller i förekommande fall styrelsen som skall anta förslag 
till handlingsplan. Handisam har också utarbetat olika hjälpmedel för att 
skaffa en bättre bild av tillgänglighetsarbetet. Sålunda är de statliga myndig-
heterna utifrån en särskild förordning (SFS 2001:528) skyldiga att inventera 
lokaler, information och övrig verksamhet i fråga om deras tillgänglighet för 
människor med funktionshinder. Handisam har utarbetat ett särskilt inven-
teringsformulär som kan vara till hjälp i detta arbete. 
 
Skolans tillgänglighet 
 
I Skolverkets utvärdering av hur tillgänglig utbildningen är för elever med 
funktionshinder, På andras villkor – skolans möte med elever med funktions-
hinder (2006), påpekas att det finns stora brister i hur skolan klarar av att 
göra utbildning tillgänglig för elever med funktionshinder. Dessa tillkorta-
kommanden finns inom skolan, menar man, trots att det på alla nivåer råder 
en hög medvetenhet om att samtliga elever ska ges förutsättningar för en 
likvärdig utbildning.  
 
I Skolverkets Handlingsplan för arbetet med de handikappolitiska målen inom 
skolsektorn för åren 2002-2010 står att läsa: 
 

”Om skolan inte uppfyller sitt uppdrag vad gäller utbildning av barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshinder får detta vittgående konse-
kvenser för deras möjligheter till arbete och därmed ekonomisk 
utveckling likvärdig den som andra medborgare i samhället.” (sid 4)  
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Riksrevisionens promemoria, från juni 2006 (dnr 31-2005-0233) angående 
statens ansvar och insatser för elever med funktionshinder i den kommunala 
grundskolan resulterade i ett uppdrag till Skolverket och Myndigheten för 
skolutveckling (feb 2006) att utarbeta nya allmänna råd och ge stöd vad 
gäller kommunernas kvalitetsredovisningar om elever med funktionshinder. 
 
Kunskapen om hur elever med funktionshinder har det i den svenska skolan 
brister i flera viktiga avseenden. Det saknas kunskap om hur dessa elevers 
utbildningsvägar ser ut, vilka olika slag av stöd de fått och – kanske allra 
viktigast – finns det mycket begränsad forskning som ger en bild av om hur 
eleverna själva upplever sin skolgång. Den centrala frågan handlar i grunden 
om hur vi vill åstadkomma en skola för alla. Man kan säga att en skola som 
inte är tillgänglig för funktionshindrade inte heller motsvarar samhällets krav 
på en skola för alla, vilket i sin tur innebär en inskränkning av principen om 
likvärdig utbildning.  
 
Under hösten 2005 genomförde Arbetsmiljöverket en enkätundersökning 
bland elever födda 1994. (Arbetsmiljöverkets rapport 2006:3) Syftet var att 
börja kartlägga hur elever upplever sin skolmiljö. De resultat som studien gav 
var tänkta att användas som planeringsunderlag i Arbetsmiljöverkets till-
synsverksamhet, men även som underlag för andra myndigheter och besluts-
fattare. De ämnesområden som behandlats i enkäten är den organisatoriska 
och psykosociala arbetsmiljön, skolans fysiska arbetsmiljö samt hälsa och 
olycksfall. ”Resultatet av enkäten visar att många av eleverna har en positiv 
bild av skolan. De trivs bra och får stöd och uppmuntran i sitt arbete”, kan 
man konstatera. 
 
Denna studie visade till exempel inte på några större skillnader mellan hur 
pojkar och flickor upplever sin skolmiljö. I rapporten finns också ljudmiljön 
berörd. Man skriver: 
  

”Tystnad är något som man nästan aldrig får uppleva. Det är hela tiden 
en massa ljud omkring oss. En del av ljuden är vi medvetna om och 
andra kanske vi inte ens tänker på. Prat, smällar med bänklock och 
skrapljud från stolar är exempel på sådant buller. Man kan också störas 
av bakgrundsljud från fläktar, spring i korridorer eller bilar som bullrar 
utanför fönstret. 
 
Eftersom en stor del av skolundervisningen grundas på muntlig 
kommunikation är en god ljudmiljö i skolan av största vikt. Om ljudnivån 
hos bakgrundsbullret från exempelvis trafik, installationer och verk-
samhet närmar sig talets nivå minskar möjligheten att uppfatta tal”. (a.a. 
sid 28) 

  
Studier har visat att buller kan ha effekter på minne och inlärning och då 
speciellt på språkbaserade färdigheter. Desto svårare arbetsuppgiften är, 
desto större negativ inverkan har bullret på möjligheten att lösa den. 
Ljudnivåerna i skolan är sällan så höga att de är skadliga för hörseln. De är 
dock ofta så höga att de är störande. Prat och rörelser i klassrummet skapar 
en bakgrundsnivå som man måste överrösta för att höras. Buller är ett 
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område som under 1990-talet ständigt tagits upp på skolornas skyddsronder, 
men lite har gjorts för att sänka ljudnivån. 
 
Under 2003 mätte Arbetsmiljöverket vilka ljudnivåer lärare respektive elever i 
27 skolor över hela landet utsattes för under en skoldag. Beroende på 
aktiviteterna varierar nivåerna kraftigt under skoldagen, från tysta stunder 
med genomsnittliga ljudnivåer ned till ca 40 dB(A) till mer ljudliga med 
genomsnittsnivåer på ca 80 dB(A). För hela skoldagen uppmättes genom-
snittliga nivåer på mellan 66 och 77 dB(A) och för enbart teorilektioner mellan 
57 och 74 dB(A). Normal samtalston ligger på 60 dB(A). Resultaten innefattar 
både de ljud som med nödvändighet behöver alstras av själva verksamheten 
t.ex. talkommunikation mellan lärare och elever och störande ljud från t.ex. 
prat och skrik, stolsskrap, spring i korridorer och slag i bänklock. 
 
Några hörselskadliga nivåer uppmättes inte men relativt höga nivåer förekom 
under vissa lektioner och i samband med raster och luncher, vilket kan bidra 
till trötthet, okoncentration, inlärningssvårigheter och stress. Under en vecka i 
februari 2006 inspekterades ca 300 skolor i landet vad gäller störande buller. 
Hos 87 procent av dessa fanns det brister bl.a. i hur man undersökte ljud-
miljön i skolan, bedömde riskerna med bullret och sedan åtgärdade bristerna. 
Regler om buller finns i föreskrifterna om buller. Dessa omfattar både hörsel-
skadligt och störande buller. 
 
Antidiskrimineringsinsatser 

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Där finns 235 000 anställda och 1,4 
miljoner elever och alla anställda och elever har rätt till en bra arbetsmiljö. 
Det gäller både den fysiska och psykpsykosociala. På det senare området 
har nya regler införts. 

Från den 1 april 2006 har lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever trätt i kraft. 
 
Lagens ändamål är: 
 

• att främja barns och elevers lika rättigheter 
 

• att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder 

 
• att motverka annan kränkande behandling 

 
Den nya lagen borde rimligen innebära ett starkt stöd för elever med 
funktionsnedsättningar att driva frågor om brist på tillgänglighet i skolans 
värld som uttryck för både diskriminering och kränkande behandling. Några 
rättsfall finns ännu inte på området. Lagstiftningen är ny och dessutom 
befinner sig de olika diskrimineringsombudsmännen i en sammanläggnings-
fas. Emellertid har man hittills uteslutet brist som en grund för diskriminering i 
den nuvarande antidiskrimineringslagstiftningen. Denna brist på hänsyn till 
personer med funktionshinder har inte minst handikapprörelsen påtalat vid 
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olika tillfällen. Det är därför tveksamt om just denna typ av lagstiftning 
innebär ett omfattande stöd för till exempel elever med hörselnedsättningar i 
deras kamp för en drägligare ljudmiljö i skolan. 
 
Vad dessa och liknande nya regelverk – exempelvis samordningen av de 
olika diskrimineringsombudsmännen till en gemensam diskriminerings-
ombudsman och den lagstiftning som ligger i botten för denna – betyder i 
praktiken, kan vi ännu inte riktigt bilda oss någon uppfattning om. Även om 
bristande tillgänglighet ännu inte ingår i diskrimineringsgrunderna, finns det 
många konkreta situationer och beslutsordningar i skolans värld, som indirekt 
kan beröra detta fält och som kan spela stor roll för de praktiska 
anpassningarna i praktiken för olika elevgrupper med funktionshinder, också 
lindrigt elever med hörselnedsättningar. Utvecklingen av rättsfall under de 
kommande åren kan ge oss en föreställning om hur de nya regelverken kan 
vara ett stöd för tillgänglighetsarbetet i allmänhet och inom skolan i 
synnerhet. 
 
Skolverkets lägesbedömning 2006  
 
Skolverket erhöll enligt regleringsbrevet för år 2006 i uppdrag att redovisa en 
samlad bedömning av utvecklingen inom förskoleverksamhet och skolbarn-
omsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Skolverket ska 
även lämna förslag till åtgärder utifrån de bedömningar som görs. Syftet med 
lägesbedömningen var att ge regeringen ett samlat faktabaserat underlag för 
beslut om utbildningspolitiska åtgärder. Lägesbedömningen ska också stimu-
lera till diskussioner i kommuner och skolor om hur verksamhetens kvalitet 
och resultat kan utvecklas. Uppdraget har inte omfattat bedömning av 
kostnadskonsekvenser av föreslagna åtgärder.  
 
Regeringsuppdraget omfattade även fördjupade analyser av kommuners 
kvalitetsredovisning, huvudmännens åtgärder för att tillgodose sina behov av 
lärarkompetens, skolbibliotekens pedagogiska roll, skolors arbete med läs-, 
skriv- och matematikinlärning samt funktionshindrades utbildning. Lägesbe-
dömningen bygger främst på Skolverkets uppföljningsinformation, utvärde-
ringar och resultat från utbildningsinspektionen men även på andra aktörers 
studier och på forskningsresultat. Skolverket skulle också inom ramen för 
myndighetens sektorsansvar för handikappfrågor redovisa erfarenheter och 
slutsatser kring villkoren för funktionshindrades utbildning. I enlighet med 
uppdraget riktas redovisningen med åtgärdsförslag både till regeringen och 
till huvudmanna- och verksamhetsnivån. 
 
I andra kapitlet presenteras redovisningens slutsatser och åtgärder för ökad 
måluppfyllelse. Man skriver: 
 

”Principen i skollagstiftningen är att barn i första hand skall ges stöd 
inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Verksamheten i 
grundskolan skall organiseras så att eleverna i huvudsak har en 
sammanhållen och gemensam studiegång. Alla elever skall i största 
möjliga mån undervisas tillsammans. Även om det är nödvändigt att 
ibland frångå denna grundprincip är det väsentligt att det då sker med 

 24 



en genomtänkt pedagogisk planering och utvärdering. Det är oroande 
att så ofta inte är fallet.  
 
Skolan skall ha och har också en kompensatorisk funktion. Skolan är 
oerhört viktig för många elever. I många skolor pågår omfattande arbete 
med att utveckla skolans kvalitet med utgångspunkt i dessa elevers 
behov. Skolans uppdrag är att ge eleverna goda förutsättningar att nå 
målen för utbildningen. Andelen elever som inte når grundskolans mål 
har legat på samma nivå de senaste fem åren. 

 
Arbetsmiljön för elever har en stor betydelse för hur deras arbete kan 
bedrivas effektivt och med bra kvalitet. Flera undersökningar och studier 
har visat att det inte sällan förekommer störningar och oro i 
klassrummet. Lärares förhållningssätt till enskilda elever och elever i 
grupp är den enskilt viktigaste faktorn för att få en stimulerande och 
effektiv undervisning. Detta förutsätter arbetsro, respekt och tillit mellan 
elever och mellan elever och lärare. En annan aspekt av arbetsmiljö är 
hur skolor och lärare organiserar undervisningen för att undvika stress 
hos eleverna. Flera studier pekar på att stress utgör ett betydande 
inslag i elevers skolarbete. Eleverna uppger att tidsbrist är den främsta 
orsaken till stress. Tidsbrist kan vara en följd av att undervisningstiden 
inte kan utnyttjas effektivt” (Skolverket rapport 286, 2006). 

 
I rapporten konstateras vidare att det finns oklarheter beträffande ansvarsför-
delningen av tillsynen av den fysiska och den psykosociala miljön i skolorna. 
Skolverket anser att tillsynsansvaret för den psykosociala miljön bör regleras 
i skollagen. Studier har visat på betydelsen av lärares kompetens och 
engagemang för elevers studieresultat. Även rektorernas engagemang att på 
olika sätt följa upp lärares arbete har betydelse för lärarens arbetssituation. 
Studier har visat att rektor i alltför liten utsträckning följer upp och utvärderar 
lärares arbete och resultat. Rektor har ansvaret för skolans resultat och bör 
därför i högre utsträckning verka för att de nationella målen nås, slår man 
fast. 
 
 Man konstaterar att skolan uppvisar stora brister när det gäller att göra 
utbildningen tillgänglig även för funktionshindrade elever. Bristerna framkom-
mer framför allt när det gäller psykosociala funktionshinder.  Man skriver: 
 

”Det finns en relativt god beredskap för att undanröja fysiska hinder men 
många elever med funktionshinder känner sig ändå utanför och försöker 
anpassa sig till skolan utan att avvika för mycket. Ofta har de första åren 
i grundskolan fungerat relativt väl, men många problem aktualiseras 
under de sista åren i grundskolan. En av de svåraste uppgifterna för 
skolan är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar – 
något som är extra viktigt för elever med funktionshinder. Även 
generella anpassningar som kan vara till nytta för alla elever bör 
eftersträvas.” 

 
I rapporten framhålls vidare att det är viktigt att kommunen värderar och 
bedömer skolverksamheten utifrån övergripande krav och mål om tillgång till 
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och likvärdig utbildning. Kommunerna som ansvarig för verksamheten bör i 
sin kvalitetsredovisning bedöma variationer i skolors resultat utifrån kravet på 
en likvärdig skola och utifrån de förutsättningar som skolorna ges. 
Inspektionen pekar på att det systematiska kvalitetsarbetet på kommunnivå 
behöver utvecklas. I kommunernas kvalitetsredovisningar saknas till stor del 
redovisningar av hur kommunen bedriver kvalitetsarbetet. (Skolverket, 
rapport 286, 2006) 
 
Att uppnå en skola för alla 
 
I en särskild rapport har tidigare sammanfattats vad som gjorts inom skolans 
område för att förbättra situationen för elever med funktionsnedsättningar. I 
denna, vars fullständiga namn är Skolverkets analys av faktorer inom skol-
sektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. 
Redovisning av regeringsuppdrag (Dnr 2002:1884). Här ges en beskrivning 
av de processer som på ett positivt eller negativt sätt påverkar möjligheten att 
nå de övergripande handikappolitiska målen. Man framhåller: 
  

”Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla 
barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende 
av eventuella svårigheter och inbördes skillnader”. (sid 2) 

 
I rapporten redovisade man sin syn på bland annat delaktighet och gemen-
skap med följande formuleringar: 

 
”Skolans specialpedagogiska insatser bör utgå från principerna  
att handikapp kan och skall minimeras genom förändringar och 
anpassningar av miljö samt att insatserna skall vara icke 
segregerande.” (sid 2) 

 
Vidare hävdar Skolverket att ett förebyggande och inkluderande synsätt, dvs 
den generella miljöns betydelse samt att elever i behov av särskilt stöd så 
långt möjligt erbjuds en anpassad utbildning inom den ordinarie verksam-
heten.  
 
Trender med många baser 
 
Barn- och ungdomsutbildningen i Sverige karaktäriseras idag av mycket 
höga ambitioner. I ett historiskt perspektiv märks en långvarig strävan att låta 
de samhälleliga utbildningsinsatserna omfatta en allt vidare krets av barn och 
ungdomar och att allt mer rikta fokus mot den lärande miljön snarare än mot 
individernas tillkortakommanden. Utgångspunkten idag är alltså att alla barn i 
en årskull räknas in i den gängse utbildningen.  
 
I ett internationellt jämförande perspektiv syns också denna strävan bl.a. 
genom att Sverige inte redovisar statistik över olika kategorier av funktions-
hinder och särlösningar. Många länder har fortfarande ett separerat utbild-
ningsväsende där barn och ungdomar bl.a. hänförs till kategorier av funk-
tionshinder, emellanåt kopplat till åtskilda organisatoriska utbildningsformer. 
Samtidigt är intresset växande för ett inkluderande synsätt och lösningar.  
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De viktigaste faktorerna bakom de trender som observerats är sannolikt 
utvecklingen av kommunernas ekonomi, förskjutningar i skolans och om-
världens attityder, demografiska förändringar, politiska ambitioner och den 
tekniska utvecklingen var för sig, men också i olika kombinationer. I denna 
rapport (2002:1884) har Skolverket valt att fördjupa analysen mot bakgrund 
av tillgänglig empiri kring tidigare ekonomiska förändringar på skolområdet. 
Vidare har detta kopplats till hur kommunerna använt sina resurser till 
personal, organisation och fördelning. Särskild vikt har lagts vid insatser som 
förmodas bidra till att förebygga exkluderande och segregerande åtgärder.  
 
En betydelsefull roll i utbildningens inkluderande uppdrag har special-
pedagogen. Rapporten lägger därför också stor vikt vid hur dess yrkesroll 
påverkats. Man resonerar såväl kring farhågor som förhoppningar knutna till 
utvecklingen.  
 
Vid inventeringen av empirin inför arbetet med rapporten har också fram-
kommit att frågor som ofta förknippas med neuropsykiatriska funktionshinder 
återkommer. Det är ingen helt ny problematik, utan kan ses som en allt 
starkare trend. Detta gäller även för den efterfrågan på avskilda lösningar 
som bygger på en fokusering på ett gemensamt funktionshinder.  
 
Attityder och förväntningar är också krafter som kan bidra till förändringar. De 
kan påverka förutsättningarna för handikappolitiken. Särskilt på skolans 
område, där arbetet med en gemensam grund för värderingar ofta har upp-
märksammats, gäller att inställningen till olikhet och till allas förmåga ständigt 
kommer i blickpunkten. Omsvängningar kan ske snabbt och lokalt, men 
rapporten har valt att belysa vissa ihärdiga, främst nationella, trender.  
 
Temabild som går isär 
 
I Skolverkets temabild 1998 med beteckningen Elever i behov av särskilt stöd 
konstaterades att de kommunala besparingarna på undervisningen var 
dubbelt så stora som de genomsnittliga besparingarna på skolområdet. 
Kommunerna sparade ofta på specialundervisning, modersmål och svenska 
som andra språk. Idag finns det en trend mot ökande lärartäthet i 
kommunerna. Personalfördelningen tycks vara tämligen stabil. Under de 
första fem åren på 1990-talet utgjorde en dryg fjärdedel av skolans personal 
av andra grupper än lärare, bland annat elevvårdspersonal och assistenter. I 
temabilden redovisades besparingar på den elevvårdande personalen, 
särskilt för skolläkare och psykologer minskades den samlade tidsåtgången. 
Sedan personaltätheten senare ökat, saknas dock underlag för att analysera 
hur förändringarna inom olika yrkeskategorier ser ut och hur de elevvårdande 
insatserna kommer elever i behov av särskilt stöd till del.  
 
Elevhälsan kan tänkas utgöra en viktig del som tillsammans med den 
pedagogiska professionen kan bidra till att skapa goda förutsättningar för 
”skolans hela lärandemiljö” framhålls det. Att förebygga svårigheter genom 
att se vad som kan utgöra hinder för elevers delaktighet, jämlikhet och 
tillgänglighet, och därigenom inkludering, bör vara givna uppgifter för elev-
hälsan. Hur denna mäktar med det förebyggande arbetet är inte helt bekant. 
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En indikation kan vara att många skolsköterskor inte säger sig hinna med att 
genomföra allergironder i skolan i syfte att förbättra miljön för elever med 
allergiska symptom. Omdömena om elevhälsan förefaller annars vara posi-
tiva och det finns flera exempel på att elevhälsan är väl integrerad i skolans 
inkluderande verksamhet.  
 
En fråga som ställdes i rapporten var om elevassistenten i vissa fall ersätter 
specialläraren och om detta då är ett adekvat stöd för eleven. Skolverket har 
i återkommande granskningar redovisat att elever med funktionshinder och 
skolsvårigheter många gånger hänvisas till en undervisning som leds av icke 
pedagogiskt utbildad personal, t.ex. elevassistenter. Assistentens svåra roll 
och bristande kompetens kan delvis förklaras av fördelningen av ekonomiska 
resurser på kommunal nivå. Dels är assistentinsatser billigare än lärar-
insatser, dels är assistenten sannolikt en flexiblare resurs än lärarresursen. 
Ett nytt inslag är däremot fristående skolor som riktar sig till elever med en 
mer eller mindre uttalad funktionshinderproblematik. I allmänhet har fristå-
ende skolor en lägre andel lärare med lärarutbildning än den kommunala 
verksamheten. 
 
Skolverket tar emot många enskilda ärenden rörande bristande stöd till 
elever. Utredningarna i samband med sådana anmälningar visar också att 
elever med vissa skolsvårigheter dels ofta erbjuds reducerade utbild-
ningsinsatser, dels får sin utbildning av mindre kvalificerad personal. Man 
kan sammantaget konstatera att undervisningen av elever med svåra förut-
sättningar inte sällan genomförs av den minst kvalificerade personalen.  
 
Kommunal organisering och resursfördelning  
 
Kommuners och skolors sätt att organisera elevhälsoinsatserna skiftar 
mycket över landet. Trots ofta höga uttalade ambitioner påverkar det lokala 
politiska engagemanget i mindre omfattning utvecklingen av elevhälsan i 
dess elevstödjande roll. Kartläggningar av elevers behov av anpassningar 
och särskilt stöd samt av vilken kompetens, som behövs för att tillgodose 
behoven i den generella miljön, tycks sällan komma till stånd.  
 
Liksom organiseringen av elevhälsan varierar mellan kommunerna, finns 
också en stark variation i hur resurser till särskilt stöd och anpassning 
hanteras. När det gäller åtgärder för anpassning av fysisk karaktär tycks 
kommunerna vara beredda att hitta lösningar. När det gäller det särskilda 
stödet i andra avseenden kan de kommunala resurserna vara decent-
raliserade på ett sätt som inte fullt ut medger ett riktat nyttjande.  
 
Särskilda insatser kan t.ex. fordras för att grundskolan ska kunna ta emot 
elever som också har rätt att gå i särskolan, för att stödja personalen i att 
hantera elever med beteendeproblematik men också för att ge förutsättningar 
för gymnasieskolans nationella program att ta emot elever med funktions-
hinder. I de första fallen är det sannolikt så att skolor som konkurrerar starkt 
om elever, inte kan förbättra sin marknadsföring och förstärka sina resurser 
genom att framhålla insatser som inte synligt kan relateras till betygsnivåer. 
Kostsamma elever riskerar att inte vara lika välkomna och elever som 
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uppfattas som ”besvärliga” synliggörs knappast då dessa kan framstå som 
negativa marknadsföringsargument. Dessa skolor behöver därför särskild 
uppmärksamhet och stöd för sitt åtagande.  
 
I det senare fallet syns en allvarlig tillgänglighetsproblematik då elever utan 
intellektuella svårigheter, men med t.ex. vissa neuropsykiatriska diagnoser, i 
lägre utsträckning följer nationella program. Till detta kan läggas att lärare 
med längre erfarenhet i högre grad bedömer att de har kunskap och 
kompetens att upptäcka elevers stödbehov och att ge stödet. Mot bakgrund 
av att erfarna lärare rimligen är äldre än mindre erfarna och att lärarkåren 
uppvisar en kraftig åldersskevhet kommer de erfarna lärarna att bli betydligt 
färre, särskilt i gymnasieskolan, under de fem kommande åren. Om man 
betänker att gymnasieskolan under den tiden är den skolform som växer 
medan grundskolan minskar i omfattning, kan denna trend få konsekvenser 
för gymnasiets förutsättningar att ge särskilt stöd åt elever som är i behov av 
det.  
 
Olika modeller för resursfördelning kan spela en roll både för hur elever med 
funktionshinder uppfattar sig själva och för hur de blir uppfattade av andra. 
Det finns stora skillnader i hur kommunerna valt att hantera resurs-
fördelningen avseende elever i behov av särskilt stöd. Det kan ses som ett 
misslyckande för de handikappolitiska strävandena, när vissa elever ger 
beskrivningar av sig själva som kostnader. Kostnadsregleringar inom vissa 
kommuner, liksom mellan kommuner och fristående skolor, förutsätter relativt 
precisa resursberäkningar med särredovisning av elevers svårigheter. Detta 
innebär att elevers olika svårigheter prissätts. Här kan också noteras ett 
ökande antal fristående skolor som vänder sig till elever med vissa 
skolsvårigheter. I antal är det dock mycket få elever som går på dessa skolor, 
men det indikerar en ytterligare särskiljande trend, där de handikappolitiska 
strävandena till en inkluderande skola kan komma att på skam. 
  
Ideal och realiteter för specialpedagogen 
 
Specialpedagogen riktar ljuset mot de svårigheter som uppstår i samverkan 
mellan individ och den pedagogiska miljön. Han eller hon ska kunna arbeta 
förebyggande genom att undanröja hinder för lärande, genomföra peda-
gogiska utredningar och utarbeta åtgärdsprogram samt genomföra uppfölj-
ning och utvärdering. På så sätt kan denne också bidra till att motverka 
segregation. Skolverket har dock funnit att exkluderande lösningar för en-
skilda elever ofta föredras, framför t.ex. anpassningar av skolans lärande 
miljö.  
 
Detta kan eventuellt förklaras av en diskrepans mellan de ambitioner som 
den specialpedagogiska utbildningen har och de förväntningar som skolor, 
kommuner och allmänhet har. De utbildade specialpedagogerna kan behöva 
diskutera arbetssätt, organisation m.m. på den skola de verkar. Med andra 
ord finns ett utrymme för att olika uppfattningar kan ställas mot varandra 
inom ett kollegium eller gentemot en skolledning.  
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På skolnivå är denna problematiserande och ifrågasättande kultur inte alltid 
efterfrågad. I den allmänna debatten höjs ofta röster för att istället reflexion 
ska hantera barn med särskilda skolsvårigheter. I syfte att tillgodose lärares å 
krav på sin arbetsmiljö ställs ofta skolledningar inför svåra dilemman. Kraven 
kan också komma från föräldrahåll och särskilt från de mer röststarka 
föräldrarna. Den enkla lösningen kan då vara att vidta segregerande åt-
gärder. Specialpedagogens roll blir under sådana förhållanden närmast den 
traditionella speciallärarens.  
 
För många blivande specialpedagoger visar det sig ofta svårt att efter sin 
utbildning, kunna etablera den syn på sin yrkesroll som den special-
pedagogiska utbildningen har strävat efter att ge dem. Skälet till detta kan, 
förutom de beskrivna starka förväntningarna, vara att de studerande inte har 
möjlighet att förankra och pröva sina perspektiv under studietiden. Det aktiva 
beslut, från kommun- och skolnivå, som den tidigare s.k. behovsantagningen 
medgav är inte längre understödjande. Det krävs sannolikt både ett aktivt 
stöd från skolledning och en erövrad legitimitet för att hävda det proble-
matiserande och inkluderande arbetssättet.  
 
Bristen på specialpedagoger som har en förankring i verksamheten med ett 
inkluderande perspektiv, kan tillsammans med svag dokumentation kring 
pedagogisk utvärdering utgöra ett hinder för genomförandet av de handi-
kappolitiska målen. Specialpedagogernas stöd till lärare, arbetslag och skol-
ledning och deras förebyggande uppgift riskerar att bli outnyttjad genom att 
de endast nyttjas till direkt undervisning för en mindre grupp elever. Därmed 
går den konsultativa och kunskapsuppbyggande rollen förlorad.  
 
Denna innebar att på en skola verka för att kontinuerligt utvärdera skolans 
åtgärder, som de formuleras i åtgärdsprogram, för att förbättra stödet och 
bidra till elevernas utveckling. Skolverket konstaterar att just dessa insatser 
ofta saknas och framför därvid kritik mot huvudmannen i utredningar av 
enskilda ärenden. Beträffande åtgärdsprogrammen är det sannolikt så att 
dessa i stor utsträckning lägger tyngdpunkten vid vad eleven förväntas 
prestera snarare än vilka åtgärder skolan åtar sig. Det innebär att förlägga 
problemen hos den enskilde eleven.  
 
En växande problematik  
 
I temabilden presenterade Skolverket 1998 en studie av fem gymnasie-
program i 46 skolor. Slutsatsen var att elever med synliga och diagnosti-
serade behov prioriterades, medan mer diffusa problem av social karaktär, 
koncentrationssvårigheter eller bristande motivation ansågs svårare att 
hantera. Idag omnämns särskilt en ökande problematik kring de elever vars 
svårigheter ligger i det sociala samspelet och exempelvis tar sig uttryck i 
utagerande, störande eller aggressivt beteende.  
 
Inte sällan löser verksamheten sin svårighet att hantera de samlade kraven 
och förväntningarna på elevernas utveckling genom att erbjuda ”hemunder-
visning” för elever med dessa diagnoser. Andra lösningar i verksamheten är 
att organisera särskilda undervisningsgrupper för socialt avvikande elever. 
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Nivågrupperingar för homogenisering av grupper är också sannolikt en 
ökande företeelse. Till sådana lösningar kan ett ökat utbud av nivåstyrande 
läromedel bidra.  
 
Det är inte ovanligt att elever med neuropsykiatriska diagnoser placeras i 
samma särskilda undervisningsgrupper eller går i särskilda fristående skolor. 
Elever med koncentrationssvårigheter eller beteendeproblematik är för sin 
utveckling i stort behov av kontinuitet och sammanhållet bemötande. Mot den 
bakgrunden är återkommande omorganisationer, personalbyten och tillfälliga 
lösningar besvärliga trender.  
 
En trend i sammanhanget är också att begreppet funktionshinder får 
beteckna allt från synbara fysiska svårigheter till skolsvårigheter i allmänhet. 
Eleverna utvecklar olika strategier för att söka anpassa sig till förhållanden i 
skolmiljön. Vissa av dessa är destruktiva och de hinder som finns för dessa 
elevers delaktighet och inkludering i skolverksamheten är av en annan art 
och svårare att överbrygga än de som skapar skolsvårigheter för elever med 
fysiska funktionshinder. Skolans förmåga att anpassa undervisningen till 
eleverna är helt avgörande. Inga anmälningar till Skolverket om bristande 
stöd till elever med fysiska funktionshinder har föranlett vidare utredningar. 
Kommuners och skolors beredskap att tillgodose behov av miljöanpassning 
och stöd för elever med synliga, fysiska funktionshinder är sannolikt relativt 
god, konstaterar man i denna rapport.  
 
Uppföljningar av den Rh-gymnasiala utbildningen tyder på att allt fler, fram-
förallt större kommuner, bättre klarar av att ta emot gymnasieelever med 
grava rörelsehinder. Samtidigt finns ett antal stora och medelstora kommuner 
som mer regelmässigt har elever i de fyra riksgymnasierna. Detta kan 
avspegla en lägre ambitionsnivå när det gäller att anpassa verksamheterna 
vid de egna gymnasieskolorna.  
 
Frågan är komplex då vissa elever med rörelsehinder söker sig till den 
särskilda utbildningen i syfte att få träffa andra med liknande förutsättningar 
även då kommunen presenterar ett hemortsalternativ som är gott. Forskning 
kring hörselskakade/döva elever visar en liknande komplexitet. Identifika-
tionen med andra som i ett specifikt avseende uppvisar likartade svårigheter 
(t.ex. rörelsehinder eller hörselskada) tycks vara en drivkraft som delvis 
motverkar inkluderingssträvandena.  
 
Motiv till att ingå i en tillfälligt segregerad verksamhet kan bland annat vara 
att stärka kamratkontakter under studietiden eller en oro för utanförskap mitt i 
den vanliga verksamheten. När det gäller dövhet/hörselskada är det också 
en fråga om gemenskap genom en särskild kommunikation. I efterhand finns 
dock exempel på att elever som fullföljt sin utbildning vid de Rh-anpassade 
riksgymnasierna är kritiska mot sin segregerade skolgång. Det finns också 
en risk i att elever ger upp och accepterar ett utanförskap som kan komma 
att prägla deras framtida ambitioner och därmed deras förutsättningar för 
delaktighet i samhället.  
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En annan trend kan skönjas bakom de kända exempel på att föräldrar väljer 
att flytta till en större ort då barnets funktionshinder kräver ökade 
samhälleliga kontakter. Här kan det samlade stödet för familjen vara av-
görande, medan skolans åtgärder för anpassning och stöd kanske är av 
underordnad betydelse.  
 
Goda ambitioner och tröga attityder  
 
En nödvändig förutsättning för genomförandet av de handikappolitiska målen 
är förändringar i synen på elevers olikheter. Värderingar i fråga om vad som 
är ett normalt beteende och normala funktionsmöjligheter avspeglas i 
attityder till och bemötande av elever med funktionsnedsättningar. Skolverket 
har i rapporter från utbildningsinspektionen ofta beskrivit hur skolor på ett 
ambitiöst sätt arbetat med vad som kallas skolans värdegrund, vilken finns 
uttryckt i nationella utbildningsmål. Hur man lyckas med detta arbete tycks 
avspegla sig i hur stor spännvidd i fråga om olikhet som den enskilda skolan 
klarar av att hantera. Det påverkar därmed förutsättningarna för inkludering.  
 
Attityder till och bemötande av elever med lindrig utvecklingsstörning, 
koncentrationssvårigheter eller beteendeproblematik är en del i problema-
tiken. Här finns en diskrepans mellan den politiska visionen och verksam-
hetens förmåga eller förutsättning att hantera elevers svårigheter. Mycket 
talar för att politiska och centrala beslutsnivåer har en god allmän kännedom 
om de handikappolitiska målen, en skola för alla och vikten av formerna för 
bemötandet av personer med funktionshinder. Trots detta förekommer att 
stöd inte ges utan föregående medicinska diagnoser. Strävandena att 
utforma en skola där elevers olikheter kan ses som tillgångar snarare än 
hinder kan också stupa på fördomar, bristande tolerans och låga för-
väntningar.  
 
Trots att skolor ofta bedöms ha genomfört ett gott arbete med värderingar 
finns exempel på att elever med grava rörelsehinder erbjuds särskola för att 
få stöd i en kommun. Tendensen att elever erbjuds utbildning i särskolan 
utan adekvata utredningar och information till föräldrar tycks också bestå. En 
förklaring kan vara att de pedagogiska diagnoserna inte åtnjuter samma 
status som de medicinska när det gäller konkurrensen om ekonomiska eller 
andra resurser. En annan förklaring kan vara att i konkurrensen om elever är 
föräldrars attityd till olikhet och avvikelse en faktor som skolor tvingas 
hantera. Värdegrundsfrågor kan i detta sammanhang betraktas som färsk-
varor. Elever med hörselnedsättningar som inte kan teckenspråk är inte bara 
hänvisade till hörselslinga utan också till att andra i omgivningen visar 
hänsyn om kommunikationen ska omfatta alla. En ökad grad av inkludering 
ställer alltså särskilda krav på miljöanpassning.  
 
Det bör också nämnas att inom vuxenutbildningen tycks de kommunala 
insatserna ofta stanna vid enkla fysiska anpassningar som t.ex. montering av 
rullstolsramper. I vissa kommuner är dock också lokalerna svårtillgängliga, 
men mer framträdande är ändå att frågor som rör attityder till vuxna med 
funktionshinder inte uppmärksammas i samma utsträckning av utbildningsan-
ordnarna.  
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Det råder osäkerhet på kommun- och skolnivå om var stöd och rådgivning 
finns att hämta. I vissa fall saknar kommunerna ett centralt resursorgan som 
dels kan överblicka skolornas olika behov, dels har kännedom om vart man 
kan vända sig för konsultation. Till detta kommer att det finns en oklarhet om 
vad landstingen kan erbjuda efter nedskärningar och förändrade uppdrag. En 
uppfattning är också att kommunerna tvingats ta över uppgifter som 
landstingen tidigare utfört.  
 
Specialpedagogiska institutet (SIT) gavs ett annat uppdrag än det Statens 
institut för handikappfrågor i skolan (SIH) hade. SITs möjligheter att ge stöd 
och råd byggde på efterfrågan och verksamheten var mer inriktad mot den 
kommunala nivån och mot kompetensutveckling, enligt idén om hjälp till 
självhjälp. Den tidigare myndigheten stod mer för en direkt personkännedom. 
Den övergångsfas, som ägde rum, har på sina håll inneburit en brist på 
kompetens på skol- och personnivå när det gäller att analysera och åtgärda 
skolsituationen för elever med funktionshinder. Kommuners, skolors och 
föräldrars kunskaper och kännedom är i dessa avseenden ojämnt fördelade. 
Den i huvudsak starka strävan efter inkludering riskerar i vissa fall att 
skymma individuella behov och kan påverka kännedomen om hjälpmedel. 
(Skolverket 2006:946) 
 
Bemötandeområdet 
 
Inom den svenska handikappolitiska debatten har i stort sett under hela 
2000-talet bemötandefrågan nämnts som en av de viktigaste. Detta har sin 
grund i att människor med funktionshinder ofta har blivit utsatta för 
nedlåtande attityder i många möten med företrädare både för offentliga och 
privata verksamheter. Det var mot denna bakgrund som statsmakterna 
tillsatte den så kallade bemötandeutredningen, där f.d. statsrådet Bengt 
Lindqvist (som vid denna tidpunkt också var FN:s specielle rapportör för 
uppföljning av de så kallade standardreglerna) som enmansutredare. I slutet 
av förra årtusendet – man kan ju faktiskt uttrycka sig så – presenterades 
utredningens slutbetänkande (SOU 1999:21). Betänkandet fick talande nog 
titeln Lindqvists nia – nio vägar att förbättra bemötandet av personer med 
funktionshinder. 
  
Utredningsuppdraget var i första hand inriktat på att beskriva hur personer 
med funktionshinder blev bemötta och behandlade vid kontakter med 
myndigheter och andra offentliga organ och vilka möjligheter de har att få 
sina behov tillgodosedda. Det ingick också i direktiven att kartlägga och 
analysera i vilken mån faktorer i verksamheters organisation, ledarskap och 
struktur samt personalens kompetens kan bidra till hur bemötandet utvecklas 
och hur man kan uppnå förbättrad kvalitet i olika insatser.  
 
I utredningen konstateras att det finns stora brister i bemötandet av personer 
med funktionshinder. Många av dem känner sig kränkta, kontrollerade och 
ifrågasatta. Upplevelsen går igen i nästan alla berättelser som samlats in i 
utredningsarbetet. Mönstret är detsamma oavsett funktionshinder, livs-
situation och vilket stöd och vilken service och hjälp som den enskilde sökt. 
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Man konstaterar att på ett tidigt stadium i utredningen stod det klart att 
bemötandet av enskilda personer i mycket hög grad präglas av förut-
sättningar, som skapats av yttre faktorer. Enskildas värderingar, liksom de 
förväntningar man själv har om vad man har rätt till, har naturligtvis bety-
delse. Men också arbetsförhållanden, otydliga och komplicerade regel-
system, som ofta ändras, brist på resurser och de värderingsförändringar, 
som kommit i den ekonomiska krisens spår påverkar enligt utredaren 
bemötandet. På detta sätt – menar han - är bemötandet en politisk fråga och 
ett uttryck för samhällets kollektiva förhållningssätt. Man skulle kunna tillägga 
att det därmed i grunden är en fråga om kultur.  

Bemötande – ett begrepp med flera dimensioner  
 
Bemötande är ett ord med flera betydelser och synonymer beroende på vem 
och vilket sammanhang man pratar om. Den första association som de flesta 
får är nog hur någon beter sig och uppträder mot någon annan. Enligt 
svenska akademins ordlista betyder ordet bemöta att uppträda emot, uppföra 
sig, bete sig mot (SOU 1999:21). 
 
Det engelska ord som närmast motsvarar ordet bemötande är enligt bl.a. 
Michailakis (SOU 1998:16) ordet ”attitude”, attityd på svenska. I negativ bety-
delse ligger ordet attityd mycket nära ordet fördom. Fördom brukar definieras 
som ”en grundlös inställning, en förutfattad mening”. Många forskare menar 
att det är de strukturella förhållandena, organisationen och t.ex. andan på 
arbetsplatsen, som formar attityderna. Detta gör även Krantz och Larsson 
(2003) som också understryker att möten mellan människor påverkas av de 
attityder och värderingar som råder i samhället i stort. Faktorer som påverkar 
dessa är strukturella förhållandena som lagar och regler, personalens 
arbetsförhållande och inte minst arbetsplatsens eller organisationens ekono-
miska resurser.  
 
Bemötande kan också ses ur ett än vidare makroperspektiv på ett kollektivt 
plan och är då beroende av hur samhället genom t.ex. sina lagar visar sin 
syn på en viss företeelse eller en viss grupp av människor. Payne (2002) 
skriver att socialpsykologin som teoribildning inom socialt arbete handlar om 
relationen mellan t.ex. medborgare och den offentliga apparaten. Den 
innefattar idéer om hur människor påverkar varandra genom sitt sätt att 
agera och vilken betydelse bemötandet har genom att vidmakthålla och 
skapa sociala identiteter. 
 
Bemötandet av personer med funktionshinder har alltså visat sig vara långt 
ifrån tillfredsställande. Hur relationen mellan exempelvis den utredande 
specialpedagogen och eleven med funktionsnedsättningen utvecklas, 
bestäms i många avseenden indirekt av ekonomiska och politiska priori-
teringar vilka görs inom de olika förvaltningarnas verksamhetsområden, 
menar Bergstrand och Hermansson (1998). Av andra studier, som SOU 
1998:16, framgår dock att de allra flesta som genom sitt yrke dagligen möter 
människor med funktionshinder har en positiv inställning till desamma. 
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Flera försök har gjorts att förklara vad som ligger bakom olika bemötanden 
och attityder. Dessa förklaringar är ofta motsägelsefulla. Det är t.ex. självklart 
att det inte bara är funktionsnedsättningen som är bestämmande. Helmeius 
konstaterar (1993) att det bemötande som funktionshindrade kvinnor och 
män mottar kan skilja sig till kvinnornas nackdel. Lindqvist refererar i SOU 
1999:21 till Kordoutis m fl. (1995) vilka menar att samma teorier som 
används för att förklara attityder gentemot andra minoritetsgrupper som 
”klichéartade attityder” och ”segregerande attityder” är applicerbara även på 
funktionshinder. Omgivningen har förväntningar och värderingar om männi-
skor för att de tillhör just en särskild grupp utan att ta reda på vad som gäller 
för just den enskilde individen.  

Otillräcklig habilitering för vissa grupper 
 
Idag är det inte självklart att barn som är ensidigt hörselskadade/döva samt 
barn med mindre hörselnedsättningar erhåller habilitering. Barn med hörap-
parater får habilitering, men insatserna avtar ofta när de når skolåldern. Det 
är en allvarlig brist, eftersom de behöver sådant stöd under hela uppväxten. 
Barn med cochleaimplantat (CI) brukar få stora insatser, men – precis som 
när det gäller barn med hörapparater – tas inte deras behov av teckenspråk 
ofta på tillräckligt stort allvar.  
 
Enligt Skollagen har varje barn rätt till skolgång utifrån sina behov. 
Hemkommunen har ansvar för att dessa behov tillgodoses och att hänsyn tas 
till elever som är i behov av särskilt stöd. Det är alltså barnets förutsättningar 
för lärande, utveckling och delaktighet i skolan som ska styra hur insatser 
utformas – oavsett om man har en hörselnedsättning eller ej. 
 
Föräldrarna har rätt att välja skola, men alldeles för få vet vilka skolformer 
som finns och vad dessa skulle kunna ge deras barn. Sådan vägledning ska 
landstingens hörselhabilitering kunna ge. Denna ska också upprätta en 
åtgärdsplan som beskriver vad barnet behöver i skolan, oavsett skolform. Det 
vanligaste misstaget vid val av skolform är att underskatta vad en 
hörselskadad elev behöver för att kunna vara delaktig. Det beror ofta på en 
strävan efter att låta barnet vara ”som alla andra”. Men att gå i en vanlig 
skola innebär inte att barnet automatiskt känner sig ”som alla andra”. 
Tvärtom är det lätt att komma utanför, både i klassrummet och på raster, när 
det är svårt att höra. 
 
Anpassade skolformer ger bättre förutsättningar för att utvecklas, lära och 
leka med fungerande kommunikation, och vara fullt delaktig i undervisning 
och socialt samspel. Ändå är det vanligt att hörselskadade inte får sådan 
skolgång förrän de har hunnit få dåliga erfarenheter i den vanliga, kom-
munala skolan. De har då ofta mycket att ta igen och har svårt att nå ikapp 
sina jämnåriga. 
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”Mainstreaming” – en skola för hörande 
 
Tanken är att skapa en skola för alla – en skola där alla barn studerar till-
sammans, oavsett funktionshinder. En skola för alla är inte samma sak som 
utbildning för alla. I verkligheten finns det vare sig praktiska eller ekonomiska 
möjligheter för varje liten kommun att skapa en bra skolsituation för elever 
med hörselskador – det är en alltför liten grupp, med alltför stora behov. En 
liten kommun klarar helt enkelt inte av att tillgodose alla de krav som barnets 
åtgärdsplan ställer. Ändå är det bara 16 procent av alla döva elever eller dem 
med hörselskador som går i anpassade skolformer – det vill säga i regionala 
specialskolor, hörselklasskolor och enskilda hörselklasser/hörselspår i 
grundskolan (HRF 2007). Övriga 84 procent går i skolan på den hörande 
majoritetens villkor, som integrerade elever i ”vanliga” skolor. De går oftast i 
stora klasser, med dålig ljudmiljö, begränsad tillgång till hörselteknisk 
utrustning och lite eller inget hörselpedagogiskt stöd alls.  
 
Följden är ofta att eleverna är fysiskt närvarande i skolan, utan att därför vara 
fullt delaktiga. De får alltså skolgång, men inte den utbildning de har rätt till. 
Att föräldrar väljer integrerad skolgång beror delvis på att de tror att ”vanlig” 
skola – trots brister – är bättre för barnet än en ”annorlunda” skolform. De vill 
dessutom att barnet ska slippa pendling eller boende på annan ort. 
Kommunerna, å sin sida, tenderar att underskatta denna grupps behov, 
samtidigt som man har en övertro på den egna kompetensen. Anpassad 
skolgång i annan kommun betraktas inte sällan som ett nederlag. 
 
Eleverna själva protesterar sällan; de kämpar på och klagar oftast inte förrän 
de blivit vuxna och har fått perspektiv på sin skoltid. Då kan reaktionerna bli 
starka.  
 
Enligt skollagen ska landets kommuner erbjuda varje barn förskola/skolgång 
utifrån dess behov. Speciella hänsyn ska tas till elever som är i behov av 
särskilt stöd. Barnets/ elevens förutsättningar för lärande, utveckling och 
delaktighet i förskolans/ skolans arbete ska styra hur olika insatser utformas. 
 
Elever med hörselnedsättningar som är integrerade i ”vanliga” skolor har det 
ofta svårt i skolan, eftersom vare sig miljö eller arbetssätt/pedagogik utgår 
från det hörselskadade barnets behov. Det är vanligt att elever som hör dåligt 
inte kan vara fullt delaktiga i samtal under lektioner och på raster. Det leder i 
sin tur till känslor av osäkerhet och utanförskap. En del försöker ta igen vad 
de har missat efter skolan, men följden blir lätt att de inte får någon fritid; de 
har ingen ork kvar till att leka och träffa vänner. 
 
En hel del integrerade elever har hörselteknisk utrustning. Men ofta måste 
eleven själv ta hela ansvaret för att utrustningen finns på plats, att den 
fungerar och att alla som talar använder den. Det är ett tungt ansvar för ett 
barn. Ingen elev mår bra av att behöva tjata på sina egna lärare och 
klasskamrater om att tala i mikrofon; en del elever slutar helt enkelt använda 
utrustningen.  
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En förutsättning för att kommunerna ska kunna ge hörselskadade barn fun-
gerande skolgång är att de känner till att barnen finns. Men kommunerna 
missar ungefär 40 procent av de barn som är registrerade hos hörselvården, 
enligt en enkätundersökning bland landets kommuner (HRF 2006). Det beror 
framför allt på bristande samverkan mellan kommun och landsting. Detta 
beror bland annat på att landstingens sekretessregler förhindrar dem att 
lämna ut uppgifter till skolorna om inte föräldrarnas godkännande först 
inhämtats. 
 
Enligt enkäten har varannan kommun inte tillgång till hörsellärare med 
hörselpedagogisk utbildning. De som har hörsellärare har ofta alldeles för få i 
förhållande till antalet elever med hörselnedsättningar. En del ”hörsellärare” 
har inte tillräcklig utbildning inom hörselområdet.  
 
Integrerade elever med hörapparat i åk 7-9 deltog i en enkät som genom-
fördes av Specialpedagogiska institutet. Den visade följande: 
 

• En av fem hörde sällan/aldrig vad deras klasskamrater sade 
 

• Drygt 40 procent hade inte eller använde inte hörselteknisk utrustning i 
skolan 

 
• Över 70 procent uppgav att läraren sällan/aldrig skickade runt 

mikrofonen i klassen eller repeterade svar. Oftast måste eleven själv 
ta ansvar för att den hörseltekniska utrustningen fungerade och 
användes rätt 

 
• En av fem hade alltid/nästan alltid huvudvärk efter skolan 

(Specialpedagogiska institutet 2001) 
 
Den studie som vi refererat avser alltså elever med hörapparat. Vår målgrupp 
är elever med lindrig hörselnedsättning, alltså gruppen icke användare av 
hörhjälpmedel. Emellertid har de i många avseenden gemensamma problem. 
Mötet med den för deras vidkommande dåligt anpassad ljudmiljön med vad 
den innebär av skilda problem i de pedagogiska situationerna delar de dock 
med dem. Sannolikt finns det också gemensamma drag kring hur detta 
påverkar deras skolprestationer. 
 
Sämre skolresultat för elever hörselnedsättning 
 
Elever med hörselskador, som är integrerade i skolmiljön, har i genomsnitt 
klart sämre skolresultat än sina jämnåriga. Det visar två olika 
betygsgenomgångar som HRF – Hörselskadades Riksförbund låtit göra. En 
stor andel lämnar grundskolan med icke godkänt i ett eller flera av 
grundskolans kärnämnen – svenska, matematik och engelska. De är därför 
inte behöriga till gymnasiets nationella program. Bland alla avgångselever är 
andelen obehöriga bara en av tio (10,5 procent). Men bland elever med 
hörselskador, elever som söker till vanligt gymnasium, har så många som en 
av fem (19 procent) icke godkänt i kärnämnena. Det framgår av en studie, 
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som omfattar 185 elever som gick ut nian 2004 samt 2005 i fyra olika län 
(Ahlström 2006). 
 
Pojkarna hade sämst resultat – nästan en av fyra (23 procent) hade inte 
godkänt i kärnämnena. Bland de elever som söker till Riksgymnasiet för 
hörselskadade (RGH) är andelen obehöriga ännu högre. I genomsnitt 36,7 
procent av de sökande till RGH har de inte godkänt i kärnämnena. Det visar 
en genomgång av betygen under sex år (rgh/HRF 2001–2006). Mer än var 
tredje sökande var alltså obehörig. 
 
Hörselskadade är underrepresenterade vid högskolan. Enligt HRF:s beräk-
ningar är det bara 10-15 procent som läser vidare vid högskolan efter gym-
nasiet (Antonsson 1998/HRF 2006). Riksgenomsnittet är 45 procent. Sned-
rekryteringen beror förmodligen mest på dåliga betyg samt bristande studie-
motivation. Elever med dåliga erfarenheter från skolan är inte benägna att 
söka sig till högskolan, även om de har tillräckliga betyg.  
 
Elever med hörselnedsättningar och delaktighet 
 
I en studie om elever med hörselskador i skolan av Lotta Coniavitis- 
Gellerstedt återfinns flera intressanta resultat. Syftet med undersökningen 
var att belysa situationen i skolan för eleverna i termer av delaktighet och 
likvärdighet och att redovisa detta både samlat och för olika delar av 
skolsystemet samt att beskriva kompetensen bland lärare. 
 
De frågor som skulle besvaras var: 
 

• Var i skolsystemet återfinns elever med hörselskador? 
 
• Hur har eleverna det i skolan – vilket stöd får de, hur upplever de sin 

situation och hur mår de? Präglas situationen av tillgänglighet, 
delaktighet och likvärdighet? 

 
• Vilken är lärarnas kompetens och behov av stöd när det gäller 

undervisning av elever med hörselskador? 
 

När det gäller den första frågan bekräftar studien att elever med hörsel-
nedsättningar återfinns i alla skolformer men det har av flera skäl inte varit 
möjligt att med någon precision redovisa fördelningen av elever med hörsel-
nedsättningar på olika skolformer. – För föräldrar och för barn/ungdomar med 
hörselskador som står inför valet av skolform är inte heller valet lätt eftersom 
det sannolikt får långtgående konsekvenser för den enskilde eleven i termer 
av både möjligheter till delaktighet och likvärdighet, som framgått av 
elevstudien, och i termer av identitet. Frågor kring val av skoltyp har dock inte 
ställts i elevstudien och tillgänglighet i meningen tillgång till specialklass eller 
specialskola har inte belysts. 
 
Svaret från denna studie på den andra frågan är att för en majoritet av de 
elever som studien gäller, dvs. elever som fått hörapparat/CI utprovade, 
präglas situationen i skolan av en, av allt att döma, god tillgänglighet, 
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delaktighet och likvärdighet, men det finns samtidigt en icke obetydlig mino-
ritet som har eller upplever klara brister i delaktighet och likvärdighet. Det är 
kanske inte förvånande – om än trist att behöva konstatera – att elever som 
går integrerade i högre grad än elever i specialskolor/- klass har eller 
upplever brister i sin skolsituation. 
 
I en speciell redovisning av elever med hörselskador i ”övriga skolor”, dvs. 
elever som går integrerat i grundskolan eller gymnasieskolan, jämförs elever 
som sammantaget i förhållandevis låg grad uppfattar att deras situation 
präglas av delaktighet och likvärdighet med elever som i hög grad ger uttryck 
för att deras situation präglas av delaktighet och likvärdighet. Den förra 
gruppen utgörs av 20 procent av eleverna och karaktäriseras bl. a. av att 
deras hörselskada är bilateral och att de trots användning av hörselteknik har 
svårt att uppfatta kamraterna i klassen. En ansträngande vardag tycks också 
sätta spår i termer av ohälsotillstånd som smärta, trötthet och sömnbesvär. 
 
Behoven av fungerande teknik, bra ljudmiljö och stöd från lärare och 
kamrater står klar för den här gruppen av elever. Önskemål om andra typer 
av stöd är också påtaglig. Eleverna tycks alltså medvetna om sina behov, 
men enbart 15 procent av dem har angett att de har det stöd de behöver. 
Samtidigt är det en dryg fjärdedel av dessa elever som håller en låg profil i 
klassen, dvs. de brukar inte fråga någon när de inte hört vad en klasskamrat 
svarat på en fråga. 
 
Det finns alltså en tämligen stor minoritet av elever med hörselnedsättning 
som går integrerat och som har en klart otillfredsställande och påfrestande 
situation i skolan och som också ofta efterfrågar olika typer av stöd. Det är 
svårt att dra någon annan slutsats än att man inte kommit dessa elever och 
deras behov till mötes på det sätt som är tänkt i en skola för alla. 
Hemkommunerna har här ett stort ansvar. Skolan utgör en länk mellan den 
enskilde eleven och kommunen, som i sin tur utgör en länk till Special-
pedagogiska institutet genom att efterfråga det stöd man där har att erbjuda. 
Det kan finnas många skäl till att en eller flera länkar i denna kedja brister i 
det enskilda fallet och en viktig uppgift måste vara att minimera riskerna för 
att sådant sker. Detta framstår som en viktig slutsats av både elev- och 
lärarstudien sett ur det perspektiv som gäller Specialpedagogiska institutets 
uppgift att ge specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, fortbildning och 
information. 
 
Av elevstudien framgår också att vissa andra (och delvis överlappande med 
den grupp som lyftes fram tidigare) elevgrupper kan uppleva svårigheter och 
brister i sin skolsituation. Elever med tinnitus har en mycket ansträngande 
situation och olika sätt att komma denna elevgrupp till mötes framstår som 
angelägen. Tecken på brister i situationen bland elever i särskolan, som 
också framkommer i elevstudien, kan behöva uppmärksammas. Elevstudiens 
underlag av svarande i särskolan är inte så stort och resultaten kan därför 
behöva följas upp på olika sätt. 
 
Den speciella utsatthet som kvinnliga elever tycks ha är också viktigt att 
uppmärksamma. En genomgång av det empiriska materialet i elevstudien ur 
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ett systematiskt könsperspektiv kan vara ett bidrag i den riktningen. När det 
gäller en ansträngande vardag som sätter spår i det allmänna hälsotillståndet 
och välbefinnandet kan konstateras att hörselskadade kvinnor redan i tidiga 
år i skolan tycks än mer utsatta än män – ett resultat som liknar det som 
kunde konstateras gälla vuxna hörselskadade kvinnor i arbetslivet i en annan 
tidigare studie (Danermark & Coniavitis-Gellerstedt 2003). Forskning om 
hörselskador och konsekvenser av hörselskador ur ett genusperspektiv 
framstår som en framtida uppgift. 
 
Enligt elevstudien är det ungefär var femte hörselskadad elev i skolformer 
utom särskolan som har annan funktionsnedsättning och som framgår nedan 
är fortbildning om undervisning och stöd till elever med hörselskada och 
ytterligare funktionshinder något som alla lärarkategorier prioriterar högt. 
Vidare är elever med annan funktionsnedsättning överrepresenterade i den 
grupp integrerade elever som i. Närbesläktad är frågan om hur en myndighet, 
med det uppdrag som Specialpedagogiska institutet haft, på ett mer 
ingående sätt kan få ändamålsenlig information om sin direkta målgrupp 
(kommuner med skolor där elever med hörselskada finns) och sin indirekta 
målgrupp (elever med hörselskada och deras lärare och klasser) i skolorna 
och deras behov av olika insatser. Ett problem i detta sammanhang kan vara 
att det inte finns någon enhetlig och grundläggande regional eller riks-
täckande redovisning av barn och ungdomar (eller vuxna) med hörselskada i 
förhållandevis låg grad uppfattar att deras situation präglas av delaktighet 
och likvärdighet. Det finns alltså stor anledning att rikta uppmärksamhet mot 
undervisningssituationen för elever med hörselskada och annan funktions-
nedsättning. 
 
I elevstudiens empiriska material finns hittills obearbetade uppgifter om vilka 
typer av funktionsnedsättningar eleverna har och en genomgång av dessa 
uppgifter skulle kunna ge en något bättre kontur åt denna elevgrupp, men 
mer viktigt är att i varje enskilt fall uppmärksamma och tillmötesgå behoven 
av stöd. Lärarkåren överlag tycks i hög utsträckning inse sin egen viktiga roll 
för elever med funktionsnedsättningar och efterfrågan på kompetenshöjande 
åtgärder framstår som stor i lärarstudien. 
 
De speciella svårigheter med främmande talade språk, som många elever 
med hörselskada har, kommer i elevstudien till uttryck dels genom stöd-
undervisning i engelska, som många har och/eller vill ha eller vill ha mer av, 
dels genom att stora andelar av de elever, som har prov med hörövningar, 
uppfattar att de har sämre möjligheter än klasskamraterna att visa sina 
kunskaper i sådana prov. Samtidigt gäller att många elever med hörsel-
nedsättningar vill lära sig teckenspråk (eller mer teckenspråk än de redan 
kan). Dessa förhållanden var för sig och sammantagna framstår som viktiga 
att reflektera vidare över. Exempelvis om detta kan leda till några konkreta 
förändringar, eller alternativ till, de krav som ställs på elever med hörsel-
skador.  
 
Svaret på den tredje frågan som gäller lärare i särskola och ”vanlig skola”, 
men inte lärare i specialskolor är att de flesta lärare sammanfattningsvis 
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• inte har fått någon utbildning/fortbildning som gäller undervisning och 
stöd till elever med hörselskada 

 
• anser att de har behov av fortbildning för undervisning av elever med 

hörselskada och efterfrågar i första hand utbildning om pedagogiska 
strategier och om hur undervisning och stöd till elever med 
hörselskada och ytterligare funktionshinder kan bedrivas 

 
• har en klar insikt i den centrala roll de själva spelar för att det pedago-

giska mötet i ett klassrum med både hörselskadade och 
normalhörande elever ska bli bra. 

 
• har sällsynt och kortvarigt kontakt med och undervisning av elever 

med hörselskada 
 

Det är enligt studien alltså enbart 10-20 procent av de undervisande lärarna 
som under en femårsperiod har någon elev med hörselskada (många gånger 
handlar det om enstaka elever enstaka läsår – särskolelärare är de lärare 
som oftast kommer i kontakt med elever med hörselskador). Detta ställer 
särskilda krav på att lärarnas insikt om den egna betydelsen – som ju också 
bekräftas av eleverna i elevstudien – kan matchas med relevant fortbildning 
som finns tillgänglig när det inträffar att lärare får någon elev med 
hörselskada. 
 
Därmed är vi, menar Coniavitis-Gellersted, på sätt och vis tillbaks i behovet 
av att alla länkar i kedjan mellan elevens behov, läraren, skolan, kommunen 
och Specialpedagogiska institutet fungerar på ett bra sätt. Den här studien 
har pekat på vissa elevgrupper i särskilt behov av stöd av olika slag. Den har 
också lyft fram vissa generella drag i hur elever med hörselskador hanterar 
sin skolsituation och den efterfrågan på kompetensstöd som finns bland 
undervisande lärare. För att varje elev med hörselskador ska få det stöd som 
hon eller han behöver krävs naturligtvis att omgivningen i varje enskilt fall 
kommer henne/honom till mötes med respekt och kunskap. 
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3. Basala begrepp kring hörsel och hörselnedsättning 
 
 
Hörselsystemet 
 

”Människans hörselsystem består av två delar, örat och delar av 
hjärnan. För audiologisk diagnostik och rehabilitering är det viktigt att i 
stora drag känna till både anatomi (uppbyggnad) och fysiologi (funktion) 
vad angår systemets roll vid ljudreception och ljudperception… Örat har 
två funktioner vid ljudreception.  
 
Ytter- och mellanörat leder ljud till innerörat. Ljudförloppet övergår från 
luft till vävnader i form av trumhinnan och mellanörats hörselben. 
Hörselbenens vibration överförs sedan till vätskan och vävnader i inner-
örat. Innerörats celler har en förmåga att omvandla akustiska egen-
skaper i ljud till retning i hårceller och nervceller, som sedan aktiverar 
hörselnerven och förmedlar ljudsignalens information till hjärnan. Hår- 
och nervcellernas funktion kan mätas och beskrivas elektriskt.  
 
Hörselsystemet i hjärnan är en naturlig fortsättning på hörselnerven från 
örat. Det är ett oerhört komplicerat system med växande antal 
nervceller involverade ju högre upp i centrala nervsystemet hörsel-
banorna når.  Ljudinformationen som är kodad i nervcellernas aktivitet 
analyseras och behandlas i många avseenden i olika delar av hör-
selbanan Bland annat analyseras informationen från båda öronen till-
sammans, en förutsättning för binaural hörsel.” (Nordisk Lärobok i 
audiologi sid 113). 

 
Mycket förenklat kan man säga att det är först när ljuden registreras i hör-
selcentrum, i hjärnbarkens tinninglob, som signalerna tolkas och vi ”hör”. 
Omkring hörselcentrat i hjärnan finns ett hörselminnescentrum som lagrar 
våra hörselupplevelser och kopplar dem till ett sammanhang. Hörseln är 
viktig ur flera olika aspekter och den har flera dimensioner Den är ett kom-
munikationssystem och ett orienterings- och varningssinne. Den ger oss 
möjlighet att njuta och den får oss att koppla av och känna trygghet. Vår 
hörsel är känslig för ljudstyrkevariationer och den har stor dynamik. Den kan 
skilja på starka ljud och svaga ljud. Vår hörsel har också förmåga att skilja 
och uppfatta två toner samtidigt. En förmåga är att hörseln kan skilja två 
efterföljande ljud från varandra. Den binaurala hörseln gör det möjligt att 
jämföra två ljud som kommer fram till vänster respektive höger öra. Hjärnan 
kan då bestämma varifrån ljudet kommer men också dess rörelse. Detta 
medför god ljudlokalisation, bättre taluppfattning i buller, god ljudkvalitet och 
god uppfattning av ljudstyrka. 
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Men hörselförmågan varierar hela tiden beroende på egenskaper hos den 
enskilde individen som t ex vakenhetsgrad, koncentration och uppmärk-
samhet. 
 
Hörselnedsättning 
 
Hörselnedsättning kan definieras medicinskt/tekniskt och klassificeras utifrån 
audiogrammedelvärden, men kan också beskrivas utifrån sociala och kultu-
rella aspekter. Om det har uppstått eller uppstår en skada, tillfällig eller be-
stående, någonstans på ljudets väg genom vårt hörselsystem så ändras 
förmågan att höra. 
 
Mellan att höra bra och att inte höra alls finns många grader av hörselned-
sättning. 
 
Ett sätt att gruppera hörselskador är att beskriva var någonstans skadan är 
lokaliserad. 
 
Det kan vara en så kallade ledningsskada där missbildning/avsaknad av 
hörselgång eller där trumhinna och hörselben är drabbade. 
 
När innerörat eller hörselnerven är drabbade talar man om sensorineural 
skada. 
 
När skadan är belägen efter hörselnerven talar man om en retrocochleär 
skada. 
 
Klassificering av hörselnedsättning, enligt  WHO, (världshälsoorganisa-
tionen), baserad på tonmedelvärden från hörtrösklarna vid 500, 1000, 2000 
och  4000Hz (M4). 
 
Beteckning  Beskrivning Åtgärd       
 
Ingen nedsättning  25 dB eller bättre Inga eller mycket lätta problem Ingen 
  Kan höra viskning 
 
Lätt 26-40dB Kan höra och upprepa ord Rådgivning 
  uttalade med normal röst Hörapparater 
  på en meters avstånd kan behövas 
 
Måttlig 41-60 dB                  Kan höra och upprepa ord Hörapparater 
  Uttalade med förhöjd röst-       rekommen- 
  styrka på 1 meters avstånd deras van-

ligen 
  

Uttalad 61-80 dB Kan höra vissa ord när de Hörapparater 
          ropas mot bättre örat behövs.Om
              hörappa- 
              rater ej är                                     

tillgängliga,                                  
bör under- 
visning i av-  
läsning och 
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teckenspråk 
sättas in. 

 
Svår inklusive >80 dB Ej kapabel att höra och Ytterligare 
Dövhet  förstå ens en skrikande rehabilitering 
  röst behövs, av-
   läsning och 
   ibland                           

teckenspråk 
väsentliga.                                  

 
                                              Hämtad ur Nordisk Lärobok i Audiologi (sid 295) 
 
Graden av hörselnedsättning är inte alltid avgörande för vilka svårigheter en 
individ har. En mindre hörselnedsättning kan vålla stora problem beroende 
på situation och omständigheter. 
 
Det är viktigt att inte blanda ihop begrepp angående medicinska och funk-
tionella följder när man tänker på hörselskador. Nedan följer Världshälso-
organisationens (WHO) begrepp för sjukdom och följder av sjukdom inom 
området hörselskador med hänvisning till diagnostik och intervention 
 

• Sjukdom 
Definition – förändringar i örat eller hjärnans hörselbanor 
Diagnostik – otoskopi, bildteknik 
Intervention – medicin , kirurgi 

 
• Skada  

Definition – mätbara funktionella förändringar i hörselsystemet 
Diagnostik – audiometri, örats akustiska egenskaper, hörselsystemets 
elektrofysiologiska egenskaper, funktionell imaging 
Intervention – medicin, kirurgi 

 
• Funktionsnedsättning 

Definition – hörselproblem i vardagslivet 
Diagnostik – egenbedömning 
Intervention – hörselhjälpmedel, hörselträning, 
kommunikationsträning, språklig habilitering 

 
• Handikapp 

Definition - följder i sociala situationer hemma, i arbete, under fritid, vid 
utbildning, i kulturella situationer, ekonomiska följder 
Diagnostik – egenbedömning 
Intervention – signalhjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, 
pedagogisk, psykologisk, social (re)habilitering 
 
Hämtat ur Nordisk Lärobok i Audiologi sid 245 
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Ensidig hörselnedsättning 
 
Ensidig hörselnedsättning definieras som en lättare till grav hörselförlust i ett 
öra. Enligt Einar Laukli, 1990, är definitionen av ensidig hörselnedsättning 
den, att ett öra är normalt och det andra örat har en hörselnedsättning som 
inte kan rehabiliteras, d v s att detta öra inte har nytta av någon förstärkning. 
Ensidig hörselnedsättning betraktas ofta som ett dolt handikapp. Laukli 
fortsätter: Det är inget tvivel om att en del barn kan ha problem på grund av 
sin ensidiga hörselnedsättning. Många faktorer spelar in och tillsammans av-
gör de hur barnet fungerar. T ex hörselnedsättningens grad, tidpunkt när den 
inträffade men också när den diagnostiserades, barnets utveckling, person-
lighet och resurser är viktiga när man avgör graden av svårigheter. 
 
En ensidig hörselnedsättning innebär oftast att man saknar användbar hörsel 
på ett öra. Detta har betydelse för riktningshörseln, avståndsbedömning, 
rumsupplevelse men också för möjligheten att särskilja viktigt tal i störande 
miljöer. En ensidig hörselnedsättning innebär sämre taluppfattbarhet i så gott 
som alla lyssningssituationer. Med stigande efterklang, med buller som 
maskerar och med ökande antal talare (competing speech) blir skillnaden i 
taluppfattbarhet mellan den som har binaural hörsel och den med ensidig 
hörselnedsättning allt mer markant. 
 
Oftast definieras en lättare hörselnedsättning som en hörselförlust där ton-
tröskelmedelvärdet ligger mellan 15dB-40 dB på frekvenserna 500-4000 Hz 
på det bästa örat eller som en hörselförlust på frekvenser över 4000 hz 
(WHO). 
 
Lättare hörselnedsättning 
 
En lättare hörselnedsättning innebär svårigheter att uppfatta tal i dålig 
akustisk miljö och när många pratar samtidigt. Den kräver stor energi och 
uthållighet när det gäller taluppfattbarhet. Det gemensamma för båda 
grupperna är att hörselnedsättningen inte är synlig och uppenbar för omgiv-
ningen men att den har konsekvenser för skolsituationen och inlärningen.  
 
Lite statistik 
 
I detta utvecklingsprojekt ligger fokus på elever med mindre och ensidig 
hörselnedsättning. De siffror som refereras till nedan rör barn i åldrarna  
0 – 20 år som ej ordinerats hjälpmedel. 
Hörselskadades riksförbund, HRF, uppger i sin årsrapport 2007, att det i 
Sverige finns 5194 barn, i åldersgruppen 0-20 år, som har en hörselnedsätt-
ning och som ej är ordinerade hjälpmedel. 
 
Den första december 2006 fanns det i Syn-, hörsel- och dövverksamheten 
(Region Skåne) register, i åldrarna 6-15 år, 858 barn varav 271 var 
ordinerade hörapparater. Det innebär 583 barn med hörselnedsättning vilka 
ej ordinerats hörapparat. Statistiken omfattar aktuella brukare. Kontrollbarnen 
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redovisades endast om de genererat en insats från Hörsel- och Dövenheten i 
Lund. 
 
Konsekvenser vid en hörselnedsättning 
 
När det uppstår problem med hörseln påverkas möjligheten till en obesvärad 
och god kommunikation. Beroende på hörselskadans grad och placering 
påverkas mottagandet av all information. Vissa ljud uppfattas sämre och man 
kan missuppfatta det som sägs. Varje människa har dessutom sina förmågor 
och sina behov av åtgärder för att kompensera en hörselförlust. 
 
Ofta är det omgivningen till den som drabbats som lägger märke till de svå-
righeter som hörselnedsättningen medför. För ett barn som har en medfödd 
hörselnedsättning är det inte lätt att veta hur den påverkar vardagslivet. Man 
hör det man hör och man har svårt att skilja på begreppen höra och uppfatta. 
Därför är det svårt att hävda sig och kräva att omgivningen tar hänsyn och 
anpassar sig. För en del upplevs hörselnedsättningen som skamlig eller 
stigmatiserande och man vill inte att andra ska se eller få kännedom om ens 
svårigheter. Man vill inte bli uppfattad som osäker och inte bli trodd. En del 
människor upplever sig isolerade när man inte kan delta i samtalet på lika 
villkor. Man lägger ofta ner stor energi för att uppfatta vad som sägs. Försök 
att kompensera leder i sin tur till trötthet och stresskänsla. En individ med 
hörselnedsättning balanserar hela tiden mellan olika ljudmiljöer och måste 
anpassa sig och anstränga sig för att uppfatta.  
 
Det kan också vara psykiskt påfrestande att se sig själv som funktionshind-
rad och inte kunna se sig själv först och främst som kompetent och duglig 
och därefter funktionsnedsättningen som en del av sin självkännedom. Att 
acceptera sin funktionsnedsättning som en del av sin identitet är viktigt för att 
öka självkännedom och kunna använda goda strategier. 
 
Men det beror inte bara på den enskildes hörsel hur kommunikationen 
fungerar. Även den omgivande fysiska miljön och kommunikationens innehåll 
har betydelse. Möjligheten att vara delaktig styrs också av kunskaper och 
attityder hos omgivningen.   
 
Konsekvenser i skolarbetet 
 
Skolans undervisning är till stor del dialogbaserad. Att inte kunna uppfatta allt 
i en undervisningssituation påverkar lärande och utveckling. Att uppfatta vad 
kamrater svarar eller kommenterar är viktigt. Man lär av varandra. Därför är 
det nödvändigt att alla, som finns runt eleven med hörselnedsättning, tar ett 
gemensamt ansvar för att kommunikationen ska lyckas.  
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4. Skilda forskningsperspektiv  
 
    
Att ha en hörselnedsättning är alltså inte helt ovanligt. Många barn i den 
svenska skolan har fått denna diagnos. Men en hörselnedsättning kan ha 
olika grad, olika konsekvenser och upplevas olika i olika miljöer. Skolan är en 
miljö där det är viktigt att uppfatta ljud – inte minst tal – så bra som möjligt. I 
en dålig ljudmiljö kan hörselnedsättningen upplevas som besvärlig medan i 
en god miljö kanske varken elev eller skolpersonal lägger märke till 
funktionshindret. Det stora flertalet elever som diagnostiserats har en lättare 
eller ensidig hörselnedsättning. Denna elevgrupp har inte varit föremål för 
några studier i vårt land. I nästan alla de utredningar som gjorts i Sverige på 
senare år har man endast undersökt elever som ordinerats hjälpmedel, trots 
att elever med mindre hörselnedsättningar också kräver en mycket god och 
anpassad lärandemiljö.  
 
En rad mera allmänna studier om inlärning och ljudmiljö har genomförts. En 
del av dessa refereras redan. Forskningsgenomgången är baserad både på 
svenska och internationella studier 
 
Ingela Ehnmarker och Eva Boman, lektorer i miljöpsykologi vid Högskolan i 
Gävle har bland annat undersökt (2004) effekterna av verbalt buller och 
vägtrafikbuller på minnesprestationer. Förmågan att lära in ny kunskap 
försvåras av både buller som orsakas av eleverna men också av yttre 
störningar. Deras enkätstudie visade att prat var den mest störande buller-
källan i skolmiljön. Antalet elever har betydelse för verksamhetsbullret. Man 
har iakttagit att ljudnivåkurvan har en progressiv utveckling i förhållande till 
antalet personer i ett rum. Alltså ju fler elever det finns i ett rum desto mer 
höjer man sin egen röst för att göra sig hörd. Detta är ett argument för att 
skapa mindre undervisningsgrupper.  
 
Anders Kjellberg (2007) liksom David Hallman (2006) också vid Högskolan i 
Gävle, har visat att förståelse och minne av talad information kan försämras 
av dåliga lyssningsförhållanden. Vid Institutionen för Byggnadsteknik och 
forskning, Heriot-Watt University i Edinburgh, har David J MacKenzie och 
Sharon l Airy (1999) visat att dålig ljudmiljö saboterar undervisningen mer än 
man vanligtvis föreställer sig.  
 
Pedagogiken har förändrats under årens lopp. En utvecklingslinje har varit 
från en miljö som är lärarstyrd med tydlig struktur till elevaktiva miljöer där 
strukturen är mer osynlig.  Denna ställer krav på arbetsro och utrymmen för 
att eleven med hörselnedsättning ska kunna nå framgång. Magnus Blixt 
(2004) menar att det krävs ett gott ledarskap, engagerande verksamhet, bra 
rutiner och en återkommande dialog om hur man vill ha det tillsammans i ett 
klassrum. 
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Sedan tidigt 80-tal har man blivit mer och mer medveten om att även en hör-
selnedsättning som diagnostiserats som lätt eller ensidig, kan påverka ett 
barns prestationer och psykosociala liv i skolans värld. 1998 gjorde F Bess 
en studie som dels kontrollerade förekomst av mindre sensorineurala 
hörselnedsättningar hos skolbarn men också undersökte sambandet mellan 
mindre hörselnedsättning och studieframgång. Studien omfattade 1218 
elever i 3:e, 6.e och 9:e årskursen. 5,4 procent av gruppen diagnostiserades 
ha lättare hörselnedsättning. Man fann att 37 procent riskerade att ”försenas” 
ett år i skolan liksom att dessa elever var mer påverkade när det gällde 
energiåtgång, stress och självkänsla än sina normalhörande kamrater. 
Resultatet visar att ansträngningar måste göras för att identifiera den här 
gruppen barn så tidigt som möjligt för att kunna vidta lämpliga åtgärder. 
 
Blair, James med flera, gjorde en studie som omfattade 24 barn med lätt 
hörselnedsättning (1985). Denna studie antydde att permanent lättare 
hörselnedsättning i tidiga barnaår har allmänt negativ effekt på skolframgång.  
 
Candace Bourland Hicks och Ann Marie Tharpe genomförde två experiment,  
2001-2002 för att undersöka om barn med mindre till måttlig hörselned-
sättning ansträngde sig mer för att lyssna och/eller blev tröttare än sina 
normalhörande kamrater. I ett experiment mättes cortisolnivåer i saliven och 
man använde dessutom en självskattningsskala för att låta barnen bedöma 
trötthetsgrad.  Inget av dessa avslöjade någon signifikant skillnad mellan 
grupperna. Men när en dual task paradigm användes för att studera an-
strängning vid lyssnande, tydde resultaten på att barn med hörselnedsätt-
ning använde mer kraft vid lyssnandet än normalhörande barn.   
 
Crandell presenterade 1993, i en studie, resultat, som visade att barn med 
lättare hörselnedsättning fick svagare igenkänningspoäng än normalhörande 
kamrater i nästan alla lyssningsförhållanden. 
 
Från Storbritannien finns en studie från 2001 gjord av A Davis med flera där 
effekten av lättare eller ensidig hörselnedsättning hos ett barn (medelåldern 
var 13 år) hade på barnets och hela familjens livskvalitet. Man skriver att 
mellan 5 och 10 procent som registrerats är barn med lättare och ensidiga 
hörselnedsättningar. Forskarna skickade ut ett frågeformulär till 150 familjer. 
Frågorna var av slaget hur mycket påverkas ert liv inom områden som 
familjeaktiviteter (ute och inomhus), att träffa vänner, relationer, hälsa (inkl 
stress) yrkesmöjligheter, inkomst, tid som spenderas med barnet, annat?  
Man jämförde svaren med en tidigare gjord enkätundersökning som 
handlade om barn med större hörselnedsättning. Majoriteten av föräldrarna 
tyckte inte att lättare och ensidiga hörselnedsättning hos deras barn påverk-
ade deras eller familjens livskvalitet. 
 
I Australien rapporterade Melissa Wake med flera (2006), om en under-
sökning där 6581 elever ingick. Man mätte basmedelvärde och diskant-
medelvärde där hörtröskeln var 16-40 db på det bästa örat. Föräldrar 
rapporterade om barnens hälsorelaterade kvalitet liksom beteende. Varje 
barn med hörselnedsättning matchades mot två normalhörande barn. Data 
anpassades för att kunna jämföras med olika slags skola, klass, kön, liksom 
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för ickeverbala IQ poäng. 55 barn eller 0,88 procent hade lättare bilateral 
sensorineural hörselnedsättning. Barn med och utan hörselnedsättning fick 
ungefär samma poäng när det gällde språk, läsning, beteende och föräldra-
rapporterad hälsokvalitet. Dock fick det fonologiska korttidsminnet sämre 
resultat hos de med sensorineural hörselnedsättning. Forskarnas konklusion 
blev dock att förekomst av lättare sensorineural, bilateral hörselnedsättning 
var lägre än vid tidigare gjorda undersökningar. Det fanns inga starka bevis 
för att elevernas hörselnedsättning påverkade språk, läsning, beteende eller 
hälsorelaterad kvalitet. 
 
Tharpe and Bess gjorde 1986 en undersökning som rörde 60 barn med 
ensidig hörselnedsättning. Man samlade in medicinska men också under-
visningsdata kring de här barnen (ålder 6-18 år). Endast 23 procent hade 
identifierats före fem års ålder, alltså ungefär vid skolstarten.  Man jämförde 
också skolresultat i läsning, matematik och stavning. Resultaten visade att 
endast hälften presterade tillfredsställande i skolan.  
 
Therese Hansson och Carina Rickeberg, (2005) Syn-, hörsel- och döv-
verksamheten i Borås, har genomfört en litteraturstudie om situationen i 
skolan för barn och ungdomar med ensidig hörselnedsättning och ensidig 
dövhet. Bland annat visade deras genomgång att barn med högersidig 
nedsättning har sämre resultat i skolan än de med vänstersidig. De skriver 
vidare att en del barn inte upplever några problem med sin ensidiga 
hörselnedsättning medan det för andra har större effekt på den sociala och 
emotionella utvecklingen än på prestationen i skolan. 
 
Hörselpedagogerna Eva Isaksson och Gerd Olsson, Göteborg, gjorde 1985- 
1987 en studie vars syfte var att undersöka, analysera och beskriva ensidigt 
hörande elevers undervisningssituation ur olika pedagogiska aspekter. De 
elever som ingick var mellan 7 och 13 år. Studien omfattade litteraturstudier, 
observationer och enkäter. Sammanfattningsvis kunde man påvisa att den 
ensidigt hörande eleven hade större energiförbrukning. Lärarna uppfattade 
dock att eleverna klarade sig tillfredsställande. 
 
Det krävs mycket information för att få en öppen och naturlig situation i 
skolan för dessa elever vars funktionsnedsättning inte syns och som ofta 
döljs. Ett akustikbehandlat klassrum, en ej alltför stor grupp, rätt placering i 
rummet, en lärare som kan hålla ”pratbullret” på en rimlig nivå och 
kontinuerlig kontakt med en hörsellärare för att öka förståelsen är viktigt för 
den här elevgruppen.  
 
I en polsk studie av Niedzielski med flera (2006) undersöktes 64 barn i åldern 
6-16 år med en ensidig hörselnedsättning. Man använde Wechsler 
Intelligence Scale for children (WISC). Resultaten visar att barn med höger-
sidig nedsättning hade begreppsbegränsning, lägre kapacitet när det gällde 
att lära in verbalt material, logiskt tänkande, abstrakt tänkande och att 
klassificera. Vänstersidig nedsättning hos barn orsakade försämring när det 
gällde intellektuell förmåga i ickeverbal intelligens. Från Odense Universi-
tetssjukhus rapporterade Hartvig Jensen J med  flera (1999) i en studie som 
omfattade 30 barn, att barn med högersidig hörselnedsättning presterade 
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sämre i verbala test  och att de bör uppfattas som ”riskbarn” i utbildnings-
systemet. 
 
Anne Marie Tharpe från USA, som länge studerat ensidiga och lättare 
bilaterala hörselnedsättningar, menar att professionella, verksamma inom 
hörselområdet, vanligtvis inte varit särskilt oroade. Vid jämförelse med barn 
som har gravare hörselnedsättning visade ensidig hörselnedsättning få 
konsekvenser.  
 
Emellertid började man notera att allt fler familjer började oroa sig för att det, 
fanns problem kring ensidig hörselnedsättning. Lärare kunde säga att barnet 
dagdrömde sig genom skoldagen eller att barnet sågs som klassens clown 
när det egentligen skulle ägna sin uppmärksamhet åt instruktioner mm. 
Föräldrar rapporterade också att lärare kunde säga att barnet hörde när det 
ville höra och ignorerade sin omgivning. 
 
I en artikel (2008) har Anne Marie Tharpe sammanställt några av de 
viktigaste resultaten från forskningen under några årtionden. Helt klart är att 
barn med lättare eller ensidig hörselnedsättning är i riskzonen för att råka ut 
för inlärnings- och psykosociala svårigheter. Men många frågor är fortfarande 
obesvarade. Hon anser bland annat följande: 
 

• Vilka är de faktorer som förutsäger vilka barn som löper störst risk för 
att drabbas av svårigheter? 

 
Alla barn drabbas inte lika. Om man kan identifiera ”triggerfaktorerna” skulle 
man kunna koncentrera sig på högriskbarnen. T ex skulle etiologin hos hör-
selnedsättningen inkludera prenatala och postnatala faktorer. De flesta hör-
selskadeorsakerna karakteriseras som okända. Med de framsteg som gene-
tisk forskning skapat på senare tid kan man kanske bestämma med större 
säkerhet vad som orsakat skadan. När det gäller ensidig hörselnedsättning 
kan kanske vilket öra som drabbas, det högra eller det vänstra, bli en 
indikator för kommande skolprestationer.    
 
Nästa fråga som Ann Marie Tharpe ställer är: 
 

• Vilka strategier och praktiska arrangemang behöver man använda för 
de här barnen? 

 
Placering i klassrummet har visat sig vara otillräcklig. Användande av 
tekniska hjälpmedel så kallade FM system kan underlätta lyssnandet men 
man vet inte om ökad lyssnandeförmåga ensamt är tillräckligt för att ta bort 
de hinder som en del barn upplever.  
 

• En annan fråga gäller om tidig upptäckt kan minska effekterna av hör-
selnedsättningen? 

 
I Sverige kan man förmodligen dra nytta av den tidiga hörselscreeningen 
som påbörjats. Registrering av otoakustiska emissioner, (OAE) och föräldrars 
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tidiga medvetenhet om att det finns en hörselnedsättning kan ge bättre 
förutsättningar för barnet framöver. Ytterligare en fråga från Tharpe lyder: 
 

• Hur tidigt visar de här barnen inlärningssvårigheter?  
 

Eftersom de här barnen ofta inte upptäcks förrän i skolåldern har studierna 
koncentrerats till skolbarn. Det finns en retrospektiv studie, gjord av C Kiese-
Himmel, 2002, där föräldrar fått uppge när barnet sade sina första ord 
respektive ordkombinationer. Studien visar att produktion av tvåordssatser 
var försenade hos barn med ensidig respektive lättare hörselnedsättning. 
Ann Marie Tharpes sista frågeställning är:  
 

• Kan barn med ensidiga eller lätta hörselnedsättningar som har   
inlärningssvårigheter komma ifatt sina normalhörande kamrater när de 
blir äldre? 

 
Det finns några få indikationer på att så kan vara fallet åtminstone när det 
gäller barn med ensidig hörselnedsättning enligt Tharpe. Egentligen är denna 
fråga något som inte låter sig besvaras oberoende av en analys av skilda 
faktorer. Frågan är naturligtvis hur mycket som skolan och andra aktörer 
satsar för att kompensera det som man tidigare nonchalerat. Tharpes 
översikt är relaterad till det fåtal studier som är genomförda inom ramen för 
sina relativa begränsningar. 
 
Den bästa ljudmiljön för elever med hörselskador 
 
I en intressant artikel beskriver Ann-Christine Wennergren i Scandinavian 
Journal of Disability Research (2008) under vilka omständigheter elever 
karakteriserar valet av ”bästa ljudmiljö” i skolorna. Det är självklart att 
ljudmiljön i skolorna gör att lever med hörselnedsättning har ojämlika 
möjligheter. Att lyssna har beskrivits som en situation när en person riktar 
hela sin uppmärksamhet i hörandet (Barthes, 1991). Skillnaderna mellan att 
höra och lyssna är ambitionen att försöka förstå. Skilda nivåer av 
uppmärksamhet inbegriper bara perception, men också möjligheter att skapa 
mening. Wennergren citerar Nichols (1947, sid 84) som uttrycker det på 
följande sätt ”orden uppfatta och förstå tjänar ganska bra för att illustrera 
skillnaderna mellan hörande och lyssnande”. Eftersom Wennergren har gjort 
sin studie i skolsammanhang, poängterar hon att det är lyssnandet som står i 
fokus för hennes arbete. 
 
Eleverna i hennes studie behöver någon form av hörhjälpmedel men också 
en särskild miljö med särskilda förutsättningar för att de skall kunna lyssna. 
Vissa av dessa villkor är väl kända bland lärarna, medan andra mera handlar 
om det undermedvetna planet, som i varierande grad de enskilda eleverna 
givit uttryck för. Två personer med samma förlust av hörseln i relation till hur 
det mäts genom audiogram kan beskriva hur man klarar av lyssnandet i en 
situation på helt olika sätt (jmf Gullacksen 2002).  
 
De flesta lärare planerar olika typer av talaktiviteter under lektionerna från 
sina egna perspektiv utan att be om några särskilda erfarenheter av 
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hörselskador. Det är svårt att finna några studier där brukarna är tillfrågade 
om hur ljudmiljön fungerar, inte bara i skolor, men också i andra 
sammanhang. I Wennergrens studie har de fått möjligheter att själva berätta 
om detta. De verktyg som hon använt sig av är dels elevers bilder, dels deras 
skrivna texter.  
Studien avser fem grundskolor i Sverige. Det är gjort inom ramen för vad 
Wennergren beskriver som ett aktionsforskningsprojekt. Därvid anknyter hon 
till läroplanens mål om att fostra demokratiska ungdomar bland annat genom 
att man skall kunna vara involverade i att påverka skolsituationen och 
hänvisar därvid till SOU 1996:51. 
 
När man talar om deltagande innebär det att man är en aktör i en lärande 
dialog, i det här fallet skriver Wennergren, genom att delta i talande och 
lyssnande situationer. Om man har hörselnedsättning måste man själv vara 
medveten om detta, men också vilka individuella behov man har när man 
lyssnar. Det är därför särskilt intressant att försöka studera vad behoven 
uttrycker för att ha en optimal lyssnande miljö i skolan. Hon refererar därvid 
till deltagande satt in i sin praxis rörande medvetenheten hos unga elever (6-
7 år) om hur det är att lära sig (Kullberg, Pramling & Williams, 1996).  
 
Man kan konstatera att unga elever är kapabla att reflektera kring sitt lärande 
men de är mycket beroende av lärarnas förhållningssätt och attityder. För 
unga barn med hörselskador är det viktigt att vara medveten om hur dessa 
påverkar lärandesituationen och vilken hjälp man behöver i lärande-
processen. Studien fokuserar på hur eleverna verbaliserar sina behov kring 
en optimal ljudmiljö i skolan. Syftet med studien är att kasta ljus över de 
strategier som eleverna har blivit ombedda att försöka beskriva när det gäller 
att välja bästa akustiska miljö. De basala frågor som studien fokuserar kring 
är följande: 
 

• Vilken slags lyssnandemiljö väljer eleverna i en konversation 
   med fyra kamrater? 

 
• Vilken slags förklaring ger eleverna till den bästa lyssnandemiljön? 

 
I Wennergrens arbete ingick som en del av ett förändringsprojekt för att 
skapa bättre hörandemiljö för elever med nedsatt hörsel. Som ett led i detta 
skulle lärarna uppmuntras att introducera kabellösa och mera tekniskt flexibla 
system att hjälpa eleverna. I denna teknologi ingick också att hörselslinga 
alltid var ansluten när systemet redan användes. Men också ändring av 
möbleringen så att den underlättande för eleverna att ta del i dialogen. Man 
kunde välja antingen att använda hörselslinga eller använda mikrofonen i 
anslutning till sin egen hörapparat. 
 
Även om den här studien sålunda i första hand fokuserar på en annan 
målgrupp än vår, har den ändå viktiga data, som det finns anledning att 
återvända till. Låt oss därför i korthet rekapitulera omständigheterna kring 
projektet. Det var 50 lärare i fem olika skolorna som ingick i projektet. Detta 
varade i tre år och hade en aktionsforskningsansats. Det innebär bland annat 
att det finns en återföring av resultaten under projektets gång med vad det 
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innebär av ökad problemlösning (Greenwood & Elvin, 1998). Lite förenklat 
kan processen i aktionsforskning beskrivas i fyra steg nämligen planering, 
aktion, observation och reflektion (Kemmis & McTaggart,1982). Även om det 
var forskaren som i första hand bar ansvaret för konstruktionen var lärarna 
med i planeringsprocessen. 
Wennergren använde sig av ”whole language approach” vilket innebär att 
man tar ett holistiskt perspektiv för att analysera och definiera text (jmf Cope 
& Kalantzis, 2000, Liberg, 2003). Men hon använde sig också av bilder som 
eleverna gjorde. I en mening kan man som Trost (1993) och Alerby (2004) 
också betrakta bilder som en del av språket och i varje fall som ett ut-
trycksmedel.  
 
Den forskning som Wennergren gjort för elever som använder hörapparat 
kan också tjäna som utgångspunkt för en förståelse av situationen för elever 
med lindrig hörselnedsättning. Det är emellertid viktigt att då vara varse, att 
för hörapparatanvändare är de tekniska hjälpmedlen centrala. För vår grupp 
elever förekommer ju inte dessa, varför det är den rumsliga akustiken som 
skall fokuseras. Emellertid är många av distinktionerna som såväl  
Wennergren som andra gjort och som vi refererat ovan viktiga att hålla i 
minnet.  
 
Skolverkets tillgänglighetsrapport 
 
En helt färsk undersökning från hösten 2008 föreligger nu om tillgänglighet till 
skolors lokaler och valfrihet för elever med funktionsnedsättning (Skolverket 
2008). Det är ett arbete som bygger på att Skolverket erhållit ett uppdrag från 
regeringen att inventera tillgängligheten till grund- och gymnasieskolors 
lokaler samt kartlägga möjligheten för elever med funktionsnedsättning att 
välja skola. Arbetet bygger framförallt på en enkät ställd till rektorer samt 
fallstudier i ett urval kommuner. Arbetet har skett dels genom att det funnits 
ett särskild arbetsgrupp inom verket, dels i samverkan med Handisam och i 
samråd med Arbetsmiljöverket, Boverket, Handikappombudsmannen och 
Specialpedagogiska Institutet (som det då hette). Den som ansvarat för 
rapportens slutgiltiga utformning är undervisningsrådet Charlotte Mannerfelt . 
 
Man har avgränsat inventeringen till att gälla rullstolstillgänglighet, mar-
keringar av nivåskillnader och glasade partier samt vissa aspekter på ljud-, 
ljus- och luftmiljö. Totalt har 2084 rektorer på grundskola och 715 gymnasie-
skolor i både kommunal eller i fristående regi erhållit enkäten. Dessutom är 
anmälningar som omfattar brister i fysisk tillgänglighet till skolverket och 
Handikappombudsmannen (HO) analyserade. En tillgänglighetskonsult har 
på detaljnivå granskat en grund- och gymnasieskola.  
 
I många anseenden är sålunda inte denna rapport giltig för vår målgrupp. Det 
är i första hand rullstolsframkomligheten som studerats. Emellertid har 
studien ändå en viktig bärighet också för vår målgrupp. Det gäller förstås 
särskilt de slutsatser och förslag som framförs i rapporten. Vi vill därför i allt 
väsentligt återge dem: 
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• I många skolor förekommer brister som kan försämra förutsätt-
ningarna, eller i vissa fall omöjliggöra skolgång, för elever med 
funktionsnedsättningar. Samtidigt pågår en positiv utveckling av skol-
resursfysisk tillgänglighet 

• Den stärkta valfriheten på skolområdet sätter frågan om tillgänglighet i 
nytt ljus. En förutsättning för att valfriheten även skall innefatta elever 
med funktionsnedsättning är att skolors tillgänglighet förbättras 

 
• Kunskapen om tillgänglighet är otillräcklig på flera nivåer i skol-

systemet. Vissa av de brister som enkätstudien visar på torde vara 
enkla att åtgärda 

 
• Tillsynsansvaret över skolors lokaler behöver tydliggöras. Tillgäng-

ligheten är viktig att bevaka med hänsyn till handikappolitiken och 
portalparagrafen i skollagen, samt att elevers möjlighet att gå i en 
skola nära hemmet har stöd i lagen 

 
• Kraven på utredning när en skola inte tar emot en elev med 

hänvisning till betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter 
är otillräckliga och bör förstärkas 

 
Även om skolverkets rapport i första hand belyser förhållandena för 
rörelsehindrade rullstolsburna elever kan man använda den för att bättre 
förstå förutsättningarna för att göra bättre anpassningar i praktiken för elever 
med lindrig hörselnedsättning. Även om arten och graden av funktionshinder 
varierar finns det, som rapporten pekar på, strukturer i skolans värld som 
man kan förändra för att öka tillgängligheten för alla elever med 
funktionsnedsättningar. 

 
Den psykosociala miljön 
 
Det är förhållandevis få studier som rör arbetsmiljöforskning kring personer 
med hörselnedsättningar. I en studie från början av 1990-talet har Gullacksen 
(1993) intervjuat 33 anställda med funktionshinder (13 män och 20 kvinnor). 
Samtliga var patienter inom hörselvården. Hon gjorde en uppföljning fem år 
senare av samma grupp och kunde då intervjua 25 av personerna av 
ursprungspopulationen (Gullacksen, 2002). I sin ursprungliga studie efter-
strävade hon ett urval som möjliggjorde så breda insikter om de olika 
förhållanden som kan råda för hörselskadade i arbetslivet. Hon tog sin 
utgångspunkt i tre skilda teoretiska ansatser, nämligen dels Goffmans teori 
om stigmatiseringsprocesser. Kort innebär detta att vissa kännetecken – i 
detta fall hörselnedsättning – medför att vissa personer tillskrivs en rad 
negativa egenskaper. En annan teoretisk utgångspunkt var copingteoretiska 
perspektiv såsom de utvecklats av Lazarus och Folkman ytterligare en 
teoretisk modell som hon använde sig av för analysen av den psykosociala 
arbetsmiljön var den stress- och kontrollmodell som utvecklats av Karasek 
och Theorell (1990). 
 
Flera av de intervjuade i Gullacksens arbete vittnar om stora svårigheter, 
som de upplevt i skilda sociala sammanhang. Att vara en del av den sociala 
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gemenskapen är i allmänhet en förutsättning för att man skall kunna få del av 
det sociala stödet på en arbetsplats. Många gånger blir hörselskadan ett 
hinder för detta. I den uppföljande studien fokuserar hon mer på vad livs-
omställningen och rehabiliteringen innebär för hennes population. Hennes 
bägge arbeten ger sammantaget en påtaglig negativ bild av hur den psyko-
sociala arbetsmiljön ter sig i första hand för personer med hörselnedsätt-
ningar. 
 
I en annan studie som metodologiskt är av en helt annan karaktär är den 
som utfördes av Söderlind (1993). Den baserar sig på en omfattande enkät-
studie som skickades ut till ett urval medlemmar i Hörselskadades 
Riksförbund, HRF. Totalt besvarades 620 personer i åldern 20-65 år frågor 
om sina arbetsvillkor och hur dessa relaterades bland annat till veder-
börandes hörselskador. Bortfallet var 23 procent. En mycket stor del, hade 
negativa erfarenheter av att vara hörselskadade kopplade till arbetslivet. Män 
hade i större utsträckning än kvinnor dessa negativa upplevelser. Under-
sökningen tyder på att en stor del av dem som ingår i denna hade upp-
levelser av utanförskap på arbetsplatsen. Av de som rapporterade negativa 
upplevelser hade var fjärde utsatts för kraftigt kränkande handlingar. 
Generellt kan man på basis av denna undersökning hävda att många av 
personer med hörselskador ute i arbetslivet ofta har negativa erfarenheter av 
detta samtidigt som en stor del känner sig socialt isolerade. Både Söderlinds 
och Gullacksens studier har en del år på nacken och man kan naturligtvis 
fråga sig om den bild som de presenterar fortfarande är giltig.  
 
Sociala domäner som analysgrund 
 
Av betydligt senare datum är Danemarks och Coniavitis-Gellerstedts arbete 
(2003). Det empiriska material de använde sig av var dels en intervjustudie 
med 21 yrkesverksamma personer med nedsatt hörsel men också med 
några av deras arbetskamrater, dels en enkätundersökning, som cirka 500 
personer med hörselskador deltog i. Som författarna påpekar är ett viktigt 
skäl att studera arbetsförhållanden för just personer med nedsatt hörsel att 
gruppen är mycket stor. År 1998 hade 478 000 personer i yrkesverksam 
ålder nedsatt hörsel. Det motsvarar nästan 10 procent av gruppen. Man 
förknippar ofta nedsatt hörsel med relativt hög ålder. Man skall emellertid 
därvid komma ihåg att majoritet av de hörselskadade är under 65 år och att 
en inte oansenlig andel är i medelåldern eller till och med yngre (HRF, 2002). 
 
Danemark och Coniavitis-Gellerstedts (2003) tar sin teoretiska utgångspunkt 
bland annat i Layders teori om sociala domäner (se Layder, 1997). Det är 
fyra olika sociala domäner, som Layder utvecklar sin teori kring. De är 
ömsesidigt beroende av varandra, men också inflätade och överlappande. 
Samtidigt är de relativt autonoma som dimensioner av den sociala verklig-
heten. De är: 
 

• den psykobiografiska domänen 
 
• de situationsbundna aktiviteternas domän 
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• den sociala inramningens domän 
 

• de kontextuella resursernas domän 
 

Danemark och Coniavitis-Gellerstedt lägger i sitt arbete tyngdpunkten på den 
psykobiografiska domänen, som fokuserar individernas känslor, attityder och 
beredskap (bland annars kroppsliga förhållanden). Dessa kan endast förstås 
i ljuset av de enskilda individernas unika livshistorier, vardagsförhållanden 
och erfarenhet som i sin tur endast kan förstås i en vidare kontext – de övriga 
sociala domänerna.  
 
Det skulle i det här sammanhanget föra för långt att återge Lyder och för den 
delen också Danemarks och Coniavitis-Gellerstedts beskrivning om de 
sociala domänerna vidare. Man kan emellertid hävda att i en mening har den 
nya WHO-klassificationen av funktionshinder en viss anknytning till 
mångdimensionaliteten i teorin om sociala domäner. Den för emellertid 
längre än så eftersom den också tar upp de kontextuella resursernas domän 
som har fokus på makt, inflytande, ideologi och praktiker som rör samhället i 
stort. Dessa strukturella förhållanden har självklart en stor betydelse för 
samhällets lagstiftning, socialpolitik, allmänna syn på jämlikhet och ojäm-
likhet, inte minst på hur människor med funktionshinder betraktas. Med 
Lyders utgångspunkt betraktas människor vare sig som isolerade eller opå-
verkbara av de sociala processerna, men inte heller som robotar som formas 
av abstrakta social krafter.  
 
Det finns flera gemensamma nämnare mellan denna senare studie och de 
tidigare. Sådana gemensamma drag är berättelserna om trötthet, utmattning 
eller värk. Till skillnad från de tidigare har Danemark och Coniavitis-
Gellerstedt en mera systematisk analys av hälsotillstånd i relation till nedsatt 
hörsel. Man skriver: 

 
”Mycket talar för att mekanismer som tidigare genererat problem för 
förvärvsarbetande med nedsatt hörsel fortfarande är verksamma. Men 
pressen inom arbetslivet har ökat och samtidigt som detta är något som 
berör alla så har personer med nedsatt hörsel att hantera inte bara ökad 
press utan också de ansträngningar som hörselnedsättningen leder till.” 
(sid 162) 
 

Man fortsätter att betona att man genom studien fått ökade insikter om 
kontextens avgörande betydelse. En ökad förståelse för både betydelsen av 
det mångfacetterande och det specifika som en hörselskadad person ingår i 
jobbet har stor betydelse i de enskilda fallen. Detta innebär att man sålunda 
inte specifikt är inriktade på olika åtgärder som i första hand berör personen 
med hörselskada, utan också av åtgärder som har betydelse för den kon-
kreta arbetsmiljön på jobbet. Man säger: 
 

”Vi skulle också vilja framhålla att det finns en dimension av tid som kan 
skönjas på flera ställen i vår framställning av hörselskadades 
förhållanden. Dels återfinns tiden i meningsskapandet: När en person 
har nedsatt hörsel kan meningsskapandet ta längre tid än vad fallet 
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annars skulle vara. Dels återfinns tiden i återskapandet: Vilan som 
behövs för att en person med nedsatt hörsel ska återhämta sig efter 
arbetet. Tid är pengar och tid är också liv. En person med nedsatt 
hörsel riskerar att trängas ut från en arbetsmarknad där tid är pengar. 
En person med nedsatt hörsel riskerar att ägna hela den del av sitt liv, 
som inte är arbete, åt att vila och hämta krafter för nästa dags jobb.” (sid 
163) 

 
Studierna om den psykosociala arbetsmiljön för personer med hörselskador 
avser inte särskilt skolområdet och framför allt inte elever. Emellertid finns 
det anledning att anta att många av de överväganden som rör vuxna 
människor med hörselnedsättningar i arbetslivet också gäller för barn och 
ungdomar i skolan. Det gäller också själva arbetsmiljöns psykosociala giltig-
het för den enskilde. Den rör sig över skilda sociala domäner. För att nå för-
ändringar måste man ta utgångspunkten i den psykobiografiska domänen 
och låta den inramas av de kontextuella resursernas domän. Emellertid finns 
det föreliggande studie inte någon konsekvent utgångspunkt i de sociala 
domänernas teori i dag. Detta – liksom andra försök att beskriva sambanden 
mellan individen och de skilda sociala systemens interagerande på olika 
abstraktionsnivåer – är en viktig grund att stå på om man vill åstadkomma ett 
mera långsiktigt förändringsarbete, som har fokus inställd på förändringar för 
en hel samhällsgrupp. Det kan man faktiskt hävda att människor med 
hörselnedsättningar är. 
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5. Elever och föräldrar möter skolan 
 
 
Elevpopulationen  
 
I detta projekt har 25 elever och deras föräldrar intervjuats. Urval av infor-
manter har skett via Hörsel- och dövenheten, Region Skåne. Olika om-
ständigheter, bland annat förfarandet vid kontakten med föräldrarna, gjorde 
att de initiala avsikterna inte nåddes helt. Vid tidpunkten för förfrågan genom-
fördes också flera andra studier som rörde elever med hörselnedsättningar. 
Det är möjligt att detta lett till en viss ”trötthet” i gruppen. Ett annat skäl var 
kanske sättet som inbjudan distribuerades på. Det var viktigt att hålla sekre-
tesskyddet på hög nivå. Därför skickades förfrågan om att delta genom 
Region Skånes försorg med begäran om ett skriftligt medgivande från intres-
serade. En annan orsak till bortfallet var att det i populationen fanns elever 
som ordinerats hörapparat. Dessa skulle per definition inte tillfrågas.   
 
En särskild grupp, som man ursprungligen avsåg att inkludera i studien, var 
de elever som erhållit Cochlea implantat och som fick sin undervisning i sina 
hemskolor. Det visade sig att av de tre elever som var aktuella var ingen villig 
att delta.  
 
Fokus i denna studie är för elever som har en lättare eller ensidig hörsel-
nedsättning.  De är inte ordinerade tekniska hjälpmedel. Det är därför viktigt 
att undersöka hur dessa elever upplever sin skolgång och hur deras situation 
påverkas av inlärningsmiljön.  
 
Familjerna som deltagit är bosatta runt om i Skåne.  Eleverna är i åldrarna 7-
17 år och har olika grad av mindre eller ensidig hörselnedsättning. De går 
eller har gått i de skolor där det gjorts mätningar av akustik och buller. 
Samtliga skolor har fått kännedom om elevens hörselnedsättning och om vad 
som krävs för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa 
sätt. 
 
Några av eleverna har ytterligare ett diagnostiserat funktionshinder.  
 
I en situation om hörselnedsättning i kombination med annat eller andra 
funktionshinder av E. Brunnberg och M. Lindén Boström, (2007) visar att 
kombinationen av en lättare hörselnedsättning och något ytterligare funk-
tionshinder ökar risken för att få svårigheter i skolan. 
 
När det gäller informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekra-
vet har var och en blivit informerad när de fått en förfrågan om att medverka. 
Vid intervjutillfället har de som medverkat ånyo fått information om syftet med 
undersökningen och en anonymitetsförsäkran. De som deltagit har intres-
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serat och frikostigt delat med sig av sina erfarenheter. De har tyckt att det är 
viktigt att få komma till tals och berätta.  
 
Intervjuerna har fokuserat på informanternas subjektiva upplevelser av 
skolgången allmänt men mest utifrån hörselnedsättningsperspektiv. Intervju-
guiden har bestått av frågeteman som täckts in under intervjuns gång. De 
teman som avhandlats är hörselnedsättningens upptäckt, grad och art, 
information angående hörselnedsättningen, skolans fysiska miljö, skolans 
lärandemiljö, konsekvenser av funktionsnedsättningen och föräldrarnas inflyt-
ande i sina barns skolgång.  
 
Fördelen med den här använda metoden är att man kan ställa följdfrågor. 
Svaren kan utvecklas och fördjupas. Varje intervju har pågått ca 45 minuter 
och de intervjuade har haft möjlighet att diskutera frågor och tankar som 
väckts. Nedan följer de intervjuades olika erfarenheter och kommentarer. 
Varje familj har sin historia och det finns helt naturligt skillnader i elevers och 
föräldrars upplevelser t ex på grund av hörselnedsättning.  
 
Elever som har flera skolår bakom sig ser sin funktionsnedsättning i ett delvis 
annorlunda perspektiv, har ofta kloka kommentarer, bra lösningar och en till-
tro till sin egen förmåga att ta ansvar för sitt lärande.  
 
Upplevelse av funktionshinder 
 
När det gäller fokuseringen på funktionsnedsättningen finns olika förhåll-
ningssätt från föräldrarnas sida. Några upplever kanske inte att hörselned-
sättningens konsekvenser är så allvarliga, medan andra kämpar för att få 
gehör och förståelse. Föräldrar och barn kan också ha olika mening i frågan 
om hörselnedsättningens följder för skolsituationen.  
 
Någon förälder uttrycker sig så här: 
 

Så länge man kan kompensera och leva ett normalt liv så är hörsel-
nedsättningen inget problem. När man påverkas då måste man ta hand 
om det! Det måste vara något som känns mycket viktigt för att man ska 
hålla på att bråka. Det är bättre att någon annan gör det. 

 
En annan förälder menar: 

 
Man måste säga till! Det syns ju inte! Det är viktigare att slåss när det är 
ett handikapp som inte syns. Men det är ofta brist på allt! I och med att 
mitt barn inte var gravt hörselskadad så tog de det inte på riktigt allvar. 
 
Det är viktigt att man är öppen så att det inte blir missförstånd. Men man 
måste balansera. Man har lärt sig att man inte får ge sig! Vi har fått 
påminna vid varje möte i skolan! I klassen finns två elever med 
hörselnedsättningar. Det är bra att vara två! 
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Att jämföra hemsituationen med skolsituationen är svårt. I hemmet är man 
färre som talar, man känner igen varandras röster, man är bekant med miljön 
och upplever inga större negativa konsekvenser. Om kunskapsinhämtandet 
sker i normal takt oroar man sig inte. Om resultaten, när det gäller kun-
skaper, kunde ha varit bättre tänker man inte så mycket på.   
 
Av de intervjuade eleverna har de flesta en ensidig hörselnedsättning. Oftast 
har upptäckten om att det finns en hörselnedsättning skett vid BOEL-test 
eller vid fyraårskontrollen. I några fall har föräldrarnas misstanke om en 
hörselnedsättning inte tagits på allvar och de har inte fått feedback på sin oro 
förrän barnet börjat skolan. Tidig upptäckt har stor betydelse för hur man 
anpassar miljön och bemötandet i skolan men även för situationen i hemmet.  
 
Många frågor dyker upp hos föräldrar som just fått veta att deras barn har en 
hörselnedsättning. Många upplever beskedet som förbryllande, oväntat och 
negativt. Hos en del blir beskedet chockartat. Man undrar: Är mitt barn handi-
kappat? Hur ska man som förälder förhålla sig till den nya situationen? Vilken 
hjälp kan vi få? Vilken information behöver jag? Hur ska mitt barn klara sig? 
Hur kan vi som föräldrar påverka skolan?  Vad kan vi kräva?  Hur ska det gå 
med kompisar? Hur är det med mobbning?  Finns det fler barn som har det 
likadant? När det gäller ensidig hörselnedsättning är föräldrar oroliga för att 
det friska örat ska drabbas.  Att var döv på båda öronen innebär, helt natur-
ligt, en större förändring i livsvillkoren inte bara för det hörselskadade barnet 
utan för hela familjen. 
 
Ett tydligt intryck från intervjuerna av vad som är viktigt:  
 

• att någon tar föräldrarnas frågor på allvar från allra första början är 
viktigt  

 
• att få adekvat information upplevs som en oerhörd lättnad 

 
• att få träffa andra föräldrar som har samma erfarenhet är viktigt  

 
• att skaffa sig kunskap för att själv kunna informera alla som behöver 

information  
 

• att man växer som förälder i mognad och insikt  
 

• att det finns begränsningar när det gäller yrkesval men att möjlighet-
erna ändå är fler  

 
En del föräldrar har mött synsättet: Hör man på ett öra har man ju ett öra kvar 
och då är det inga problem. Barnet/eleven märker inte själv att det har en 
hörselnedsättning och får ofta påtalat att – Du säger väl till om du inte hör! 
Barn är ofta duktiga på att hantera information. För ett barn med hörsel-
nedsättning, kan det vara svårt veta hur mycket som försvunnit på vägen. Att 
höra att något sägs är skilt från att uppfatta varje del i detsamma.  
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Informationen 
 
I intervjuerna berättar föräldrarna om den information som getts dem från 
olika aktörer. Personal inom landstinget är oftast förstahandsinformatörer. 
För föräldrarna är det viktigt att etablera god kontakt med hörselvården. Man 
ger uttryck för att få svar på frågor och funderingar om barnets hörselned-
sättning, allt eftersom, har stor betydelse för att kunna känna sig trygg.  
 
En viktig informatör i skolans värld är skolsköterskan, som tillsammans med 
rektor, får meddelandet om att en elev har en hörselnedsättning. En annan 
grupp informatörer som gör entré i skolstarten är de kommunanställda 
pedagoger, vars uppdrag är att stötta elever med hörselnedsättningar i 
skolan. När eleven väl börjat i skolan har kommunens hörselpedagog ombe-
sörjt information till kamrater, lärare och annan skolpersonal. Alla elever som 
deltar i intervjuerna har berättat att de träffat en hörselpedagog förr eller 
senare i sitt skolliv. För en del har det varit regelbundna möten, för andra mer 
sporadiska.  
 
Hörselpedagogens uppdrag omfattar inte bara eleven utan också de som 
finns runt om eleven, såsom kamrater och skolpersonal. Att vara samtals-
partner till skolledare i syfte att utveckla lärandemiljön för eleven med hör-
selnedsättning är en annan del i uppdraget. Elever och föräldrar säger: 
 

Bra att ha någon som vet hur du har det. Det är ett bra stöd. Det är 
viktigt att ha en hörselpedagog som tar upp problemet med lärarna. 

 
De flesta elever och föräldrar uppskattar att det finns någon som kan hjälpa 
till att framhålla vikten av olika insatser för elever med hörselnedsättningar. 
En typisk kommentar från en elev kan vara: 
 

Det är både bra och dåligt att någon informerar. Man kände sig utpekad 
men det är bra att de andra får veta. Man kan säga det på många olika 
sätt. Ibland är det pinsamt och det känns läskigt att ta plats! När man är 
liten är det svårt att informera själv.  

 
Det känns oftast inte bra för eleven när läraren ber denne att säga till om 
han/hon inte hör. Andra elever ger uttryck för att man inte engagerar sig i 
omgivningens reaktioner som t ex genom att säga:  

 

”Jag bryr mig inte.” 
 
Ju äldre eleverna blir desto lättare är det för dem att själva informera sin 
omgivning. Positiv förstärkning som ”Mina lärare blev glada när jag berättade 
är viktig. Det är lättare att säga till de vuxna i skolan än sina kamrater! Att 
informera vikarier är jättesvårt!”, säger en annan elev. Frågan om hur detta 
kan ske är viktig att hantera. För att underlätta för vikarier kan man kanske 
skriva i klasslistan att en elev har en hörselnedsättning?  
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Det stora flertalet av de intervjuade föräldrarna har någon gång blivit inbjudna 
och har också deltagit i kurser som rör hörselnedsättning. Deltagandet har 
medfört stor tillfredsställelse. En ganska typisk kommentar: 
 

   ”En lättnad som var otrolig. En helt ny värld öppnade sig.”  
  

Någon gång har föräldrar varit på kurs tillsammans med barnets lärare. 
Informationen har gett ”dubbel effekt”. Man har fått gemensam information 
och kunnat diskutera utifrån elevens bästa. En del av eleverna har också 
blivit inbjudna och deltagit i träffar där man fått möta andra ungdomar med 
samma hörselproblematik.  
 
Att få rätt information vid rätt tillfälle är oerhört viktigt. Kunskap om konse-
kvenser av en lättare eller ensidig hörselnedsättning ger föräldrar möjlighet 
att kräva det som barnet har rätt till på ett mera övertygande sätt. Detta 
upplevs som särskilt angeläget. Inte minst om skolan har liten eller ingen 
erfarenhet av att undervisa elever med hörselnedsättningar.  
 
Åtgärder 
 
I intervjuerna med elever och föräldrar har samtalet kretsat kring hur skolor 
har förberett eller åtgärdat skolmiljön utifrån Syn-, hörsel- och döv-
verksamhetens rekommendationer. För den elevgrupp som intervjuats är 
funktionshindret inte synligt utåt. Inga hjälpmedel har ordinerats och det är 
lätt att förbise konsekvenserna av hörselnedsättningen i undervisningen. 
Föräldrarna har tidigare fått egen information om dessa och om att den 
fysiska miljön i skolan har stor betydelse för att eleven ska uppfatta tal och 
slippa anstränga sig för mycket. Men som en förälder uttryckte det:  

 
”Vi hade inget att jämföra med, så vad kunde vi kräva?” 

 
Föräldrar kanske inte märker så mycket av barnets hörselnedsättning i 
hemmet eller i vardagslivet. Man vet att det är viktigt med rätt placering och 
bra akustik. Att överföra sina egna erfarenheter till skolan när det gäller 
barnets hörselnedsättning är ändå betydelsefullt. Eleven har oftast själv inte 
kännedom om vad han/hon missat i det ”informationsflöde” som rör sig i 
klassrummet, i kapprummet eller på rasten. Därför är det viktigt att skol-
ledning och lärare förstår konsekvenserna av en hörselnedsättning. 
 
Eleverfarenheter 
 
Elever som intervjuats berättade om sina erfarenheter och hur de upplevde 
sin hörselnedsättning. Här följer några kommentarer:  
 

”Jag vet inte om jag hör annorlunda. Jag hör ju som jag hör! Det är svårt 
att höra hemligheter. Jag var alltid sämst på viskleken. Jag lever på 
högerörat.”  
 
”Det är inte kul att bli omtalad som den som inte hör. Det är jobbigt att 
alltid behöva tänka på det! Jag säger inte till alla gånger att jag inte hört. 
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Det blir lite tjatigt. Ibland har jag hört alldeles fel. Man lär sig av sina 
misstag.” 
 
”Det är inget kul när lärare frågar: Hör du bra? Det är svårt att berätta 
för vikarier.  En del lärare har knäpptyst - då kan jag slappna av.”  
 
”Man måste vara på helspänn. Jag får ont i huvudet och måste ibland 
sitta i eget rum. Jag är mycket trött på eftermiddagen. Jag måste lägga 
mig och sova när jag kommer hem. I 8:an och 9:an var jag tröttare men 
det var mer plugg då.”  
 
”Det är svårt att följa med i diskussioner. Det är jobbigt att sitta bredvid 
en kompis som pratar mycket.”  
 
”Jag vill inte besvära. Jag vill inte kräva något av mina kamrater.”  
 
”Jag vill absolut inte berätta själv om min hörsel. Jag hade behövt 
någon att prata med – kanske en kurator.”  
 
”Det är lättare när det är mindre grupper. Men det är bra att vara två 
som hör lite dåligt.”   
 
”Viktigt att jag går på rätt sida när jag är ute och går med kompisar. Det 
är viktigt att sitta rätt i matsalen. Där är det jobbigt. Det är bättre att sitta 
långt fram i klassrummet. Det är bäst att stå sist i ett led för att ha koll 
på vad som händer. När vi har gäster sätter jag mig på ett speciellt 
ställe för att jag ska se alla.” 
 
”Det är svårt att höra i gymnastiksalen. Jag har koll på de andra när jag 
spelar handboll. När jag dyker vet jag inte vilket som är uppåt och neråt 
i bassängen.” 
 
”Jag avläser mycket.”  

 
”Jag är känslig för starka ljud och måste säga till om musiken är för hög. 
Men ljudet på TV:n hos min kompis är för lågt.  På klassfester fick jag 
säga till att de skulle sänka. De andra blev sura. Jag har alltid 
öronproppar i fickan och jag är nog lite försiktigare än mina kompisar. 
Ofta är ljudet på bio väldigt högt.”  

 
”Jag trivs med livet för jag är också envis. Mina betyg är OK.”  
 
”Det är viktigt med bra föräldrar.”  
 
”Ibland är det bra att bara höra med ett öra. När jag ska sova lägger jag 
mig på det bästa örat för att få tyst och ro.”  
 
”Gör det lätt för dina kamrater – informera.” 
 
”Ingenting är omöjligt!” 
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Kamrater är viktiga 
 
Många av de intervjuade eleverna påpekar att kompisar är jätteviktiga! I sin 
doktorsavhandling visar Lilly Eriksson (2006), att delaktighet är multidimen-
sionellt, med fokus på upplevelser, interaktion och kontext. I studien har hon 
samlat information genom enkäter, observationer och intervjuer i anslutning 
till observationerna. Elevernas delaktighet verkar vara mer kopplade till deras 
autonomi och samspel med kamrater och lärare än vad den verkar vara till 
typ av funktionshinder och till skolans generella miljö, menar hon. Detta 
framgår också av följande citat: 

 
”Kamrater är viktiga”.  
 
”Att ha många vänner som kan ge emotionellt stöd stödjer delaktighet”  
 
”Att ha ett stort socialt stöd har positiv inverkan på delaktighet.”  

 
I Kerstin Göranssons arbete om delaktighet för elever med funktionshinder 
(2008), berättar eleverna exempelvis så här:  
 

”Stämningen är ju det viktigaste för att det ska fungera i skolan”. (a.a. 
sid 28) 
 

Eleverna menar att för en god stämning samverkar psykosocialt stöd, vuxnas 
tillgänglighet och synlighet, skolarbetet och raster, inflytande och fysisk miljö.  

 
 

Göransson skriver vidare att: 
 

 ”Den fysiska miljöns betydelse för stämningen handlar egentligen 
mycket om att ha en fysiskt bra arbetsmiljö som tillräckligt bra med 
arbetsutrymme, städade toaletter inte för varmt eller kallt i klassrummet, 
bra luft och liknande”. (a.a. sid 29) 

 
Enkät om delaktighet 
 
I samband med intervjuerna fick deltagarna möjlighet att besvara en enkät 
om delaktighet i skolan, som utformats i samarbete mellan Statens Institut för 
Handikappfrågor i skolan (SIH) och Mälardalens högskola. Totalt besvarade 
fyra elever i åldern 7-12 år och sex i åldern 13-17 år. Orsaken till att vi 
särredovisar de bägge grupperna är att man har utarbetat två separata 
formulär där den ena avser ungdomar (13-17 år). Totalt besvarade också 
elva föräldrar delaktighetsenkäten. Principen var att varje intervjuad elev och 
någon av hans eller hennes förälder skulle besvara enkäten. Tyvärr var det 
allt för väsentligt mindre än hälften som fyllde i enkäterna. Man kan naturligt-
vis reflektera över den låga andelen som besvarade enkäten. Kanske hänger 
det samman med – som vi tidigare antytt – en vis trötthet i populationen kring 
studier. 
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Underlaget är naturligtvis för litet för att dra några generella slutsatser från. 
Emellertid finns det skäl att i grova drag återge några bilder av elevernas och 
föräldrarnas skattningar. Det finns en del intressanta konstateranden och 
värderingar som kan återges. Att beskriva delaktighet gav svar som:  

 
När båda parter känner att de kan/har möjlighet att påverka en situation 
genom att få information, tillfälle, mandat och medel för detta. Att vara 
medvetna om möjligheterna eller åsikter som finns i skolan, hemmet, 
arbetsplatsen. Att vara inkluderad i aktiviteterna. Att få tillfälle att 
uttrycka sina åsikter. Att bli tagen på allvar. Att man får ett ja eller nej i 
stället för att nonchaleras med tystnad. 
 
Att vara delaktig och ha inflytande över sitt eget liv är en viktig 
förutsättning för en människas välbefinnande: Därför är det viktigt att 
lägga grunden tidigt och ge barn och ungdomar förutsättningar för att 
utveckla demokratiskt tänkande. Att som grundskoleelev vara delaktig i 
att planera hur skoldagen ser ut, få vara med och påverka under-
visningsformen och skolmiljön är en avgörande del i barnens möjlig-
heter för sitt lärande. Känslan av ett sammanhang är också en oerhört 
viktig del av barnets utveckling och genom att göra barnen delaktiga i 
det som rör deras vardag kan man i högsta grad uppnå den känslan. 

 
När föräldrar skattar sina barns skolsituation blev ett av svaren: 
 

Skolsituation anser vi som god. Skolpersonal och skolledning är väl 
medvetna om hennes behov och alla strävar efter att förutsättningarna 
blir så bra som möjligt. Det är ändå viktigt att informera och påminna om 
hörselnedsättningen emellanåt. Vårt barn är väldigt socialt och nyfiket 
vilket är en fördel. Naturligtvis vet man inte när hon, pga sitt funk-
tionshinder, missar information och därför är det viktigt att omgivningen 
är uppmärksam. Enligt hennes lärare fungerar det bra i skolan i största 
allmänhet. 

 
Men också:  
 

Vårt barns skolsituation är dålig utifrån hörselperspektiv. Dålig disciplin 
i klassen leder till mycket prat – svårt att höra. Lärare behöver 
påminnas om att hörseln är dålig, speciellt när de får många lärare. 
Flera lärare har ej vetat om problemet och risken är stor att man får 
stämpeln nonchalant om man ej svarar på tilltal eller utför det man 
blivit tillsagd att göra - problemet är kanske att man inte hört. Kan 
kanske även i vissa situationer bli att man svarar Goddag yxskaft både 
i lärar- och kompissituationer vilket eventuellt kan leda till att man 
behandlas som konstig. 
 
Skolmöblerna är undermåliga. Fotstöden slår när barnen rör på 
fötterna vilket leder till onödiga ljud. Inga små rum finns att tillgå för 
elever som behöver lugn och ro. Klassrummet är litet. Läraren talar 
lågt och otydligt, trots påpekanden. 
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Ytterligare några beskrev skolsituationen med kommentarer som 
 

Lärare är informerade om mitt barns hörselproblem och än så länge har 
han fått den hjälp han behöver. Nackdelen är att miljön inte anpassas 
efter hans hörselskada. Det har varit mycket tjat på ledningen utan 
resultat. Det kommer att ta lång tid att organisera någon att ta itu med 
detta och sedan ännu längre tid att anpassa lokalerna. Men mitt barn 
trivs och har många kompisar och detta gör att vi annars är nöjda med 
skolan. 
 
Mycket god i flera avseenden men i några situationer kan förbättringar 
ske. Det krävs större lyhördhet och större snabbhet till anpassning från 
skolan. En månads väntetid för en elev angående någon åtgärd är lång 
tid för en elev men kort tid för personal. Gymnasiet klart bättre än 
tidigare skolformer för mitt barn. 

 
Föräldrakontakt med skolan 
 
Föräldrar som vill att man ska ta hänsyn till hörselnedsättningen påpekar att 
de varit i kontakt med skolan antingen före skolstart eller inför klass-
rumsbyten för att förbereda den fysiska skolmiljön för sitt barn. Ofta samlas 
föräldrar, skolledning, lärare och annan skolpersonal till en konferens där 
information som är relevant kring hörselnedsättningens ranking i skolan 
utbyts. Ändå fördröjs insatserna och man kan fråga sig varför det är så. En 
förälder säger: 
  

”Man lovade att sätta upp absorbenter, men jag fick ju inte skriftligt på 
det! Varför är det inte självklart att skolan ska ha en suverän 
lärandemiljö? Varför måste eleven med funktionshinder framstå som 
den som kräver något utöver det som skolan kan erbjuda. Vi har en 
skola för alla. Varför måste man strida? Det verkar som allt handlar om 
pengar när det gäller handikapp!”  

 
Enligt elever och föräldrar har det ändå vidtagits vissa åtgärder. Tennisbollar 
på stolarna och dukar på borden är vanligt. Några föräldrar nämner också att 
skolan gjort en omdisponering och bytt klassrum för att tillmötesgå kraven så 
gott det går. Kanske skolan har ett klassrum som anpassats tidigare. Några 
skolor har gjort akustikmätningar och också satt upp ljudabsorbenter. Oftast 
har ingen eftermätning gjorts och det har visat sig att ljudmiljön ändå inte är 
fullgod. Skolan missar kanske att sätta en ”ljudklassad” dörr det vill säga en 
dörr som uppfyller högt ställda krav på att vara ljudisolerande mellan korridor 
och klassrum. En liten glipa kan sabotera undervisningen. Spring och röster 
från korridoren stör lektionen. 
 
Högt ventilationsbuller är svårt att åtgärda. Lufttillförsel är viktig men det 
ständiga bakgrundsljudet från ventilationsutrustningen tröttar elever i allmän-
het och de med hörselnedsättning i synnerhet. Det ligger som en ljudmatta 
som man inte blir medveten om förrän någon påpekar att ljudet är för högt 
eller att det stängs av. 
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Många av de intervjuade nämner också att omklädningsrummen i idrotts-
hallen liksom matsalen upplevs som ”jobbiga”. Detta är miljöer som inte 
prioriteras. Man tillbringar så korta perioder där att man får ”stå ut”. En elev 
säger med en suck när det gäller omklädningsrummet.   
 
    ”Det går….” 

 
Några elever berättar att de ätit sin skollunch i mindre lokal tillsammans med 
en eller två kamrater för att få lugn och ro. Man kan fråga sig när skollunchen 
ska bli det avbrott i skolarbetet då man njuter av maten i en god miljö, små-
pratar med kamrater på ett avslappnat sätt och förbereder sig för att orka 
med eftermiddagens skolpass? 
 
För att undvika ”strul” påpekar flera föräldrar att det borde finnas någon 
centralt placerad person/funktion i varje kommun som har kunskap om det 
som gäller anpassning av skollokaler. Tanken reses om att kanske flera 
kommuner kan samarbeta för att skapa bättre beredskap kring anpassningar 
av skolmiljön för elever med funktionshinder. 
 
Att lära av varandra 
 
Det kanske allra svåraste för en elev med hörselnedsättning är medhörn-
ingen, det vill säga att uppfatta vad kamrater frågar, svarar och kommenterar. 
Att kamrater är en tillgång till kunskap är insikter som alla elever borde få 
med sig som ett livslångt lärande. Man lär av varandra skriver Ann-Christine 
Wennergren, i Dialogprojektet (2007). Hon menar att samlärande omfattar ett 
samarbete som bygger på elevaktiva dialoger  

 
När elever får beskriva den inlärningsmiljö som de tycker är allra bäst och 
besvarar frågor som Vad är en bra miljö för dig? Vilka är de bästa 
lektionerna? Kan svaren bli: 

 
”När vi är mellan 10 och 15 elever. När vi sitter i cirkel och diskuterar”.  

 
Antalet elever i klassen har stor betydelse. Inte bara för medhörningen utan 
också för verksamhetsbullret. Ju fler elever desto mer buller, mer skrap med 
stolar, prat och så vidare. Elever tycker att det är svårt att kräva något av 
sina kamrater som att be dem upprepa svar när de är många. Elever och 
föräldrar har alla samma åsikt när det gäller antalet elever i klassen. Typiska 
reflexioner lyder: 

”Inte så många är bäst. Cirka 20 elever är OK. Mindre klasser hade nog 
varit bra men då blir det tråkigare. Man blir lite låst! Förut var vi 30. Nu är 
vi i mindre grupper. Det är svårt att uppfatta allt i engelskan när vi är 
många. Det är stökigt i många undervisningssituationer”. 
 
”Det går inte att påverka antalet elever i klassen. Mindre klasser hade 
varit drömmen!” 
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Föräldrareflektioner 
 
Frågor om hur olika regelverk och styrdokument bedöms av föräldrarna var 
naturligt att ta upp i de intervjuer, som genomfördes med dessa. För många 
var glappet mellan ideal och realiteter ganska tydlig. En förälder samman-
fattar sig så här:   
 

Skolan och kommunen vet att det finns lagar men det handlar ändå om 
brist på lärare, brist på lokaler, brist på pengar, brist på allt… 

 
Det är ingen som talar om för en vad man kan få om man har ett barn 
som är annorlunda. 

Hur elevens hörselnedsättning påverkat skolgången är naturligtvis inte en 
särskilt lätt fråga.  Föräldrar berättar att hörselnedsättningen oftast inte tas 
upp under utvecklingssamtalen. Det är kunskapsinhämtandet och skol-
prestationerna som upplevs som viktigast av dessa.  
 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att in-
hämta kunskaper”. Läroplan för grundskola sid 4.   

 
Vetskapen om att en elev kanske måste använda mer energi för att höra än 
för att lära är viktig för skolan att ta till sig då man planerar för en god 
lärandemiljö. Därför borde rimligen en god ljudmiljö i allmänhet och för elever 
med hörselnedsättningar i synnerhet vara ett naturligt eftersträvansvärt mål 
för alla skolledningar. Som avslutning på detta kan återges några tips från 
förälder till förälder.  
 
Det är viktigt  
 

• att stå på sig och vara envis  
 
• att vara öppen så att det inte blir missförstånd  

 
• att ha god framförhållning  

 
• att skydda hörseln  

 
• att alla lär sig så mycket som möjligt om hörselnedsättningen och 

dess konsekvenser 
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6. Skolan möter eleven  
 
 
Flera aktörer 
 
I inledningen av en rapport om hörselskadade och döva barns skolgång och 
kunskapsutveckling skriven av Anita Magni-Olsson och Jan Olsson (2005) 
kan man läsa:  
 

”Det finns många specialister och experter runt ett hörselskadat eller 
dövt barn. Hur många och vilka beror givetvis på när hörselskadan 
upptäcks eller uppkommer liksom på hörselskadans art. Genom att 
Region Skåne beslutat att alla nyfödda barn ska hörseltestas kan man 
säga att den första kontakten för föräldrar till ett barn med hörselskada 
sker redan på KK.  

 
Om en hörselskada konstateras hos ett barn skriver läkaren en remiss 
till Barn- och ungdomsteamet vid Syn-, hörsel- och dövverksamheten, 
Region Skåne. Teamet består av kurator, psykolog, specialpedagog, 
teckenspråkslärare, hörselvårdsingenjör och skolkonsulent. Special-
pedagogerna stödjer berörda familjer genom bland annat pedagogisk 
handledning och anpassningar i hemmen.  

 
För de familjer som väljer en förskola med hörande barn eller en 
grundskoleklass med hörande elever möter man förstås de personal-
kategorier som alla barn/elever möter. Det specifika hörselpedagogiska 
stödet till den hörselskadade eleven som går i vanlig klass står 
kommunens hörselpedagog för.” (sid 9) 

   
Vad händer när en elev med hörselnedsättning börjar skolan 
 
Det stora flertalet elever med hörselnedsättningar får sin undervisning i en 
skola på hemorten, oftast den skola som ligger närmast hemmet. När en elev 
börjar i förskoleklass får rektor på denna skola ett brev från Hörsel- och 
dövenheten vid Region Skåne. I brevet beskrivs elevens hörselnedsättning, 
konsekvenserna av den, samt rekommendationer om vad som krävs för att 
eleven ska få en god undervisningsmiljö. Om föräldrarna vill ha stöd av 
hörselpedagogen i kommunen går en kopia av detta brev till honom eller 
henne.  
 
Hörselpedagogen kan ha kännedom om vilka elever med 
hörselnedsättningar som finns, men hans eller hennes uppdrag att göra 
insatser kommer från rektor. På en konferens där föräldrar, lands-
tinget/regionen och skolpersonal deltar (i högre årskurser även eleven) 
planeras sedan de åtgärder som måste vidtas. Är framförhållningen god blir 
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mottagandet av eleven bra. Det innebär att lärare har gått på kurs, lokalerna 
har anpassats och hörselpedagogens insatser har bestämts.  
 
För en elev som diagnostiseras i sin skolgång under senare år är tillväga-
gångssättet detsamma. När eleven byter skola eller klassrum kan in-
formations- eller påminnelsebrevet skrivas av hörselpedagogen. Detta sker 
alltid med föräldrarnas godkännande.  
 
Hörselpedagogen ska ge support till elever med olika grad av hörselned-
sättning. De elever som ordinerats hjälpmedel får oftast mest stöd. Den 
grupp som är störst till antalet är dock elever som har en lättare eller ensidig 
hörselnedsättning. Dessa får och kräver mindre stöd. Därför behövs ett gott 
samarbete med all personal på den aktuella skolan för att dessa elever inte 
helt ska ”glömmas” bort. 
 
Pedagogiskt stöd 
 
Pedagogerna runt en elev med hörselnedsättning måste fråga sig: Vilka är 
de viktigaste hindren för att en elev ska bli socialt delaktig? Är det den fysiska 
skadan/nedsättningen eller är det delaktigheten. Det är pedagogens uppgift 
att öka möjligheten för delaktighet trots funktionshindret, det vill säga infor-
mera, påverka, anpassa och systematisera i vardagsmiljön, bland annat för 
att främja social kompetens och motverka beroende.   
 
Det perspektiv ur vilket pedagogen betraktar sin elev påverkar omgivningens 
förhållningssätt till eleven. Elever med mindre eller ensidiga hörselnedsätt-
ningar går i sina hemskolor och därmed i den lärandemiljö som omfattar de 
flesta elever i vårt land. 
 
Pedagogen måste kontinuerligt arbeta för att skapa de bästa förutsätt-
ningarna för sin elevs lärande. Hörselpedagogen kan ha helhetsperspektiv 
tack vare förmånen att få följa eleven genom hela dennes skoltid. Hans eller 
hennes insatser för eleven kan vara olika stora under olika perioder i elevens 
liv men målet är att bli mer och mer ”obehövlig” och utrusta eleven med mod, 
humor och strategier/redskap för att själv ta ansvar för sin hörselnedsättning. 
 
En del av hörselpedagogens uppgifter är:   
 

• att beskriva elevens hörselnedsättning så att omgivningens intresse 
väcks 

 
• att ge eleven kunskap om och strategier för sin funktionsnedsättning 

 
• att visa på både begränsningar och möjligheter 

 
• att skapa samförstånd mellan elev, hem och skola 

 
• att se på skolans möjligheter att vara tillgänglig och göra eleven 

delaktig 
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• att respektera eleven och dennes familj men också skolans 
verksamhet 

• att medverka vid diskussioner om vilka insatser som behövs, 
observera, reflektera och analysera och initiera nya insatser 
tillsammans med eleven och dennes omgivning. 

 
Ett dilemma är att skolor inte alltid är uppdaterade när det gäller undervisning 
av elever med hörselnedsättningar. En ”hörselelev” är trots allt relativt 
sällsynt och det innebär att för varje ny elev krävs ny anpassning och ny 
information. I Lotta Coniavitis-Gellerstedts utredning om elever med 
hörselskada i skolan, (2007) är det enbart mellan 10 och 20 procent av de 
undervisande lärarna som under en femårsperiod har elever med 
hörselnedsättningar. Denna utredning handlar dock om elever som är 
ordinerade hjälpmedel. 
 
Ett annat dilemma är bristen på utbildade pedagoger med hörselfrågor som 
specialitet. Det finns idag ett fåtal vidareutbildningar för pedagoger som vill 
specialisera sig inom detta område. I Skåne fanns (aug 2008) 13 hörsel-
pedagoger. Det innebär att varje kommun i Skåne har möjlighet att genom 
avtal där man sinsemellan samverkar kan ge elever med hörselnedsättningar 
och deras skolor en viss support. 
  
Lärarna viktiga 
 
Viktigast för eleven är ändå den eller de lärare som har huvudansvaret för 
klassen och där möten sker dagligdags i olika grupperingar, olika miljöer och 
olika ämnen. Klassläraren/ämnesläraren har många elever att ta hänsyn till 
men ska ändå erbjuda varje elev en relevant undervisning och optimala 
utvecklingsmöjligheter. Skolans undervisning ska bygga på den enskilde 
elevens behov och unika förutsättningar. Elever med funktionshinder ska 
vara delaktiga i den ordinarie undervisningen. Eller som det sägs i skollagen: 
Utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig varhelst den bedrivs i 
landet.  
 
Lärare som intervjuats i det här projektet berättar ofta om vikten av att skapa 
ett bra klimat i klassen. För att kunna möta en elev med hörselnedsättning 
behöver läraren först och främst få egen information för att förstå konse-
kvenserna av funktionsnedsättningen. Man påtalar också nödvändigheten av 
att vara respektfull men öppen och noggrann med information till klass-
kamraterna.  Det är svårt för en elev att ”visa upp” sig och denne behöver 
därför, tillsammans med sina föräldrar, diskutera med sina lärare hur informa-
tionen ska gå till. Samma elever följs ofta åt under flera grundskoleår och det 
är tryggt att vara känd i gruppen.  
 
Gruppstorleken har betydelse för den omsorg som läraren kan ge den 
enskilde eleven. Färre elever ger större möjlighet. Ibland kan det vara svårt 
för en lärare att förstå att eleven har en hörselnedsättning. ”Det märks inte”, 
eleven fungerar bra i sin klass och prestationerna är goda. Därför är det bra 
om läraren tar sig tid att då och då samtala med eleven i enskildhet för att 
resonera kring skolarbetet. Tillit mellan elev och lärare gör att eleven kan 
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förklara vad som måste till för att lektionerna ska fungera. Ibland kan lärare 
”skjuta” eleven framför sig i syfte att få arbetsro i klassen. Uppmaningar som: 
”Nu måste ni vara tysta så att Pelle hör”, kan förekomma. Att ibland 
observera hur aktiv eleven är, när det gäller olika undervisningssituationer, är 
viktigt. Det finns många frågor, som lärarna ställer sig både enskilt och i 
grupp eller i dialog med varandra eller med till exempel hörselpedagogen. 
Några av dessa kan var:  
 

• Kommer eleven igång i det självständiga arbetet, i pararbetet, i grupp-
arbetet?   

 
• Vilka strategier använder eleven? Hur fungerar eleven på raster?  

 
• Visar eleven trötthet?  

 
• Vilket arbetssätt fungerar bra för eleven?  

 
• Hur får man arbetsro i klassrummet vare sig det gäller lärarstyrd 

undervisning eller en mycket elevaktiv situationer? 
 
Att ha god kontakt med hemmet är av stor betydelse. Även när allt tycks flyta 
på är det bra att växla några ord kring skolsituationen. Elever berättar ofta 
inte så mycket spontant. Därför kan små kommentarer avslöja om allt inte 
står rätt till. 
 
Lärare har också önskemål när det gäller undervisningsmiljö. En bra ljudmiljö 
är förutsättning för att må bra men även för god kvalitet och möjlighet att 
uppfylla målen i skolan.  Lärare vill slippa bullrande bakgrundsventilation 
vilket tröttar under en arbetsdag. Likaså vill man att akustiken ska vara god 
så att rösten kan vila.  
 
”Skrammelfria” skolmöbler gör att verksamhetsbullret minskar i klassrummen. 
Många lärare har blivit medvetna och förstått vidden av en god lärandemiljö 
tack vare att de fått en elev med hörselnedsättning i sin elevgrupp. En välin-
formerad och engagerad pedagog har stora möjligheter att tala för och värna 
om en god undervisningsmiljö när man har samtal med sin skolledning.  
 
En fokusgrupp 
 
Hörselpedagogerna i Skåne har deltagit i en gruppdiskussion för att resonera 
kring de ”proppar” som gör att anpassningar för elever med hörsel-
nedsättningar fördröjs eller uteblir. De utgör en pedagoggrupp som har stor 
erfarenhet och som är van att informera om och argumentera för en god 
lärandemiljö. De menar att det viktigaste är att föra ett sakligt resonemang 
och vara tydlig med vad varje barn behöver. Trots att eleverna med hörsel-
nedsättning har samma sorts funktionsnedsättning är det inte självklart att 
alla behöver samma åtgärder. Individuella lösningar måste alltid diskuteras, 
betonade många.  
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I projektets första del visar Magnes Sjöströms rapport att lokalerna inte är an-
passade för elever med hörselnedsättningar när de börjar sin skolgång utan 
de anpassas i efterhand. Inte ens nybyggda skolor anpassas från början 
utifrån hörselproblematik. Det finns exempel på nybyggen, som trots på-
pekande när det gäller lärandemiljöns betydelse, förses med kakelgolv, högt i 
tak och stora glaspartier Det leder till att man får anpassa i efterhand till extra 
kostnader. Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj (2006) i 300 skolor och 
fritids, visade att ljudmiljön i dessa lokaler måste förbättras. Lärare, som 
använder örat som arbetsredskap i denna bullriga miljö, vittnar om trötthet 
och svårigheter att uppfatta. Lärarförbundet (2004) Dålig ljudmiljö är alltså 
också ett betydande problem för lärarna 
 
Tidigare fanns särskilda rutiner kring anpassningen av undervisnings-
lokalerna för en elev med hörselnedsättning. Kommunerna och landstinget 
samarbetade. En hörselingenjör, anställd av landstinget, gjorde de mätningar 
som krävdes på skolan. Han gjorde också beräkningar och rekommenderade 
vad som behövde åtgärdas. Rektor kunde snabbt göra en beställning av 
arbetet. Sedan dröjde det inte länge, förrän man åtgärdat det som föreslagits.  
 
Idag är det upp till kommunen att själv initiera och fullfölja processen. Bristen 
på ingenjörer, som har kompetens att mäta efterklangstid, bakgrundsbuller, 
ljus med mera är stor. Kommunerna anlitar numera företagshälsovårdens 
personal, privata akustikfirmor eller samarbetar, vilket tar tid. Många menar 
att informationen inför skolvalet bör påbörjas 2-3 år i förväg och att berörd 
skola tidigt bör deklarera vad man kan göra för att anpassa skolgången efter 
barnets behov. När det gäller anpassning av den fysiska miljön för elever 
med hörselnedsättningar, är framförhållningen bland det viktigaste. I och med 
att rektor och skolhälsovård fått information om elevens hörselnedsättning, 
räknar föräldrar med att åtgärder vidtas. 
 
Men det sker också förbättringar. I ett par kommuner har man utarbetat 
rutiner som innebär detaljerade instruktioner för hur alla inblandade aktörer 
ska gå till väga för att på ett effektivt sätt anpassa ljud- och ljusmiljö för elever 
med hörselnedsättningar. Dessa underlättar processen som därmed också 
lättare kan kontrolleras, utvärderas och bidra till kvalitetsutveckling.   
 
Hörselpedagogerna menar att det behövs en central funktion i kommunen 
som kan agera i denna process. ”Det ska vara någon som är införstådd med 
problematiken och som kan vara samtalspartner till rektor. Att dokumentera 
skolans lokaler ur akustiksynpunkt är till stor hjälp den dagen en elev med 
hörselnedsättning vill börja. Tänk om en skola kunde profilera sig med 
hänvisning till en suverän undervisningsmiljön,” säger en erfaren hörsel-
pedagog.  
 
Pedagogik i förändring 
 
Pedagogiken har förändrats under årens lopp. Från en lärandemiljö som är 
lärarstyrd med tydlig struktur till elevaktiva miljöer där strukturen är mer 
tydlig. I denna krävs arbetsro och utrymme för att eleven med hörsel-
nedsättning ska kunna nå framgång i sina studier. Magnus Blixt, menar att 
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det krävs ett gott ledarskap, engagerande verksamhet, bra rutiner och en 
återkommande dialog om hur man vill ha det tillsammans i ett klassrum. Två 
parallella projekt pågår jämsides i skolans värld. Skolans – som innebär 
arbetet mot målen - och elevens – som innebär lärande, livet och kompisar.  
 
Hörselpedagogens uppdrag är att handleda arbetslaget i pedagogiska 
spörsmål. Därvid kommer en rad frågor upp till diskussion. Några av dessa är 
- Vilken pedagogik kan fungera för en elev med hörselnedsättning? Finns det 
arbetsformer som är mer kritiska eller mer stödjande för eleven? Nya arbets-
sätt behöver sålunda diskuteras och utvärderas för att passa till behoven för 
den enskilde eleven med funktionshinder.  Olika pedagogiska förhållningssätt 
ställer varierande krav på hur skolbyggnaderna utformas. I Danmark har det 
bedrivits en del forskning på detta tema. 
 

I takt med att undervisningen utvecklas och skolan blir mer 
differentierad krävs också en mer differentierad skolmiljö.  

 
Det konstaterar arkitekt Inge Mette Kirkeby i en intervju om i sin avhandling 
(2006) på Skolportens hemsida, där hon lyfter fram centrala arkitektoniska 
spörsmål i relation till pedagogiska krav. Hon säger vidare:  
 

Vi förväntar oss att skolbyggnaden ska understödja och avspegla 
skolans pedagogik, det finns konsensus om att undervisa barn på ett 
önskvärt sätt, men det samspelet är svårt att sätta ord på.…  
 
Därför är det viktigt att lärare, arkitekter och kommun möts och för 
dialog inför uppförandet av en skola så att skolbyggnaden kan skräddar-
sys utifrån skolans behov och undervisningskultur.  

 
Hon fortsätter: 
 

 Skolan bör ha en inbyggd mångfald av möjligheter. Om barn själva ska 
organisera sin arbetsprocess och definiera en uppgifts innehåll, metod 
och presentation, så måste de lära sig att välja mellan olika 
arbetssituationer. Arbetssättet kräver fysiska rum med ett överskott av 
möjligheter.  

 
Lärare måste alltså också lära sig att utnyttja lokalernas potential fullt ut. Inge 
Mette Kirkebys önskan är att hennes resultat ska leda till att pedagoger, 
arkitekter och kommunalansvariga i framtida byggprojekt utformar gemen-
samt ett program som styr byggprocessen.  
 
Det är naturligtvis viktigt att också specialpedagogerna får möjlighet att delta i 
en sådan process, eftersom de har olika typer av specialkompetens för att 
täcka in skilda elevgruppers särskilda behov. Det gäller förstås också 
hörselpedagogerna. Ifrån sin erfarenhet borde man därvid kunna vara med 
om att skapa bättre kvalité i ljudmiljön inte bara för eleverna med hörsel-
nedsättning utan för alla i skolan. En erfaren hörselpedagog säger: 
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Vi som hörselpedagoger deltar gärna i en sådan process. Jag vet 
tillfällen då man kunnat informera projektledare och ansvariga i 
kommunen inför skolbyggen eller ombyggnationer och som resulterat i 
bra lokaler för elever med hörselnedsättningar. 

 
Det händer sålunda att de byggansvariga vid planering och nybyggnation kan 
influeras av hörselpedagogerna och deras speciella erfarenheter kring 
ljudmiljöns utformning. Som framgått av delrapport 1 (Sjöström, 2007) är det 
snarare undantaget som bekräftar regeln än – som det borde vara – tvärtom. 
I såväl intervjuerna med projektledare inom kommunala byggverksamheter, 
arkitekter, skolledare och politiker har frågorna kring den akustiska designen 
av skolorna framstått som särskilt viktig. Till en del kan detta kanske förklaras 
av att både ansvariga arkitekter och projektledare använder sig av särskilda 
akustikkonsulter. Det kan – men behöver inte – innebära att ljudmiljön inte får 
den centrala generella dignitet, som den förtjänar både med hänsyn till att 
utforma en optimal lärandemiljö för alla elever och för att förebygga hörsel-
skador bland lärarna. 
 
Skolpengens betydelse  
 
I Sverige följs varje elev av en så kallad skolpeng. Föräldrarna/eleven väljer 
skola och skolpengen följer med. I vissa kommuner har man en så kallad rak 
skolpeng, som innebär att hela summan följer med oavsett skolval. Det är 
upp till varje skola att inom sina ekonomiska ramar tillgodose elevens behov 
av lokaler, undervisning, läromedel och elevvård. I en del kommuner finns 
inte rak skolpeng, utan beloppet som följer eleven kan vara en viss procent-
sats av skolpengen. Kommunen behåller då en särskild pott för att senare 
kunna skjuta till ytterligare medel efter ansökan från någon av skolorna. 
 
Det är uppenbart att det är betydelsefullt hur medelstilldelningen regleras till 
den enskilde skolan. Det har till exempel – inte minst under hösten 2008 – 
ofta förekommit rapporter i media om hur underrepresenterade gruppen 
elever med särskilda behov – som i hög grad innefattar de som har 
funktionshinder – blir underrepresenterade i de så kallade friskolorna sam-
tidigt som en del av dem som drivs i bolagsform har kunnat leverera betyd-
ande vinster till sina aktieägare. Några undersökningar om det finns skill-
nader i detta avseende mellan de som har så kallad rak eller procentuell 
skolpeng finns för närvarande inte. 
 
Systemet med skolpengens utformning är inte helt belyst. Därför blev svaren 
varierande, när den togs upp med skolledare. I den workshop som genom-
fördes med hörselpedagoger i Skåne var det en samstämmighet kring ett 
förhållningssätt som detta:  
 

Vi hörselpedagoger menar nog att en central resurs, som kan användas 
inte bara för pedagogiskt stöd utan också för att anpassa lokaler, vore 
bra. Ingen skola behöver då tveka om att satsa på en hörselelev.  

 
Anita Magni Olsson och Jan Olsson har till en del belyst området i sin 
utredning. De skriver:  
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”Kommunen är skyldig att anpassa, men är man beredd att betala vad 
det kostar? Ett barn med hörselskada behöver, beroende på graden av 
hörselnedsättning, ha olika former av pedagogiskt stöd och anpass-
ningar i miljön. Om föräldrarna väljer skolgång tillsammans med 
hörande barn i vanlig klass kan de då räkna med att kommunen/skolan 
har den kompetens och de resurser som krävs för att garantera det 
hörselskadade barnet en bra undervisning?” (sid 17) 

 
I Kommunförbundets skrift om lokalernas betydelse för (2003) betonas att en 
bra skolledning spelar störst roll för en god utbildningskvalitet i skolan. I 
väldigt hög grad är skolledarnas betydelse en följd av att de har beslut-
anderätten över hur de tilldelade ekonomiska resurserna skall fördelas inom 
den enskilda skolans verksamheter. Detta framkommer också i intervjuerna 
som vi har med skolledarna, som känner att en av deras viktigaste uppgifter 
är att få balans mellan olika behov inom verksamheten å ena sidan och de 
ekonomiska resurserna å den andra. Beroende på hur man hanterar 
kostnaderna för olika typer av anpassningar för elever med funktionshinder 
kan dessa riskera att tappa vikt och betydelse i denna balansakt. 
 
Rektors makt 
  
Skolledare har i allmänhet ett omfattande uppdrag. De leder en stor 
arbetsplats där både vuxna och barn ska må bra och lyckas. De har en 
nyckelroll för att skolan ska nå sina mål. Det behövs inte minst goda förut-
sättningar för att skolledarna ska kunna göra ett gott arbete. Hörselpedago-
gen har en stor uppgift när det gäller att kunna väcka ett intresse hos skol-
ledaren för sin elev. Även en liten funktionsnedsättning kräver energi och 
uthållighet. 
 
Det är därvid viktigt att det finns rutiner på de enskilda skolorna för att åstad-
komma enkla förbättringar. Man bör därvid ha en tydlig fördelning. Det bör 
finnas enkla svar på frågor som - Vem ska köpa in dukar till borden eller 
tennisbollar till stolarna? Vem tar ansvar för att nya ändamålsenliga skol-
möbler köps in successivt? En arbetsenhet kan drabbas av extra kostnader 
och arbetsinsatser. Därför behöver det finnas en handlingsberedskap i rela-
tion till medelsfördelning med stöd av skolledningen. 
 
Hörselpedagogerna har många aktörer att vara bollplank till och jobbar ofta 
mot flera kommuner. Det är inte så stor skillnad mellan kommunerna när det 
gäller anpassning utan snarare är mellan de enskilda skolorna. Det finns 
också olikheter mellan årskurserna. I de lägre åldrarna är det lätt att prata om 
elevens behov medan det är svårare att komma till en gymnasieskola och 
hävda samma elevs behov. Det är två olika världar, menar hörselpedagog-
erna unisont vid den gemensamma workshopen.   
 
Skolor byggs för att fungera under många år. Det är viktigt att lokalerna 
anpassas till fullo. En nyutkommen rapport från Rådet för arkitektur, form och 
design (RAFD) (2008) fokuserar på tillgänglighet. Sedan 2004 har rådet haft 
regeringens uppdrag att bevaka området för form och designfrågor, som kan 
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bidra till högre kvalitet i samhällsutvecklingen. I Rapport 2008:2 har man 
redovisat en konferens och en hearing om hur vår tids skola - ska byggas. 
 
RAFD rekommenderar att nationella måldokument för barn och unga i skola 
och skolbarnsomsorg ska förtydligas så att betydelsen av en god fysisk miljö 
uttrycks klart. Vidare påtalar man behovet av att kunskapsbildning och forsk-
ning om skolmiljön bedrivs fortlöpande. Man rekommenderar även att funk-
tioner inrättas på nationell nivå för rådgivning respektive tillsyn av fysiska 
skolmiljöer både som arbetsmiljö och som fysisk livsmiljö. 
 
Skolledningarna har ett stort ansvar för att det blir en god ljudmiljö i skolan för 
elever i allmänhet och för elever med hörselnedsättningar i synnerhet. 
Emellertid – och det framkommer tydligt av ovannämnda rapport – byggs 
skolorna för lång tid och det är i allmänhet inte rektorerna som påverkar 
planeringsvillkoren. Det är andra aktörer – ägare av fastigheter för 
skollokaler, som sätter den långsiktiga agendan. Flera faktorer som 
exempelvis det ökande antalet friskolor, den ökade bolagiseringen av de 
kommunala fastigheterna för skilda verksamheter (bland annat undervisning) 
och en ökande grad av inhyrning i lokaler i det marknadsmässiga fastig-
hetsbeståndet gör, att det inte är helt lätt att identifiera de olika mekanismer 
som skapar hinder eller ger möjligheter för att utveckla en god ljudmiljö för 
alla i skolan. 
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7. Hinder och möjligheter i förändringsprocessen 
 
 
Vems ansvar? 
 
Vem bär egentligen ansvaret för att den enskilde eleven med hörselned-
sättning, som börjar skolan, skall ges rimliga – för att inte säga goda – förut-
sättningar för att tillgodogöra sig undervisningen? För att försöka besvara ett 
dylikt spörsmål kan man röra sig inom olika abstraktionsnivåer eller inom 
skilda tolkningsområden.  
 
Man kan till exempel vara jurist och ta sin utgångspunkt från existerande 
lagstiftning och t ex undersöka om det finns möjligheter att kräva skadestånd. 
Förutsättningar kan vara ett en skola, som inte såg till att en elev, trots sin 
hörselnedsättning inte fick rimliga akustiska förutsättningar att klara av 
skolgången. Därför kräver denne rätt till skadestånd. Några sådana rättsfall 
har inte funnits i Sverige (oss veterligen). Emellertid är det relativt självklart 
att man kan tänka i dessa banor och jämställa det barn som blivit mobbat på 
grund av att skolan inte vidtagit rimliga åtgärder för att motverka detta och 
den som inte fått tillräckligt bra ljudmiljö. Med andra ord kan man röra sig på 
en juridisk nivå, där man tar utgångspunkten i existerande lagstiftning för 
civilrättsliga konflikter.  
 
Det kan emellertid också röra sig om en politisk nivå där man försöker bli klok 
på vilka styrinstrument som finns och hur de fungerar för att uppnå uppsatta 
mål. Man kan därvid också fundera över hur den politiska apparaten fungerar 
i relation till de uppsatta målen genom att låta dem komma högre eller lägre 
upp på den prioriteringslista som nästan aldrig finns explicit formulerad, men 
som politiker intuitivt har ett implicit förhållande till. Till en del beror ordningen 
häri på hur mycket kraft de grupper, som berörs av olika åtgärder, kan lägga 
ner för att väcka en opinion i en särskild riktning.  
 
Ibland har man i den politiska debatten talat om ”kravmaskiner” eller ”beställ-
ningsuppdrag”. Man markerar då relationen mellan organiserade grupper och 
den politiska makten. Det kan till exempel handla om fackföreningsrörelsens 
krav på tryggare anställningsvillkor eller arbetsgivarnas krav på att lättare 
göra sig av med anställda som man inte anser sig behöva. I de här fallen är 
det mäktiga – ibland lite inadekvat benämnt – särintressen, som tydligt tycks 
stå emot varandra. I den politiska argumentationen kan emellertid hävdas att 
tryggare arbetsvillkor skapar trygga medarbetare, som kan vara med att 
utveckla företag och att det därför också är i arbetsgivarens intresse att ha 
trygga anställningsvillkor. Man kan också hävda att genom att skapa en 
bättre rörlighet på arbetsmarknaden, kan de enskilda svenska företagen 
hävda sig bättre i den hårda internationella konkurrensen, vilket gör att 
företagen lättar kan överleva och därmed skapa bättre villkor för de anställda, 
som annars kanske kommer att gå utan arbete. 
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Exemplet visar att till synes relativt entydiga gruppintressen på den politiska 
arenan, inte alltid är särskilt enkla. Historien är full av exempel där vägröjare 
för nyordningar inom olika områden ofta går stick i stäv med gängse 
föreställningar. För mindre mäktiga grupper är det kanske svårt att försöka 
föra upp sina intressen till de högsta lägena på den politiska priori-
teringsordningen. Till en del är detta orsakerna till att många kommuner inte 
alltid vidtar de åtgärder, som man blivit ålagda av till och med rättsliga 
instanser i handikappärenden. Detta så kallade domstolstrots, diskuterades i 
den så kallade Bemötandeutredningen (SOU 1999:21).  
  
Här har endast berörts skillnader mellan två olika abstraktionsnivåer, 
nämligen den civilrättsliga och den politiska. Det finns naturligtvis många 
andra tänkbara sätt att strukturera en analys av ansvarsfördelningen på. 
Samtidigt måste man också inse, att på ett område som anpassningar av 
skolsituationen för elever med hörselnedsättningar ingår denna som en del 
av en pågående samhällig process, som egentligen vare sig har någon 
början eller något slut. Detta tydliggörs inte minst genom det arbete som 
bedrivits internationellt for att åstadkomma den internationella konventionen 
om rättigheter för personer med funktionshinder, vars slutliga text kunde fås 
på plats i augusti 2006 och som numera ett antal länder ratificerat. Sveriges 
riksdag gjorde det så nyligen som den 13 november 2008. Arbetet med att få 
denna på plats och senare att försöka använda den som ett fruktbart verktyg 
för att stärka situationen för människor med funktionshinder, har varit och 
kommer att bli en process, där olika aktörer – enskilt och organiserat, inom 
och utanför handikapprörelsen, professionella och frivilliga, offentligrättsliga 
eller privata, nationella eller internationella – tillsammans eller i kamp mot 
varandra lämnar sina olika bidrag till att förvandla globala policydokument till 
reella förbättringar för den enskilde personen med funktionshinder. En stor 
del av de följande avsnitten ägnas åt att försöka visa hur skilda instrument 
som kan tjäna som redskap för att öka insikterna i hur olika samhälleliga 
strukturer kan granskas för att olika aktörer på den handikappolitiska arenan 
– kanske främst de som organiserar stödet för elever med hörselned-
sättningar – ska kunna vässa sina verktyg för att få till stånd permanenta 
ökade förbättringar. 
 
Vilken ansvarsnivå? 
 
En orsak till domstolstrotset hänger troligen samman med kommunpolitik-
ernas föreställningar om att inte vilja bli påprackade uppgifter av staten. 
Samtidigt är det ett viktigt skäl för den nationella politiska nivån att ålägga 
kommunerna vissa uppgifter och kanske till och med precisera dem i 
speciallagstiftningar just därför att man annars riskerar åsidosätta verkställig-
heten.  
 
Inom den Europeiska unionen har man länge talat om subsidaritetsprincipen. 
Denna innebär enkelt uttryckt att varje offentlig uppgift skall omhändertas på 
lägsta tänkbara nivå, där den rationellt kan lösas. Det säger sig självt att 
mellan de olika politiska nivåerna finns det samordningsproblem. Bland annat 
för att belysa dessa och försöka få till stånd en rimlig ansvarsfördelning 
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mellan statlig, primär- och sekundär kommunal (oftast landsting) nivå till-
sattes den så kallade Ansvarskommittén.  
 
När den för något år sedan lämnade sitt betänkande var det i första hand 
frågorna om den sekundärkommunala indelningen som stod i medialt fokus. I 
Skåne och Västra Götaland har man integrerat olika sekundärkommunala 
system i samband med att Göteborg och Malmö upphörde med att vara egna 
sjukvårdshuvudmän. Stockholm stad hade långt tidigare gjort det i samband 
med att man gick in i Stockholms Läns Landsting. De tre största sekundär-
kommunala verksamheterna Stockholms Läns Landsting, Västra Götaland-
regionen och Region Skåne omfattar mer än halva den svenska befolk-
ningen. Att finna ett rimligt befolkningsunderlag för olika typer av offentliga 
uppgifter, som bedöms lämpliga för nivån mellan den statliga och den 
kommunala är naturligtvis viktig. Detta kan i allra högsta grad gälla frågor 
som sammanhänger med stöd till elever med hörselskador. 
 
Den statliga styrningen genom myndigheterna som avser den kommunala 
verksamheten kan skrivas på skilda sätt. Ansvarskommittén betecknar det 
vanligaste sättet för gränssättande. Det innebär att staten önskar att den 
kommunala verksamheten skall följa vissa nationella uppställda mål och 
nationella regler, som bör efterlevas. Emellertid är det också vanligt med 
olika former av främjandestyrning. Detta innebär att de statliga myndig-
heterna kan ge kommunerna vissa typer av stöd för olika insatser och där-
igenom stimulera kommunerna att utveckla dessa på ett visst sätt eller att 
prioritera ett visst slag av verksamheter. 
 
Den politiska debatten vid Ansvarskommitténs publicering av sitt slut-
betänkande har i allt väsentligt dominerats av diskussionen kring inrättandet 
av storregioner. I fokus har därvid ofta stått hur processen skall komma till 
stånd, i vilken grad de nuvarande landstingen själva skall bestämma och var 
tänkbara gränser i framtiden skall gå. Däremot har det varit ganska tyst kring 
frågor som sammanhänger med vilka ansvarsområden, som skall åvila den 
primär- respektive den sekundärkommunala nivån. När det gäller den senare 
har det i första hand varit fokus kring sjukvårds- och trafikområdena.  
 
Insatser kring habiliteringen betraktas som en sjukvårdsfråga, eftersom det 
ryms inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Sedan något år tillbaka har 
man i Region Skåne inte ansett sig behöva ta ansvar för de mätningar av den 
akustiska miljön i skollokaler för elever med hörselnedsättningar, som man 
tidigare utförde och som är underlag för föreliggande projekt. Man har ansett 
att detta är en kommunal angelägenhet och att det är kommunerna som helt 
och hållet skall ansvara för att eleverna får funktionella skollokaler. 
 
Akustikmätningar som ansvarsområde 
 
Kanhända är detta en riktig ståndpunkt. Emellertid finns det bland dem som 
direkt arbetar med de pedagogiska anpassningarna i kommunerna för elever 
med hörselnedsättningar en mycket tydlig motsatt uppfattning. Man menar att 
avsaknaden av ett kommunövergripande tekniskt stöd vid analys av den 
akustiska miljön, gjort att möjligheter till uppföljning och stöd vid förbättringar 
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av ljudmiljön i skolan blivit avsevärt försämrade genom det nya arrange-
manget. 
 
Detta framkom inte minst vid det seminarium eller – som vi också kallat det – 
workshop, som arrangerades inom ramen för projektet med samtliga 
hörselpedagoger i Skåne. Den samfällda uppfattningen kan enkelt åskådlig-
göras genom följande resonemang: 
 

Tidigare hade vi ett mycket stort stöd hos hörselvårdsingenjörerna vid 
Region Skåne. Man hade en samlad kompetens både om skolorna och 
dess olika byggnader på de flesta håll i länet och hur de byggnads-
administrativa ansvarsförhållandena var vid de olika skolorna. Det var 
nog också så att många av byggnadsfolket i kommunerna kände att 
man här hade att göra med någon, som verkligen förstod sig på de 
tekniska förutsättningarna, varför man i allmänhet tyckte att har vi fått de 
här påpekandena om behov av förbättringar av akustiska miljön, så 
skall vi försöka åtgärda dem. 
 
Men för oss hörselpedagoger var det också viktigt att ha några personer 
som vi direkt kunde samtala med om de tekniska frågorna. Idag finns 
inte detta. Vi måste helt enkelt köpa in tjänsterna och i konsekvens 
härmed begära in offerter egentligen bara för att försöka föra ett vanligt 
samtal. Det är helt orimligt. Det måste rimligen finnas en allmännyttig 
funktion tillgänglig för stöd åt oss i skolan, som vill försöka åstadkomma 
en bättre akustisk miljö i allmänhet och för elever med hörselskada i 
synnerhet. 
 

Den service som Region Skåne haft till skolområdet genom att mäta upp de 
akustiska förutsättningarna för elever med hörselnedsättningar i samband 
med att de skall skifta skolmiljö eller börja skolan har alltså upphört. 
Emellertid hade man dessförinnan också i viss mån inskränkt denna 
verksamhet i samband med att integrationen av de olika sekundär-
kommunala verksamheterna vid Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns 
landsting och Malmö kommun blev en organisation då Region Skåne 
bildades. I varje fall i Malmöhus län hade man tidigare tillhandahållit skolorna 
en service, där man inte bara meddelade dem resultatet av de akustiska 
mätningarna. Man hade också förslag till vilka åtgärder man byggnads-
tekniskt skulle kunna vidta för att förbättra den akustiska miljön på ett till-
fredsställande sätt. 

 
Hörselvårdsingenjör Magne Sjöström, som under många år arbetade med 
denna verksamhet, berättar: 
 

När jag var ute och mätte tidigare kom jag också med konkreta förslag 
till lösningar. Det kändes som om att detta var betydligt mera effektivt. 
De byggnadsansvariga i skolorna kunde utgå från mina förslag. Det 
snabbade åtskilligt på processen och jag har en bestämd känsla av att 
genom det här arrangemanget var det en kortare väg från påpekanden 
till beslut om och genomförande av anpassningen av den akustiska 
miljön. 
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Senare blev det på det sättet, att när skolorna fick underrättelserna om 
mina mätresultat, skulle de ansvariga först ställa sig frågan om hur de 
nu ska åtgärda det här och hur kan man få tag i en akustikkonsult, som 
kan komma med förslag på byggnadstekniska lösningar. 
 
Det är klart att det blev en väsentlig omväg. Konkret innebar det att 
rektorn först skulle inhandla en konsulttjänst, som bestod i att försöka 
finna lämpliga byggnadstekniska lösningar och sedan därefter försöka 
hitta en – om det är nödvändigt med hänsyn till omfattningen av åt-
gärden – någon som kan göra byggarbetet. 
 

Sedan man upphört med mätningarna av skollokaler inom Region Skåne 
saknas det numera någon inom allmännyttig verksamhet som har akustik- 
teknisk kompetens i allmänhet och om skollokaler för elever med hörsel-
nedsättningar i synnerhet. Det innebär naturligtvis att sårbarheten utifrån ett 
beställarperspektiv i det här avseendet vuxit. De enskilda skolorna – eller i 
varje fall de enskilda kommunerna – är hänvisade till att upphandla både 
mätningarna och förslagen om vilka insatser som behöver göras på 
marknaden.  
 
En av de rektorer, som vi intervjuade, var också mycket kritisk till den nya 
ordningen. Han uttryckte sig på följande sätt: 
 

Genom att vi själva måste handla upp tjänster för mätningar har det 
blivit betydligt svårare rent administrativt för oss skolledare. I vår 
kommun har vi inte något ramavtal för akustiktekniska tjänster, därför 
har vi varit tvingade att infodra anbud, så att vi inte överträder de 
bestämmelser som EU har för offentlig upphandling. Bara detta är en 
liten process i sig. Det gäller ju att formulera uppdraget på ett sådant 
sätt att man får det man vill ha, det vill säga både mätningar av de 
akustiska förhållandena och förslag på byggnadstekniska anpassningar, 
ifall dessa skulle behövas. 
 
Men som beställare är det ju också viktigt att försöka ha ett begrepp om 
kvalitén hos dem som levererar de tjänster som man köper in. Inom ett 
område som ljudtekniska konsulter är det kanske inte så besvärligt. I 
allmänhet är de inte så många och de allra flesta som agerar på 
marknaden gör det på ett seriöst sätt. På andra områden kan det vara 
mera av vilda västern, där det kan vara en hel del lycksökare och 
kanske till och med rufflare. Till en del har detta förekommit inom till 
exempel städbranschen, där vi ju haft flera uppmärksammade fall av att 
man använt sig av så kallad svart arbetskraft. Än så länge tror jag 
emellertid den akustiktekniska marknaden har varit befriad från sådana 
avarter.  
 
Emellertid är det inte samma sak att anlita en konsult, som att 
samarbeta med en person som har en allmännyttig uppgift att bistå med 
kompetens och mätningar. En viktig skillnad är att konsulten i allmänhet 
är kontrakterad för en punktinsats, medan en offentliganställd hörsel-
vårdsingenjör i princip hela tiden finns till hands och att denne dessutom 
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har ett långsiktigt intresse av att det generellt finns bättre akustiska 
lokaler för i varje fall de elever med hörselnedsättningar. 
 

Flera olika föräldrar och lärare, som intervjuades gav uttryck för ungefär 
samma uppfattning. Dessa – liksom eleverna – hade själva möjligheter att 
vända sig till denna offentlige tjänsteman med uppdrag att vara hörsel-
vårdsingenjör om man tyckte sig ha behov av detta. En förälder berättar 
följande: 
 

Det känns konstigt att det inte längre finns någon offentlig verksamhet, 
som tar någon form av tekniskt ansvar för akustiken i skolorna. Man 
behöver ju inte vara speciellt konspiratorisk för att misstänka, att de som 
har hand om skollokalerna köper in sådana akustiktjänster, som inte 
kostar för mycket med de åtgärder man kommer med förslag om. Är 
man byggherre och ansvarig för ekonomin vill man ju inte få på sig en 
massa krav om omfattande och kostnadskrävande byggarbeten. Då är 
det nog ganska lätt att blunda för att det finns någon elev med 
hörselskada någonstans, som skulle vara i behov av sådana åtgärder. 
 

Den här förälderns reflektioner fokuserar på vad man skulle kunna kalla för 
skilda administrativa logiker. Det finns en för byggnadsteknisk förvaltning, en 
annan för undervisning och ytterligare kanske en tredje för handikappservice. 
Dessa olika sätt att tänka handlar i en mening om skilda fundament för de 
olika professionella områdena, i en annan mening hänger de kanske i hög 
grad samman med de olika ekonomiska ramarna som sätts för de skilda 
verksamheterna. Man kanske till och med talar om olika sätt att förhålla sig 
till offentliga utgifter eller till och med till medborgarna.  
 
Olika erfarenheter av utanförskap 
 
Inom varje samhällsområde finns olika sätt att förklara och förstå 
verkligheten. Ibland talar man om holistiska tankesystem, som försöker ge en 
helhetsbild av verkligheten till skillnad från partikulära (särskilda) förklarings-
modeller. I vissa fall är de olika kunskapsmodellerna beroende av kulturella 
eller religiösa system. Ibland är de relaterade till olika professionella grupper. 
Till och med inom skolans värld finns det troligen sådana skillnader. Det kan 
gälla mellan å ena sidan lärare i allmänhet och å den andra till exempel 
speciallärare. Frågan är om de har skilda logiker eller bara olika prioriterings-
ordningar som kan relateras till deras olika yrkesroller. 
 
Inom sociologin talar man ibland om intersektionalism. Med detta avser man 
att olika samhällsgrupper har sina erfarenheter och intressen och därmed 
skilda kunskaper. Inte minst har denna idé förts fram som någonting man 
skulle kunna tillämpa för att öka förståelsen kring brist på lika behandling till 
exempel på grund av kön, etnisk bakgrund eller funktionshinder. När det 
gäller det senare så skulle man kunna tillföra att vi kanske rör oss med olika 
typer av erfarenheter beroende på slaget av funktionshinder. Att vara hörsel-
skadad eller synskadad har definitivt sina gemensamma nämnare men också 
i många avseenden skilda. Precis som ett utanförskap hos en person kan ha 
sin grund i upplevd diskriminering både i kön, etnicitet eller funktionshinder, 
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kan denne dessutom ha skilda typer av funktionsnedsättningar, t.ex. både 
vara rörelsehindrad och hörselskadad.  
 
Tidigare talade man ofta om dubbelt förtryck, för att ange att en person till 
exempel både led av den press som kännetecknar arbetarklassen i samhället 
och att vara kvinna. Ofta har man nu börjat tala om simultant förtryck för att 
dels markera att det inte finns någon slags hierarki mellan olika typer av 
erfarenhetssfärer som genererar brister och ojämlikheter, dels att det kan 
röra sig om samverkande faktorer som samtidigt gör sig gällande. 
 
I den så kallade sociala modellen såsom den först beskrivits av Michael 
Oliver (1982) betraktar man den upplevelse av utanförskap och därmed 
sofistikerat förtryck, som den enskilde personen med funktionshinder utsatts 
för, som något sociala strukturer ger upphov till och därmed också kan 
förändras genom att dessa omgestaltas. I själva verket är den komplexa 
dynamiken i samspelet mellan biologiska, sociala och fysiska strukturer 
svårdefinierad och inte lätta att sätta in i enkla modeller. Det gäller självklart 
också de som är relaterade till olika funktionsnedsättningar. 
 
Det finns en viss förvirring om olika begrepp, som avser personer med 
funktionshinder. Som Larsson (2000) har visat, har det som i Sverige kallas 
det miljörelaterade handikappbegreppet senare blivit vad som i England 
betecknas för den sociala modellen av funktionshinder (på engelska 
benämns det ”disability” som kanske på svenska snarare blir vanförhet än 
funktionshinder). Det har också funnits en något förvirrad diskussion om man 
i Sverige skall använda handikappbegrepp eller funktionshinder. Som i alla 
sammanhang där man vill kamouflera brister på substantiella förändringar, är 
det lätt att ta till terminologiska. Många av samtalsparterna i projektet har givit 
uttryck för en oro kring begreppsbildningen som exempelvis så här: 
 

Det är inte lätt att veta hur man skall förhålla sig alltid. Jag tror att man 
genom att lägga ner så mycket krut på att diskutera beteckningar, 
använder sin kraft på fel sätt. Det är en otjänst både mot barn och 
vuxna med funktionshinder, men egentligen också mot alla i samhället. 
Folk blir rädda för att ge sig in i handikappfrågor, eftersom man tror att 
man använder fel begrepp och att man gör bort sig genom att kalla en 
döv person för döv eller en blind person för blind. 
 
Det är ju viktigare att försöka förstå vad det rör sig om. För mig är det 
mera angeläget att få rätt anpassning till en enskild individs behov, än 
att vara politisk korrekt. Därför tror jag att det är jätteviktigt att just 
benämna elever med hörselnedsättningar utan hjälpmedel precis så. 
Det säger vad det rör sig om och vilka premisser man har för att hjälpa 
till med att skapa en bättre skolmiljö för den gruppen. Jag är inte så 
säker på att de bryr sig om ifall de kallas för elever med handikapp eller 
med funktionsnedsättning – helst vill de nog inte upplevas som sådan 
överhuvudtaget. Det är kanske därför bättre att just lyfta fram det 
specifika problemet som kan åtgärdas. 
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Den här och liknande vanliga reflektioner reser frågor kring vad som är rätt 
taktik och strategi för att flytta fram positionerna på det handikappolitiska 
fältet. Genom att använda dessa ord anknyter vi till krigskonstens 
begreppsapparat. Den har överflyttats till politikens och senare också till för-
valtningens eller intresseorganisationers sätt att arbeta. I de följande kommer 
vi emellertid att presentera mera utvecklade instrument för att förstå för-
ändringsprocesserna, än de som militärteoretikerna bidragit med. 
  
Policyspridning 
 
Man kan självklart fundera över varför det inte finns en högre grad av 
medvetenhet bland alla de som är inblandade, när det gäller utformningen av 
skollokaler i allmänhet och för elever med hörselnedsättningar i synnerhet. 
Inom folkhälsovetenskapen brukar man ibland resa den smått självironiska 
frågan – varför gör de inte som vi säger? Den syftar naturligtvis på det faktum 
att trots ofta massiva upplysningskampanjer fortsätter människor att leva 
farligt. Man röker, super, äter för mycket och för gott (med smör, grädde och 
socker), kör för fort eller utsätter sig i själva verket för en rad andra onödiga 
faror.  
 
Gång på gång har frågor kring varför man inte skapar bättre ljudmiljö i skolan 
kommer upp med de som medverkat. Till skillnad från att förändra en enda 
individs levnadsvanor rör det sig om samhälleliga processer, som är mer 
svårbegripliga än varför människor röker, trots allt. Det är livsfarligt och dyrt. 
En typisk kommentar kan låta: 
 

Det är egentligen jättekonstigt. Skolan skall skapa kunskap som man 
skall få genom inlärning. Alla vet att man lär sig bättre i en god ljudmiljö 
än i en där buller och oväsen ständigt är störande. Det är egentligen 
ofattbart att man inte bygger bort buller och oljud. Det borde vara lika 
självklart som att ge barnen bra näring i skolmaten. Man begriper inte 
hur de ansvariga kan ha låtit så grundläggande kvaliteter som en bra 
ljudmiljö eller för den delen också hälsosam mat nonchaleras i skolan. 

 
Inom samhällsvetenskaperna har man utifrån olika horisonter försökt att 
analysera olika processer, som gör att ny kunskap kan utvecklas till idéer, 
som skapar nya förhållningssätt och nya normer som slutligen blir demo-
kratiskt fattade beslut om lagar och riktlinjer och som i sin tur ger upphov till 
olika ekonomiska prioriteringar. Det är ett ganska omfattande forskningsfält, 
som knappats kan innefattas i en enkel holistiskt teori. Istället har man att 
göra med olika teoretiska ansatser, som var för sig försöker förklara en del av 
dessa processer. 
 
Man har därvid sedan länge bedrivit en forskningslinje som förknippas med 
begreppet diffusion. Den mest kände av forskarna som har anknytning till 
denna linje är sociologen Everett Rogers som definierar begreppet som ”den 
process genom vilken en innovation kommuniceras genom speciella kanaler 
bland medlemmar i ett socialt system” (Rogers, 1995, sid 51). 
Kommunikation uttrycks här som en förutsättning för att spridning skall kunna 
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komma till stånd. Det är därför intressant hur man betraktar kommunika-
tionsprocessen.  
 
Björn Johnson diskuterar i sin avhandling (2003) hur man i allmänhet upp-
fattar kommunikation som en process om överföring av meddelanden. Man 
kan tala om en transportmetafor. Därför uppfattas kommunikationsmediet 
(oftast språket) som en slags behållare i vilken avsändaren stoppar ned ett 
inkodat meddelande, som sedan hämtas upp och avkodas av mottagaren (jfr 
Reddy, 1979). Den misslyckade kommunikationen innebär i allmänhet att 
något hänt på vägen mellan sändaren och mottagaren. Transportmetaforen 
är ofta använd i skilda dimensioner bland det som skrivits om spridning.  
 
Johnson har i sin avhandling studerat spridningsfenomenet i relation till meta-
donbehandlingen i Sverige. Det finns emellertid en del generella iakttagelser 
som är överförbara till andra områden. Det gäller bland annat de förut-
sättningar som finns för politikerna. Han skriver:  

 
”Förändringstrycket inom den offentliga sektorn har varit starkt under 
relativt många år, och offentliga beslutsfattare använder inte sällan en 
stor del av sin tid att söka introducera nya program och tekniker. 
Inspirationen till dessa förändringar hämtas ofta från andra sam-
hällsområden eller från utlandet. Mot den bakgrunden är en ökad 
förståelse av olika spridningsfenomen, och i förlängningen av organi-
satorisk förändring mer generell givetvis mycket viktig. Denna under-
sökning har tillkommit utifrån en övertygelse om att den statsveten-
skapliga forskningen generellt skulle ha mycket att vinna på att inta ett 
mer problematiserande förhållningssätt till spridningsprocessen än vad 
diffusionsforskarna har för vana att göra.” (Johnson, 2003, sid 16) 
 

Johnson konfronterar därför det traditionella diffusionsperspektivet med ett 
översättningsperspektiv (Latour, 1986). I detta används en annan metafor – 
ofta kallad ritualmodellen eller den semiotiska modellen. I denna framstår 
kommunikationen mer som skapande och utbytande av betydelse (Fiske, 
1990). Kjell Novak (1992) framhåller att det handlar om en meningsproduk-
tion som vi ständigt är involverade i och tolkar. Tolkningen sker i bestämda 
sociala och kulturella kontexter miljöer och bygger på erfarenheter från var-
dagstillvaron. Novak skriver att i ritualmodellen ses människan ”som använd-
are av symboler och medier av olika slag för att uttrycka sig själv och forma 
sin identitet och för att ge mening åt den dagliga tillvaron och den socio-
kulturella omgivningen.” (Novak, 1992, sid 49) 
 
Den viktigaste konsekvensen av att välja den senare kommunikations-
metaforen är uppenbart att meddelandet blir problematiskt, eftersom det alltid 
kan tolkas på olika sätt och sålunda inte kan sägas ha en klar och tydlig 
innebörd. När man studerar policyspridning innebär detta framförallt att policy 
måste ses som bärare och alstrare av betydelse. Johnson utvecklar detta 
genom att bland annat framhålla att det konstruktionistiska översättnings-
perspektivet inte är väsenskilt från den tolkande policyforskning som 
representeras av Yanow (1990, 2000). Denne hämtar bland annat sin 
inspiration från Max Weber, när denne definierade sociologin som en veten-
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skap som försöker förstå meningen i socialt handlande och därigenom söka 
orsaks förklaringar till dess förlopp och verkningar (Weber, 1983). För honom 
fanns således ingen motsättning mellan en tolkande ansats och ambitionen 
att hitta orsaksförklaringar. Sålunda kompletterar orsaksförklaringar och 
ändamålsförklaringar varandra. De betydelser olika aktörer tillmäter policy är 
nämligen av central vikt om man vill försöka förstå och förklara deras upp-
komst, tillämpning och effekter. 
 
Olika betydelser i policyn 
 
Yanow skiljer mellan tre olika dimensioner av mänskliga betydelser, nämligen 
kognitiv, känslomässig och moralisk betydelse. Dessa tre motsvarar den 
klassiska retorikens tre rekvisit logos, empathos och ethos som kan över-
sättas med föreställningar, känslor och värden. En policy kan alltså enligt 
Yanow uttrycka föreställningar, känslor och värden och den kan göra det på 
tre olika sätt genom symboliskt språk, symboliska föremål och symboliska 
handlingar.  
 
Yanow (2000) utvecklar argument för att den specifika betydelse som bör 
studeras av policyanalytiker, är den kollektiva (ibland mångtydiga) betydelse 
som skapas i interaktionen mellan policy, intentionerna med denna och de 
olika tolkningar som de som berörs ger uttryck för. Dessa, de så kallade 
policyrelevanta grupper kan till exempel vara klienter, intressegrupper, lag-
stiftare, ämbetsmän, människor i allmänhet etc. För att försöka besvara 
frågan om varför inte skollokalerna här bättre akustiska förhållande en de har 
idag, trots de olika policydokument som sätter upp höga ambitionsmål för 
lokalerna i allmänhet och för elever med hörselnedsättningar i synnerhet, kan 
man kanske tillämpa Yanows modell. 
 
Johnson framhåller betydelsen av Yanows arbete genom att utveckla detta 
till att bland annat med stöd av Scott (1995) göra en mera omfattande in-
delning än den Yanow hade. Sålunda skiljer han på tre betydelsenivåer, 
nämligen reglerande, normativ och kognitiv betydelse.  
 
Reglerande betydelse har också någonting som till stor del är synonymt med 
en policys effekter. Oavsett vilka uppfattningar och föreställningar en viss 
policy förknippas med, får den normalt olika speciella lokala effekter, som 
kan variera avsevärt. Avsikten med att akustiskt anpassa skollokalerna för 
elever med hörselnedsättningar är naturligtvis att de precis som andra elever 
skall kunna ta till sig undervisningen, gå vidare med sin utbildning och sitt 
yrkesliv. På mera konkret nivå är effekten att åstadkomma goda akustiska 
lokaler, vilket är lätt att följa upp och som vi dessvärre har kunnat konstatera 
sällan sker (som dokumenterats i projektets första rapport).  
 
Emellertid är de lokala skillnaderna inte bara de som rör olika kommuner. De 
kan variera mellan olika områden (t ex i storstäderna), liksom man från ett 
globalt perspektiv kan försöka förstå skillnader mellan olika länder.  
 
Den normativa betydelsen handlar om de värderingar en policy kan förmedla. 
I Johnsons arbete kring narkotikapolicyn, bland annat med inriktning på 
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metadonbehandlingen, visar han hur motståndet mot denna på ett påtagligt 
sätt gav uttryck för att denna form av terapi legitimerade missbruket (istället 
för att fokusera på att få ned den höga dödligheten bland heroinister). Då det 
gäller anpassningar av skollokaler finns det en allmän uppslutning kring att 
man rimligen bör försöka åstadkomma detta för elever med hörselned-
sättningar. Emellertid finns det också djupa värderingar om att det inte får 
kosta för mycket. Här finns någon slags omvänd egalitarism. Konkret tar sig 
detta uttryck när man ibland hör argumentet ”det är klart att man skall 
anpassa och hjälpa de handikappade, men det får inte innebära att verk-
samheten i allt för hög grad drabbas”. 
 
På det normativa planet kan det emellertid också handla om sättet att förhålla 
sig till ljudmiljö överhuvudtaget. Det finns kanske en allmän toleransnivå för 
både buller och dålig ljudmiljö, som gör att omsorgen om de fysiska Auditiva 
förutsättningarna inte på ett rimligt sätt beaktas. Att skapa en god akustisk 
miljö ses inte som ett prioriterat mål i skolbyggnationen (trots att man visat att 
det finns ett överväldigande stöd för att god ljudmiljö påverkar skolpresta-
tionerna för elever i allmänhet och för elever med hörselnedsättningar i 
synnerhet). 
 
Den kognitativa betydelsen handlar om hur policyn på en grundläggande nivå 
samspelar med de policyrelevanta gruppernas uppfattningar och före-
ställningar. Frågan är vilka grupper som är relevanta för den politik som 
syftar att inkludera elever med funktionshinder i skolan bland annat genom 
anpassningar av den akustiska miljön. För det första gäller det naturligtvis 
föräldrarna till eleverna med hörselnedsättningar. (Man skulle kanske kunna 
tala om barnen själva som en policyrelevant grupp, men som politiska 
subjekt eller objekt är de i marginalen, eftersom de kanske är decennier från 
att ha rösträtt)  
 
Föräldrarna till elever med hörselnedsättningar är en stark påtryckargrupp, 
bland annat genom DHB som organisation. Men det finns många andra 
policyrelevanta grupper. För det första är det föräldrar till skolelever i allmän-
het. På ett visst plan kan man kanske uppleva en motsättning mellan hur 
resurserna tilldelas å ena sidan elever i allmänhet och den specifika gruppen 
elever med hörselnedsättningar å den andra. På ett område som detta, där 
det handlar om den akustiska miljön, kan kanske knappast denna mot-
sättning antas föreligga.  
 
Den nu två decennier gamla parollen om ”design for all” i relation till diskus-
sionen kring utformningen av tillgänglighet för personer med funktionshinder 
är antagligen mer tillämplig på den akustiska skolmiljön än på de flesta andra 
områden. Försöker man analysera de policyrelevanta grupperna i övrigt är 
skolans olika personalkategorier en (eller flera). En annan viktig grupp är de 
som representerar det som ibland brukar betecknas som kommunernas 
hårda verksamheter – ekonomi och teknik. Det är möjligt att det finns 
konstruerade motsättning i uppfattningar mellan å ena sidan vad som upp-
levs som tekniskt ekonomiskt försvarbara lösningar på byggnationen eller 
anpassningar av skollokaler å ena sidan och de pedagogiska och sociala (de 
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som gemensamt ofta benämns ”de mjuka”) delarna av kommunens verk-
samhet å den andra.  
 
Diffusionsperspektiv eller översättning 
 
Vi kan fråga oss varför idéerna om förbud mot diskriminering av personer 
med funktionshinder (och i det här sammanhanget elever med hörselned-
sättningar) inte nått större spridning och omsatts på det konkreta planet i 
skolan. Men – som vi tidigare sagt och som vi antagligen kommer att åter-
upprepa – från policydeklaration till faktisk omsättning i praktiken är stegen 
många, långa och svåra.  
 
Ett sätt att nalka sig förståelsen är att använda sig av diffusionsanalys. Första 
gången denna användes var av Ryan och Gross (1943) då de publicerade 
sin inflytelserika sociologiska studie av hur nya hybrida majsarter användes 
av jordbrukarna i Iowa. I deras kölvatten har den så kallade diffusionsforsk-
ningen använts för att försöka förstå varför vissa innovationer sprids snabbt 
och omfattande, medan andra gör det begränsat och kanske mycket lång-
samt. Därvid är det naturligtvis också stor skillnad på en teknisk uppfinning 
eller en samhällsvetenskaplig och/eller etisk nydaning. Samtidigt kan man 
med visst fog hävda att utgångspunkterna för förändringsanalysen har 
många gemensamma nämnare. 
 
Men den vetenskapliga diskussionen kring spridning har blivit omfångsrik. 
Rodgers (1995) hävdade åsikten att diffusionsforskningen utvecklats till ett 
eget paradigm i den bemärkelse som Norton gav termen i betydelsen av 
konsekventrelaterade idéer, begrepp och antaganden som förekommer vid 
tolkningen av data och för att identifiera den empiriska forskningens områden 
(Norton, 1957). För vårt syfte är det emellertid frågan om fusionsanalysens 
instrument fungerar. Man kan fundera över följande basala begrepp från 
kommunikationsteorin, som man tidigare sagt är viktiga för diffusions-
analysen, nämligen: 
 

• Sändaren 
• Mottagaren 
• De sociala system inom vilket spridningen sker 
• Relationerna mellan sändaren och mottagaren 
• Spridningsobjektet 
• Kontaktkanalerna 
• Kommunikationsaspekten 
• Spridningsagenterna 
• Tidsaspekten 
• Nätverksaspekten 
• Processaspekten 

 
Man kan självklart försöka applicera dessa olika perspektiv på anpassningar 
av skollokalerna för elever med funktionshinder. Emellertid framstår varje 
analysenhet som mycket komplex samtidigt som modellen upplevs som väl 
förenklad med utgångspunkt från transportmetaforen inom kommunikations-
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teorin. Latour (1986) menade att diffusionsforskningen var alltför enkel och 
baserade sig på en traditionalistisk positivistisk förhållning till samhälls-
vetenskaplig teori. Sålunda hävdade han att den förutsatte att det fanns 
någon ursprunglig energi, som kom från någon ursprunglig källa, vilken gav 
upphov till diffusionsobjeket att börja spridas. För det andra att det finns en 
tröghet som gör att denna energi konserveras och slutligen att det finns ett 
motstånd, som gör att objektets ursprungliga energi avtar så mycket att 
diffusionen avstannar. 
 
I stället för att använda metaforen spridning föreslog Latour att man skulle 
använda översättning. Han menade därvid att en social tolkningsprocess där 
sociala fakta inte kan ha någon betydelse oberoende av de situationer, där 
de får sina uttryck skulle vara mera meningsfull. Inom detta perspektiv 
betonas sålunda att sociala aktörer är inbegripna i en konstant process 
genom vilket samhället skapas och återskapas.  
 
Det är emellertid viktigt, som Johnson understryker, att detta inte innebär en 
hemfallenhet åt total relativism. Utgångspunkterna för översättningspers-
pektivet är istället ett intersubjektivistisk, konstruktionistiskt synsätt. Det inne-
bär att preferenser, handlingsalternativ, normer och verklighetsuppfattningar 
upptäcks och formas i sina institutionella sammanhang och därför inte kan 
förstås avskilda från dessa. En grundtanke i det konstruktionistiska synsättet 
handlar enligt filosofen Ian Hacking (2000) om att höja medvetenheten att 
konstruerade fenomen inte är oundvikliga. Johnson skriver: 

 
”Konstruktionismen blir i och med det ett redskap för att påvisa be-
tydelsen av idéers och föreställningars växelverkan med tillstånd, villkor, 
beteenden, handlingar och människor.  
 
Översättningsperspektivet utgår från vad Hacking skulle benämna en 
’lokal’ konstruktionistisk tes, nämligen att just policy är konstruerade. 
Policyöversättning kan i det här sammanhanget ses som en social 
definitions- eller tolkningsprocess, där de olika betydelser som en policy 
tillskrivs i ett givet sammanhang påverka dess faktiska utformning. Det 
är tämligen poänglöst att hävda att viss policy är konstruerad, om man 
inte samtidigt anstränger sig för att visa hur och av vilka element den 
konstruerats. Översättningsperspektivet får därför inte enbart fokusera 
på konstruktion som tolkning, utan det måste även – kanske företrädes-
vis – fokuseras på konstruktions som produkt och konstruktion som 
process.” (Johnson, 2003, sid 24) 
 

Johnson formulerar därefter en definition av policyöversättning som  
 

”en betydelseskapande process genom vilken policyidéer löskopplas, i 
tidsmässigt och rumsligt hänseende, från en kontext där det tidigare 
utnyttjas, och används som förebilder för policyförändring i en ny kon-
text” (a.a. sid 24).  
 

Detta innebär att till skillnad från diffusionsperspektivet behöver det inte vara 
innovationer som studeras. Inom översättningsperspektivet blir ett antagande 
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om nyskapande föga meningsfullt, eftersom det är naturligt att utgå ifrån att 
det ständigt finns ett stort antal olika policyidéer i omlopp, som inte direkt är 
sammankopplade med den kontext där de uppstod i. Andra skillnader i 
relation till diffusionsanalysen är bland annat att översättningen antas ha en 
personberoende karaktär, att dess processer i såväl tid som rum är knutna till 
lokala kontexter och att det sker en fokusering på mottagarens givarroll. 
Detta innebär att översättningen inte är en global utan i första hand en lokal 
process att analysera.  
 
Man kan naturligtvis fråga sig hur denna översättning i realiteten går till vid 
tillämpningen av planeringen av ljudmiljön i skolan. Även på ett sådant här 
fält är det ofta motstridiga intressen om de för tillfället existerande frågorna, 
som präglar hur man utformar en praktik i relation till en policy på skol-
området. En erfaren arkitekt, som ofta haft uppdrag att rita skolor, åskådlig-
gör detta, när han säger: 
 

”Det är ju så komplext idag – att planera en skola är väldigt komplext. 
Beroende på vad man har fokus på för tillfället. Det kan till exempel vara 
att man har fått en anmärkning från Arbetsmiljöinspektionen – att man 
då har fokus på ljudet – eller att det är en beställare som är kunnig och 
som har omsorg om ljud. Då kan han/hon tycka att det är jätteviktigt. 
Om just det här med en hörselskada då. Ja, då släpper man något 
annat. Det kan vara något som inte är lika viktigt för oss. Det kan vara 
en annan utformningsdetalj eller något slitage – beträffande mattorna, 
så är det ju inte bara ljud utan även slitage och underhåll, städbarhet 
osv. Det gör ju att vissa saker ser man inte värdet i. Det kan vi stånga 
oss blodiga inför. Men varför hålla på att tjata om detta – det är inte så 
noga – det brukar ju gå bra, är då åsikterna. Det kan man också jämföra 
med befintliga miljöer där man har det så pass dåligt att man inte tycker 
att det är så viktigt att ha det här sista snäppet?” 
  

I en mening handlar därför översättningen av en policy om flera olika spår. 
Det är den lokala tolkningsprocessen, där man ofta sammanväger olika 
motstridiga intressen, som blir avgörande för konkretiseringen. I det fall det 
finns en policy för utformningen av skolbyggnader har vissa riktlinjer – som till 
exempel om god miljö för alla – inte nått upp på en tillräcklig hög priori-
teringsordning, för att genomsyra hur policyn omsätts. 

 
Organisationsperspektiv 
 
Ett sätt att försöka begripa varför skolornas ljudmiljö är dålig i allmänhet och 
för elever med hörselnedsättningar i synnerhet är att använda sig av organi-
sationsanalys. Det finns – som vi delvis beskrivit – många aktörer med skilda 
organisationstillhörigheter som är med och utformar de akustiska 
förutsättningarna för skolarbetet. Var och en är inte bara en individ (eller 
yrkesverksam med en speciell position) utan också en del av en organisa-
tion. Det förtjänar kanske att påpekas att organisation i den samhälls-
vetenskapliga bemärkelsen inte är detsamma som i vanligt språkbruk, där 
begreppet oftast används synonymt med t ex förening eller förbund. En 
relativt enkel och vanlig definition på begreppet är att en organisation utgörs 
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av ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor. Det 
innebär att det finns någon form av struktur av organisationens medlemmar 
(här handlar det inte om föreningar så man är medlem utan att behöva betala 
någon årsavgift). Denna handlar bland annat om fördelningen av arbete, 
makt och ansvar och det finns ofta någon form av medvetet sätt att lösa dess 
uppgifter för att nå dess mål. För att analysera och försöka förstå de mycket 
komplicerade strukturerna i en organisation och hur de förhåller sig till andra 
organisationer använder man sig av organisationsteori. 
 
Det som utmärker denna vetenskapstradition är att man har ett tvärdiscipli-
närt angreppssätt. Det återspeglar sig både i det sätt man analyserar och inte 
minst vilka metoder man använder sig av. Vi kan bara nämna några av de 
discipliner, som organisationsanalysen vanligen konstitueras genom. 
 
Psykologin analyserar som bekant bland annat individers och gruppers 
beteenden. Motivation, belöningssystem, kreativitet, kommunikation, ledarstil 
eller t ex aktivitetsnivå är centrala inom organisationspsykologin. Det finns 
många olika ingångar. Bland annat har man intresserat sig för de begräns-
ningar som organisationen sätter för den enskilde men ingångarna är natur-
ligtvis många fler ur psykologins perspektiv.  
 
Sociologin är kanske det ämnesområde som tillhandahållit de flesta teo-
retiska redskapen vid studiet av organisationer. I den sociologiska teorin om 
sociala system knyter begreppet organisation an till nyckelbegrepp som 
normer, roller, makt- eller institutionsstrukturer. Några av sociologins för-
grundsgestalter som Max Weber har lagt ner mycket möda för att försöka 
beskriva och förstå hur olika organisationer fungerar. Det var Weber som 
gjorde byråkratibegreppet känt. Han använde det för att beteckna en ideal 
form för en rationell organisation. Han var naturligtvis också intresserad av 
alla de dysfunktioner, det vill säga när det finns olika typer av negativa och 
oavsiktliga följder av den tänkta rationella strukturen. Det är därför byråkrat 
blivit ett skällsord. Men inom sociologin har man använt organisationsanalys 
för att bland annat visa hur den formella strukturen påverkar aktörernas 
beteenden, val och tankemönster.  
 
Inom statsvetenskapen, som av tradition publicerat studier kring politik och 
makt har organisationsteorin i första hand använts för att studera den 
offentligt organiserade verksamheten. Emellertid har de modeller man använt 
sig av ofta varit lämpliga för att analysera den här typen av organisationer än 
de politiskt styrda. Ofta har den statsvetenskapliga organisationsanalytiska 
diskursen präglats av frågor om hur de offentliga åtgärderna organiseras och 
hur detta bland annat påverkar deras innehåll och vilka andra konsekvenser 
det inneburit. 
 
Den ekonomiska vetenskapen (kanske framförallt vad vi kallar den företags-
ekonomiska) har i flera olika avseenden bidragit till organisationsteorin. Inte 
minst är det med utgångspunkt från ekonomiska motiv som man gör konkreta 
organisationsanalyser som skall leda fram till omorganiseringar – framförallt 
inom olika större bolag. Den klassiska ekonomiska beslutsmodellen – ”the 
economic man” – gör ett antagande att den enskilde har fullständig kunskap 
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om möjliga handlingsalternativ och dess konsekvenser på vars grundval han 
eller hon företar det rationella valen mellan de föreliggande alternativen. 
Enklast uttryck innebär det att man vill betala ett så lågt pris som möjligt och 
sälja för ett så högt pris som möjligt på marknaden. I själva verket har den 
enskilde individen (eller organisationen) inte total kontroll över olika hand-
lingsalternativ. Det är bland annat därför som man inom organisationsteorin 
arbetat med olika styrnings- och effektiviseringstekniker cost-benefit-analyser 
eller olika budget- och kostnadsansvarsmodeller för att endast nämna några.  
 
Självklart har organisationsanalysen långt fler disciplinära ingångar än de 
fyra vi nämnt. Inte minst har organisationsteorin knutit an till teknologi, där 
man till exempel försöker förstå interaktionen mellan människa och maskiner 
(bland annat med anknytning till informationsteknologin) inom olika verk-
samheter. Det har naturligtvis också funnits medicinsk anknytning till en del 
av organisationsanalysen. Exempel på detta är t ex analysen av stress och 
andra former av ohälsa, där man bland annat knyter an till den så kallade 
kravkontrollmodellen.  
 
Man kanske skulle kunna säga att de olika disciplinerna representerar olika 
synsätt och på ett djupare plan kanske olika logiker i organisationsanalysen. 
Vill man försöka förstå hinder och möjligheter i organisationen för att uppnå 
målen som en bättre lärande miljö för elever med hörselnedsättningar, måste 
man i princip använda de olika ämnesområdenas skilda ingångar. 
Organisationsanalytikern med psykologiska förtecken har en annan bild än 
den som har sociologiska eller ekonomiska. Det kan förefalla ganska 
självklart. Det visar dock svårigheterna att använda analysen omsatt i 
praktiken på ett område som anpassningen av skolmiljön för elever med 
hörselnedsättningar. 
 
Skilda organisationsplan 
 
Det finns naturligtvis många andra discipliner som på olika sätt påverkar 
organisationsanalysen. Emellertid förtjänar det kanske särskilt att framhållas, 
att denna också och i sig själv opererar på olika nivåer. Analysingångarna blir 
delvis beroende av vilket plan man närmar sig organisationen. Därför finns 
det anledning att något uppehålla sig vid detta.  
 
Första nivån är den som tar sin utgångspunkt i den enskilde individen. Där 
man fokuserar på individuella egenskaper och beteenden i det organisa-
toriska sammanhanget. Det är relationerna mellan de enskilda aktörerna, 
deras olika attityder och egenskaper som är utgångspunkten för analysen. 
Det är – beroende på sammanhanget – intressant att både försöka förstå 
varför de enskilda individerna beter sig på ett visst sätt under en given orga-
nisation dvs. påverkas av den eller varför vissa individer konstituerar särskild 
typ av organisation. 
 
Ett andra plan brukar benämnas organisationsnivå. Här koncentrerar man sig 
på själva organisationen, dess uppbyggnad och de processer som äger rum 
mellan och inom de enskilda delarna av organisationen. Vanliga teman på 
denna nivå är t ex graden av centralisering och arbetsindelning. Man ana-
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lyserar också hur därvid centrala processer som beslutsfattande kommu-
nikation och fastställande av mål ter sig inom en specifik organisation.  
 
En tredje nivå som man ibland brukar fokusera på är den interorganisator-
iska. Här är man intresserad av relationerna mellan olika organisationer och 
hur de påverkar dem. I kölvattnet av detta analysplan har bland annat upp-
stått ett annat format av analyser, det som man brukar benämna omvärlds-
analys. Denna baserar sig på den föga uppseendeväckande slutsatsen att en 
organisation har relationer till andra och att det är viktigt att försöka förstå 
karaktären av dessa och hur de påverkar den egna organisationens 
förutsättningar i framtiden. Skolan är en typisk organisation som ibland 
infogas i gruppen ”människobehandlande organisation”. Därför måste man 
naturligtvis också kunna använda en organisationsteoretisk arsenal om man 
vill analysera dess verksamhet. 
 
Skola i kris 
 
Det är många som hävdar att den svenska skolan är i kris. Inte minst 
utbildningsminister Jan Björklund har i olika sammanhang påtalat hur illa 
ställt det är med den svenska skolan i jämförelse med andra länder. 
Underlaget för sådana bedömningar har ifrågasatts av många, inte minst 
forskare inom pedagogik.  
 
De olika jämförelsetalen som man har för elevernas prestationer i olika 
länder är inte helt enkla att tolka . De måste dessutom sättas in i sina skilda 
metodologiska kontextuella sammanhang. Oss veterligen finns det inte några 
data tillgängliga för att göra jämförelser mellan förhållandena i Sverige och i 
andra länder i fråga om elevernas akustiska miljö i allmänhet och för elever 
med hörselskador i synnerhet. De arkitekter som vi samtalat med har på 
grundval av sina internationella erfarenheter inte kunnat dra några slutsatser 
om att de svenska skolbyggnaderna i allmänhet skulle ha sämre ljudmiljö än i 
andra länder. Till en del hänger naturligtvis ljudmiljön samman med skolornas 
storlek och – som vissa har framhållit – en del länder har haft en policy som i 
högre grad än vad som varit fallet i Sverige låtit skolor med mindre elev-
underlag få överleva. Genom friskolesystemet i Sverige har emellertid 
etableringen av många skolor med relativt få elever också förekommit under 
de senaste åren. 
 
När man talar om kris i den svenska skolan, finns det många lärare – 
antagligen merparten av dem som vi samtalat med – som inte känner igen 
sig i denna beskrivning. Från olika perspektiv – både skolledares, aktiva 
lärares, administratörers och byggherrars – framhåller flera att man känner 
att kommunpolitikerna inte satsar på skolan såsom man borde. Många 
betonar emellertid att detta inte är någonting som skett över en natt, utan de 
relativa resursinskränkningarna har flera decenniers historia. 
 
Resurstilldelningen till skolan är en kommunalpolitisk fråga. Satsningarna på 
skolan per capita eller per elev är knappast heller något särskilt gott mått på 
jämförelser mellan de olika kommunerna. Skälen härför är uppenbara. Inom 
vissa kommuner har eleverna, beroende på kommunens befolkningsmässiga 
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sociala sammansättning, behov av både mer pedagogiskt och socialt stöd än 
i andra kommuner. I till exempel invandrartäta områden behöver eleverna 
dels undervisning i sitt modersmål, men i genomsnitt också mera stöd i 
framförallt det svenska språket. Generellt är det därför svårt att jämföra både 
skolan över tid men också i fråga om rum med mindre än att man också 
beaktar olika typer av mellanliggande faktorer som t ex social stratifiering.  
 
Vid jämförelse över tid finns det många som hävdar att skolan aldrig varit 
bättre än den är idag. Det gör t ex Maria Sundqvist, dekanus för Lärar-
utbildningen vid Malmö Högskola (radioprogrammet Kris i skolan, 2008-09-
07). Hennes forskningsområde är skolhistoria och hon påtalar att om man 
jämför skolan över tid, har den sannolikt inte varit bättre än nu på att fylla den 
centrala funktionen att fostra och utbilda våra barn och försöka uppfylla 
målsättningen att vara till för alla. Hon poängterar också att skolan är den 
största välfärdsinstitutionen i vårt land, som förser barnen inte bara med 
fostran och utbildning utan också med t ex socialt stöd, friskvård och 
näringsriktig kost. I Sundqvists bild av skolan idag är det kanske breda drag 
som tecknas. Beroende på tidshorisont är det kanske så att elever med 
hörselnedsättningar har det bättre i skolan idag än vad man hade det för 
några decennier sedan. Något bra jämförelsematerial har vi inte tillgång till. 
Däremot är det många lärare med en del år på nacken, som upplever att 
funktionshinderperspektiven trots allt lyfts fram mera markant under senare 
år. Detta är kanske resultatet av det generella handikappolitiska arbetet som 
gjorts både på internationell och på nationell nivå. Man kan nog inte heller 
överskatta de lokala insatser som görs på varje skola, kanske främst av 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. 
 
Högtidliga proklamationer 
 
Antagandet av internationella konventioner eller lagstiftningar med ambitiösa 
portalparagrafer är inte detsamma som att man förverkligar jämställda villkor 
för utsatta grupper och långt mindre för enskilda personer som har särskilda 
behov. Det behöver emellertid inte betyda att det generella oppionsbildande 
ambitiösa jämlikhets- och antidiskrimineringsarbetet som tar sig uttryck i 
ambitiösa målsättningar i olika lagtexter är till ingen nytta. Tvärtom har det 
sannolikt en stor betydelse för att flytta fram positionerna för dem som i skilda 
sammanhang åsidosätts.  
 
Detta gäller naturligtvis också elever med hörselnedsättningar och i skolans 
värld. Det finns därför goda grunder att anta att det trots allt också blivit bättre 
för denna medborgarkategori och att alla de ansträngningar som gjorts för att 
få till stånd allt från den internationella konventionen för rättigheter åt 
personer med funktionshinder till olika lokala handikappolitiska program är 
meningsfulla. Handikapprörelsen, inte minst de som är verksamma för hör-
selskadade barn och ungdomar, har under åren gjort ansträngningar och en 
del av detta arbete har säkert burit frukt i form av bättre villkor för hörsel-
skadade barn. Emellertid återstår det så mycket att göra för att inte minst 
åstadkomma en bättre ljudmiljö. 
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De som talar om kris i skolan skulle kanske kunna hävda att bristen på 
anpassningar för elever med hörselnedsättningar också är ett uttryck för 
denna. En sådan tolkning har vi emellertid aldrig konfronterats med och inte 
heller har de som talar om skolans kris fört in funktionshinderperspektiven. 
Det är emellertid fullt möjligt, att den allmänna diskussionen om den verkliga 
eller förmenta krisen i skolan där kanske lösningen hävdas bland annat ligga 
i mera och tidigare betyg, gör att många lärare blir upptagna av detta 
generella ifrågasättande av deras arbete. De har då kanske svårt att kunna 
fokusera på enskilda delar, där det föreligger tydliga särskilda behov som 
dessutom i allmänhet är enklare att tillfredsställa. Det är inte orimligt att anta 
att behoven hos elever med hörselnedsättningar inte uppmärksammas 
tillräckligt eftersom nästan allt ljus faller på temat skola i kris. 
 
Från och till har de lärare, som vi talat med påtalat att man ofta får liten 
respekt för sin yrkesmässiga specialitet, det vill säga pedagogens. Skälen 
härtill är naturligtvis många. Ett har säkert att göra med att alla vuxna tidigare 
gått i skolan och utifrån sina egna upplevelser danat sig bilder om vad som är 
en bra eller en dålig lärare, en god eller usel skolmiljö. Den övervägande 
delen av de vuxna i vårt land har dessutom haft erfarenheter av att vara 
förälder och kunnat uppleva sina barns relationer till skolan i allmänhet och 
kanske vissa lärare i synnerhet. Pedagogens mödosamma arbete i att 
planera, genomföra och följa upp olika utbildningsmoment har förstås den 
vanlige eleven och långt mindre hans föräldrar i allmänhet några bra insikter 
i. Det betyder naturligtvis inte utan att många enskilda lärare i olika 
situationer gör misstag, ibland av mera systematisk karaktär.  
 
Som stöd för kunskapsutvecklingen kring läroprocessen i skolans värld finns 
en omfattande pedagogisk forskning, inte minst som anknytning till de olika 
lärarutbildningarna i landet. Denna är som all forskning inte alltid enkel att 
tolka och översätta till det praktiska handlandet i klassrummet. Den 
pedagogiska forskningen präglas som all annan av den vetenskapliga 
paradoxen, som förenklat innebär att den kunskap vi har kommer genom den 
vetenskapliga verksamheten att bli gammal och mer eller mindre ogiltig. 
Denna motsägelsefullhet antas som incitament för många att på mer eller 
mindre banala grunder, utan något stöd i den vetenskapliga diskursen, att 
hävda både den ena eller andra åsikten kring skolan för såväl elever i 
allmänhet och för elever med funktionsnedsättningar.  
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8. Ekonomiska perspektiv på utanförskap 
 
 
Ekonomi på gott och ont 
 
Ett av de vanligaste argumenten när det gäller anpassningar för att göra 
lokaler, information och kommunikation mera tillgängliga för personer med 
funktionshinder brukar formuleras i termer av ekonomi. En av de mest er-
farna arkitekterna avseende tillgänglighetsområdet är Maj Almén i Lund. Hon 
har medverkat vid ett antal större ombyggnationer, där anpassningen för 
människor med funktionshinder varit hennes expertområde. Bland annat har 
hon varit med om att handikappanpassa Sveriges riksdag liksom initierat 
utbildningen av så kallade tillgänglighetskonsulter.  
 
När vi diskuterar de ekonomiska ramarna med henne, betonar hon att många 
fastighetsägare genom sina projektledare i första hand ställer sig frågande i 
termer av hur omfattande kostnaderna är, som anpassningarna medför. Maj 
berättar: 
 

Det är förstås ofta man hör fastighetsägare eller deras projektledare 
ställa sig skeptiska till den omfattande tillgänglighetsanpassningen just 
med hänvisning till ekonomin. Man tycker helt enkelt att det blir för dyrt. 
I deras värld handlar det om att få intäkter och utgifter att gå ihop – eller 
rättare sagt att se till att intäkterna blir rimligt större än utgifterna. Man 
tänker inte på att det kanske finns lösningar, som i sig gör att handi-
kappanpassningen blir lönsam i sig. 
 
Ett sådant bra exempel upplevde jag när ett av Göteborgs största fastig-
hetsbolag skulle bygga om ett helt bostadsområde. Det rörde sig om ett 
stort antal fyravåningshus och det krävdes att man skulle installera 
tjugofem hissar. Det är klart att det innebär en omfattande kostnad och 
man kan i en mening förstå att de projektansvariga drar öronen åt sig. 
De tänker inte på att de som bor i husen snart är gamla och får besvär 
med trappor och långt mindre på att besökare skall komma in med 
rullstol till vänner och bekanta på översta våningen. Många får därför 
svårt att inse den kvalitetsökning som hissarna innebär för i stort sett 
alla hyresgäster. 
 
Hur som helst i det här fallet blev det en rättssak och bolaget tvingades 
att göra hissinstallationer. Vad man också gjorde, vilket var väldigt klokt, 
var helt enkelt att bygga till ytterligare en våning på vart och ett av 
husen. Detta i sig gjorde att ombyggnationen blev mycket lönsam. 
Plötsligt hade man ökat boendeytan med 20 procent genom tillbygg-
naden av en våning. Det som hade bedömts som ekonomiskt ohållbart 
hade plötsligt en ekonomiskt god affär för byggherren. 
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Det här exemplet visar med önskvärd tydlighet att handikappanpassningen 
inte behöver bli något kostnadskrävande ens för den enskilde byggherren. I 
själva verket handlar arbetet med att skapa bättre tillgänglighet i lokaler, till 
information och kommunikation om att skapa bättre kvalitet. Till en del täcks 
detta av begreppet design for all. Genom att ta hänsyn till olika typer av 
tillkortakommanden vid utformningen av en miljö, lokal, en produkt eller ett 
meddelande blir dessa bättre i de flesta bemärkelser (inklusive den eko-
nomiska). Egentligen borde ljudmiljö vara ett typexempel för vad man kan 
kalla design för alla. En god ljudmiljö är naturligtvis beroende på för vilket 
ändamål den utformas den. Den är definitivt viss skillnad på ett operahus och 
ett terapirum. Den handlar om att den skall fungera optimalt i relation till den 
uppgift den inrymmer. I den normala undervisningslokalen, där verksamheten 
i hög grad är centrerad till kommunikationen mellan läraren och eleverna, 
liksom elever emellan, fordras att man inte har olika störande moment, oftast 
benämnt buller. Att bygga bra skollokaler innebär naturligtvis också att bygga 
för en utomordentlig god ljudmiljö.  
 
Utformningen av skollokaler har inte varit föremål för särskilt mycket forsk-
nings- och utvecklingsarbete, som vi tidigare framhållit. Emellertid har det 
naturligtvis funnits en medvetenhet hos dem som ansvarar för skolbyggnader 
att dessa är en viktig del av utbildningen. Som vi tidigare sagt kan man säga 
att skolan är Sveriges största arbetsplats, där långt över en miljon människor 
dagligen tillbringar sin arbets- eller studietid (om man nu skall skilja på dessa 
bägge verksamheter i ett kunskapssamhälle). Därför har Sveriges kommuner 
och landsting (och dessförinnan en av dess föregångare Svenska Kommun-
förbundet) ägnat en del uppmärksamhet åt skolans lokalfrågor. 
 
Lokaler i undervisningssammanhang 
 
Som ett led i att öka medvetenheten ute i landets kommuner kring lokal-
frågan i utbildningssammanhang initierade Svenska Kommunförbundet en 
projektgrupp gemensamt för dess gatu- och fastighetssektion och skolsek-
tionen. Man ville belysa lokalernas och den lokalanknutna servicens betyd-
else för utbildningens slutresultat. Man ville också öka förståelsen på vilket 
sätt lokaler bidrar till utbildningens kvalitet, bland annat genom att sätta lokal-
resurser i relation till övriga resurser inom skolan. 
 
Arbetsgruppen publicerade sin rapport med titeln ”Ger bättre lokaler en bättre 
kvalitet i utbildningen? Lokalernas betydelse för skolan” (Svenska Kommun-
förbundet 2003). I rapporten kan man konstatera att lokaler utgör en stor 
kostnadspost för flera kommunala verksamheter. Den enskilt största lokal-
användaren i kommunerna är skolan. I takt med att det ekonomiska ut-
rymmet har begränsats under 1990-talet har det ställts större krav på att 
prioritera mellan olika typer av resurser, framhålls det. Frågan är då hur man 
skall se på lokalerna. Man skriver i rapporten: 
 

”Olika studier tyder på att man i andra länder samt i vissa friskolor 
lägger mindre resurser på lokaler och administration än vad den 
svenska kommunala skolan gör. Vilka olika resurser och kvaliteter skall 
man lägga pengarna på i ett trängt ekonomiskt läge för att få bästa hel-
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hetsresultatet? Ger nya och ombyggda lokaler bättre resultat för 
eleverna i skolan eller räcker det med att underhålla de gamla?” 

Rapportens syfte var att belysa dessa frågor. Man ville också mera ingående 
diskutera och belysa en rad andra frågeställningar, nämligen: 
 

• Finns det ett samband mellan hur skolledare, lärare och elever 
värderar utbildningen på sin skola och elevernas faktiska resultat? 

 
• Vilka är de faktorer som har störst betydelse för att förklara det 

samlade omdömet om skolans kvalitet? 
 

• Hur betydelsefulla är lokaler med tillhörande service i relation till de 
övriga resurserna i skolan? 

 
• Under förutsättning att lokaler med service bidrar till att förklara 

helhetsomdömena om skolan, vilka delar av fastighetsförvaltningen 
och lokalförsörjningen har störst betydelse för en bra utbildning? 

 
I rapporten analyserades personalens och elevernas uppfattning om hur 
skolan fungerar. Man använde en logiskt uppbyggd modell som också var 
förknippad med en statistisk metodik med vilken man kunde beräkna hur 
rektorernas, lärarnas och elevernas helhetsomdömen om skolan kan för-
klaras av hur de värderar olika faktorer såsom ledning, lärarkompetens, 
fysisk miljö, läromedel m fl. Dessa omdömen har man sammanfattat med ett 
mått, som man benämner utbildningsindex. Detta index uttrycker således 
både professionens och elevernas uppfattning om utbildningskvaliteten på 
sin skola.  
 
Som bas för arbetet har man genomfört omfattande enkätundersökningar. 
Här har man både bett om bedömningar om bakomliggande kvalitetsfaktorer 
som lokalernas storlek, drift och underhåll, städning och service men också 
som andra kvalitetsfaktorer som ledning och organisation, lärare och 
läromedel. Man har också tagit hänsyn till objektiva externa faktorer som 
exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund, andelen utrikesfödda, andelen 
flickor respektive pojkar etc. Dessutom har man haft de faktiska betygen som 
ett resultatmått. Utbildningsindex blir ett ganska avancerat och i en mening 
sofistikerat sätt att förhålla sig till de olika faktorerna. Naturligtvis finns det en 
rad olika invändningar som man kan resa mot det av t ex metodlogisk 
karaktär. Emellertid är det utan tvekan ett intressant sätt att försöka studera 
olika faktorer inom skolan som bidrar till de faktiska betygen. Vanligtvis 
framstår föräldrarnas utbildningsbakgrund ha den enskilt största effekten. 
Denna och andra faktorer måste man därför isolera för att försöka förstå 
utbildningsindex’ effekt respektive elevernas prestationer. Det finns dessutom 
en växelverkan mellan omvärldsfaktorer och skolans faktiska kvalitet. Skolor 
med högt utbildningsindex attraherar föräldrar med god ekonomi och hög 
utbildningsbakgrund medan de på motsvarande sätt flyr från skolor med lågt 
utbildningsindex. 
 
Man kan konstatera att den fysiska miljön har en klart signifikant betydelse 
för att förklara utbildningsindex. Den tillmäts dock en klart lägre vikt än t ex 
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ledarskap i skolan eller lärarnas kompetens (enligt rektorerna). Man skriver i 
rapporten: 

”En slutsats av analysen är att många skolor bör prioritera utveckling av 
ledarskapet om den fysiska miljön, eftersom dessa faktorer får lägre 
betyg än övriga men samtidigt har stor betydelse för att förklara 
utbildningsindex”  (a a sid 7).     

 
I rapporten konstaterar man att de gemensamma utrymmenas standard och 
skick har störst betydelse för betygen på lokalernas skick och verksamhets-
anpassning. Vilken omsorg som ägnas utformning och underhåll av entré-
hallar, korridorer, kafé och bibliotek, trappor och uppehållsutrymmen etc. får 
alltså stor betydelse. För rektorerna spelar denna faktor dubbelt så stor roll 
som tillgång till och standard på klassrummen. Lärarna gör en liknande be-
dömning av gemensamhetsutrymmena. På den följer sedan klassrummen 
och lärararbetsplatser. Minst betydelse för att förklara nöjdheten med 
lokalernas skick och verksamhetsanpassning har grupprum och samlings-
lokaler. Samtidigt är missnöjet stort med tillgången till grupprum och hur de 
är utformade. Lärarna tycker att tillgången på klassrum är acceptabel medan 
utformningen och standarden får klart underbetyg. Standarden på klass-
rummen får lägst betyg, vilket hänger samman med att underhållsnivån 
också bedöms som allmänt låg. 
 
Eleverna tillmäter inte lokalernas fysiska struktur någon nämndvärd bety-
delse. Bra skollokaler kan ur deras perspektiv uppenbarligen se mycket 
varierande ut. Storlek och planlösning har ingen större betydelse för om 
eleverna är nöjda med sina lokaler. Däremot lägger de mycket stor vikt vid att 
lokalerna upplevs som fräscha. De uppskattar väl underhållna ytskikt, gillar 
”rätta färger” och god standard i olika material. Liksom lärare och rektorer 
tycker de även att inneklimatet är relativt viktigt. De uppfattar dock inte 
luftkvaliteten som den viktigaste faktorn. När det gäller inneklimatet fokuserar 
man på temperaturen. Intressant att notera är att man inte heller lägger 
särskilt stor vikt vid utemiljön. Några uppgifter om hur man bedömer aku-
stiken finns inte i denna rapport. Det är möjligt att man i det bakomliggande 
enkätmaterialet inte är fokuserad på akustik eller ljudnivå som en av de 
parametrarna man ville försöka att studera. Det är klart att arbetet med 
denna rapport ska ses i ljuset av att många kommuner försummat skol-
lokalerna som ett viktigt led i att uppnå en hög kvalitet i utbildningen. 
 
I rapporten skriver man att i diskussionen om effektiviseringar inom kom-
munerna blir frågor om prioritering av resurser centrala. Det gäller att få ut så 
mycket som möjligt för skattepengarna och därför satsa resurserna där de 
gör störst nytta. Man skriver: 
 

”Ett område som ägnats ökad uppmärksamhet under 1990-talet är 
kommunernas lokala användning av fastighetsförvaltning. Kostnaderna 
för kommunernas lokaler ökade kontinuerligt fram till mitten av 1990-
talet. Satsningar på att effektivisera både lokalutnyttjandet och 
fastighetsförvaltningen har sedan dess fått till följd att denna utveckling 
kunnat brytas i många kommuner. Fortfarande är dock lokalkostnaden 
den näst största kostnadsposten efter personalkostnader inom de flesta 
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kommunala verksamheter. Enligt tillgänglig statistik uppgår går de totala 
lokalkostnaderna för de kommunala verksamheterna till ca 35 miljarder 
kronor per år” (a.a. sid 12). 

 
I rapporten beräknar man att år 2001 kostade grundskolan 65 miljarder 
kronor. Av dessa kostnader gick 19 procent till lokalkostnader. Drygt hälften 
av dessa pengar konterades på kapitalkostnader i form av räntor och avskriv-
ningar på det investerade kapitalet medan 40 procent gick till kostnader för 
drift och underhåll. Den resterande delen knappt 10 procent utgjordes av 
kostnader för administration och försäkringar med mera. Kostnaderna för 
själva undervisningen uppgick till 31 miljarder kronor, det vill säga knappt 
hälften av de totala kostnaderna för grundskolan. De resterande utgjordes av 
sådana saker som skolmåltider, läromedel och elevvård. 
 
Lite förenklat kan man sålunda säga att ungefär en femtedel av grundskolans 
kostnader belöper sig på lokaler. Sett ur detta perspektiv är det naturligtvis 
ännu viktigare att öka medvetenheten om en av de viktigaste komponenterna 
i skolans byggnader, nämligen ljudmiljön. Det är helt enkelt dålig ekonomi att 
inte göra det. 
 
Funktionshinder en kostnad 
 
Man kan naturligtvis försöka fundera över vad olika typer av funktionshinder 
kostar både den enskilde och samhället. Det är emellertid mycket viktigt att 
försöka göra klart för sig att många av de utgifter som finns inom 
exempelvis handikappområdet, inte bara gagnar de som de riktas emot, utan 
som många andra. När man talar om design for all antar man underförstått 
att insatser, som riktas för att förbättra t ex tillgängligheten eller användbar-
heten av ett redskap för människor med funktionshinder också kan underlätta 
för människor i gemen.  
 
Listan kan göras lång på olika tekniska innovationer som tagit sin början i 
anpassningar för människor med funktionshinder eller utveckling av hjälp-
medel för dem. En sådan insats i vardagslivet är de ansträngningar som 
gjorts för att underlätta för rullstolsburna personer att ta sig in genom stängda 
dörrar antingen genom tryck på dörröppningar eller automatisk dörröppning 
med fotocell. I många sammanhang är det numera den gängse tekniken vid 
installation av dörrar i olika större offentliga eller kommersiella lokaler. På 
samma sätt har engreppsblandaren helt tagit över marknaden och praktiskt 
taget slagit ut försäljningen av separata varm- och kallvattenkranar. Den så 
kallade scannern var från början en uppfinning för att ge synskadade 
möjligheter att få in bland annat texter i datorn. Idag används scannern inom 
många skilda tillämpningsområden. I kombination med streckkoden har den 
blivit butikskassornas viktigaste tillbehör. 
 
Lite förenklat uttryck har sålunda de investeringar som lades ner på att öka 
tillgängligheten för vissa personer med funktionshinder blivit allmängiltiga och 
ökat förutsättningarna för alla att i vissa meningar leva ett bättre liv. Det är 
emellertid svårt att enkelt kalkylera hur mycket dessa vinster blir i termer av 
kronor och ören. Detta är kanske något som måste inskränkas till de 
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framgångsrika företag, som etablerats i kölvattnet av den ena eller andra 
tekniska handikappanpassningen. 
 
Det är emellertid inte bara genom teknologiska innovationer, som handi-
kappanpassning via någon slags design för alla-process berikar alla i 
samhället. Den kanske allra viktigaste insatsen handlar snarare om vad det 
humanistiska förhållningssättet med hänsynstagande till också de svaga i 
samhället innebär för att skapa drägliga mänskliga villkor. Det internationella 
arbetet inom Förenta Nationernas ram att försöka få till stånd olika inter-
nationella konventioner, som gagnar att vi människor ömsesidigt bryr oss om 
varandra och i förlängningen undviker krig är kanske 1900-talets viktigaste 
insats. Vägen dit har emellertid varit lång och den har tagit sin början i att 
100 000-tals barn med funktionshinder systematiskt mördades inom ramen 
för nazisternas eutanasiprogram. Det som började med något som verkade 
vara empati med föräldrar som upplevde att deras handikappade barn levde 
ett meningslöst och onödigt liv, blev så småningom massutrotning av dem 
och i dess kölvatten också judar, zigenare och många andra grupper som 
kom att definieras som icke önskvärda (Larsson, 2006). Med den nazistiska 
logiken hade man upptäckt att man lade ner stora summor på vård av barn 
med svåra funktionshinder och för dem var slutsatsen given – att förinta 
dessa kostnadskrävande individer. Vad man inte tänkte över var att i 
förlängningen innebär detta snart allas krig mot alla.  
 
Det är alltså stora värden – kanske till och med mänsklighetens överlevnad – 
som står på spel om man vill hårdra vad investeringar av det här slaget 
kostar. De flesta världsreligionerna har i allmänhet den genom årtusendena 
dyrköpta erfarenheten som skapat en gyllene regel inom kristendomen lyder 
den: ”Du skall älska din nästa så som dig själv”. Andra världsreligioner har 
likartade normativa rekommendationer.  
 
Varje människa med sina fysiska eller psykiska särdrag har på olika sätt varit 
med om att gestalta våra samhällen. Kanske är det så att de utvecklings-
störda barnen som systematiskt började utrotas i Tyskland på 30-talet under 
beteckningen Aktion T4 som i sin tur eskalerade till förintelsen (av judar och 
andra som ansågs mindervärdiga) lämnade ett kollektivt större bidrag till vår 
kultur än några andra. Deras offer lade grunden till FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Genom denna har förhoppningsvis en plattform lagts 
för en mera humanistisk värld, som skall göra det lättare att leva för de flesta. 

 
Inom Förenta Nationernas system har också under den allra senaste tiden 
situationen för människor med funktionshinder uppmärksammats. Vi har 
redan nämnt de så kallade Standardreglerna, som inte minst genom det 
arbete som f.d. statsrådet Bengt Lindqvist från Sverige gjorde som FN:s 
särskilda rapportör, lade grunden för fortsatt internationell verksamhet för 
utveckling av internationella rättighetsperspektiv inom området. Det har 
också lett fram till att en internationell konvention om rättigheter för 
människor med funktionshinder antogs av generalförsamlingen 2006. Ett 
antal länder bland andra Sverige har redan ratificerat denna och den träder i 
kraft som lag i dessa. Det är möjligt att den nya konventionen kan bli ett 
uttryck för att människor med funktionshinder på ett helt annat sätt än nu blir 
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fullt delaktiga i samhället. Men det vore både naivt och okunnigt att tro att 
vägen dit är rak och enkel. 
 
Det finns en rad andra internationella överenskommelser, som på skilda sätt 
föregått konventionen. Dessa är: 
 

• Världshandlingsprogrammet för personer med funktionshinder 
(1981) 

 
• Principerna för att skydda personer med mentala sjukdomar och 

förbättringen av mentala hälsovården (1991) 
 

• Standardreglerna för att öka möjligheterna till jämställdhet för 
personer med funktionshinder (1993) 

 
• Deklarationen om rättigheter för personer med funktionshinder 

(1995). 
 
Alla dessa riktlinjer, deklarationer, principuttalande och resolutioner och 
andra dokument som finns inom FN-systemet, har inte varit lagligt bindande. 
De har istället varit uttryck för moraliska och politiska hållningar bland de 
olika staterna. Genom konventionen blir de också rättsligt bindande i de 
länder som ratificerar denna. 
 
Att det finns en särskild konvention i relation till personer med funktionshinder 
innebär naturligtvis inte att de andra internationella konventionerna också 
gäller för dem. De viktigaste mänskliga rättighetsöverenskommelserna är 
följande: 
 

• internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter 

 
• internationella konventionen om civila och politiska rättigheter 

 
• internationella konventionen om eliminerandet av alla former för 

rasbaserad diskriminering 
 

• internationella konventionen mot tortyr 
 

• internationella konventionen om eliminerande av alla former av 
diskriminering av kvinnor 

 
• internationella konventionen om barnens rättigheter 

 
• internationella konventionen om skydd och rättigheter för alla 

emigrantarbetare och medlemmar av deras familjer 
 

• internationella konventionen för skydd av alla personer från 
tvångsmässig förflyttning. 
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Det är alltså till denna lista som den nya konventionen för rättigheter av 
personer med funktionshinder skall läggas. Den gäller självklart också på ett 
område som undervisning. Frågan är emellertid under vilka omständigheter 
konventionen i praktiken kan öka skyddet mot diskriminering av människor 
med funktionsnedsättningar inom skolorna i allmänhet och kring dess 
tillgänglighet – också den akustiska - i synnerhet. Bland annat av kostnads-
skäl har regeringen avstått från att göra bristande tillgänglighet till en laglig 
grund för bedömning av diskriminering. 
 
Att räkna enskilda kostnader 
 
Inom olika samhällen har man olika rättstraditioner. Man har också olika sätt 
att kompensera människor som får sina liv starkt påverkade av att samhället 
inte vidtar erforderliga åtgärder. Att ha ett funktionshinder är regelmässigt 
(det finns säkert något enstaka undantag) förknippade med betydande 
extrakostnader. Av denna anledning har man inom allmän försäkring sedan 
länge etablerat handikappersättning som en kompensatorisk åtgärd för att 
skapa bättre rättvisa mellan de som har svåra funktionshinder och befolk-
ningen i allmänhet. Det är emellertid inte bara extra kostnader, som ett funk-
tionshinder, sätter avtryck i plånboken med. Det handlar om så många andra 
parametrar som berör basala livsvillkor. Det finns därför anledning att 
uppehålla oss något kring levnadsnivåundersökningar för personer med 
funktionshinder i allmänhet och för hörselskadade i synnerhet. 
 
Fyra viktiga handikapporganisationer nämligen, DHR, De Handikappades 
Riksförbund, HRF, Hörselskadades Riksförbund, SDR, Sveriges Dövas Riks-
förbund och SRF, Synskadades Riksförbund, genomförde via utrednings-
institutet HANDU med stöd av Allmänna Arvsfonden en levnadsnivå-
undersökning, som delvis var ett komplement till den som SCB genomfört. I 
SCB:s studie från 2005 framkommer t ex bland annat följande basfakta om 
de grupper som berörs av de här angivna förbunden nämligen: 
 

• att cirka 206 000 personer har ett så svårt rörelsehinder att de be-
höver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig 

 
• att cirka 857 000 personer har nedsatt hörsel så att det inte utan 

svårighet kan höra ett samtal mellan flera personer 
 
• att cirka 114 000 personer har en så grav hörselskada eller dövhet  
 
• att de inte kan höra vad som sägs under ett samtal i telefon utan 

svårigheter 
 

• att cirka 115 000 personer har en synskada så att de inte kan läsa 
vanlig text i en dagstidning även om de har glasögon till hjälp. Av 
dessa har 15 000 svåra synskador eller är helt blinda. 

I den undersökning som HANDU genomförde ville man också jämföra 
förhållanden mellan de som är medlemmar i organisationerna och de som 
har samma funktionshinder som dessa, men som inte är medlemmar. 
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Sålunda kom undersökningen att representera vardera två grupper för de 
fyra funktionshindergrupperna hörselskadade, döva, rörelsehindrade och 
synskadade. Man begränsade dock åldern till personer som var mellan 16 
och 84 år.  
 
Eftersom det inte finns något register, där det framgår om personer har 
funktionshinder eller ej, gjorde man urvalen dels genom ett systematiskt 
samspel av medlemmar med funktionshinder inom det egna förbundet för att 
representera just denna grupp, dels genom att personal vid hjälpmedels-
centraler, syn- eller hörcentraler gjorde ett urval. För döva personer gick man 
på gamla klasslistor, där medlemmar i SDR plockades bort. Totalt besvarade 
1005 personer de intervjuer och enkäter som genomfördes i undersökningen. 
Man använde sig av såväl telefonintervjuer som postenkäter, liksom 
teckentolkade enkäter på datamedia och intervjuer med teckentolkning. 
Sålunda kom både metodik och i viss mån urvalsförfarande att skilja sig 
något mellan de olika funktionshindergrupperna. Det var också ett bortfall på 
cirka 40 % med betydande skillnader mellan de olika grupperna. Sålunda var 
det främst bland icke medlemmarna som det var svårt att få personer att 
ställa upp i undersökningen. 
 
En uppgift som kanske framställdes riktigare i denna studie än i många andra 
var förekomsten av andra typer av funktionshinder. Den direkta frågan löd 
Det finns många olika sätt som man kan ha ett funktionshinder på. Vad 
passar in på Dig? Svarsfördelningen visar lite förenklat uttryckt att närmare 
en femtedel av personer med rörelsehinder eller hörselskada uppgav att de 
även hade en synskada. Nästan hälften av de synskadade och rörelse-
hindrade uppgav att de även hade en rörelseskada. Hälften av de syn-
skadade och hörselskadade uppgav att de även hade ett rörelsehinder. Det 
handlar alltså i stor utsträckning om personer som har många typer av 
funktionshinder, även om det är en typ av funktionsnedsättning som har 
bestämt i vilken handikapporganisation man hör hemma.  
 
Bland de hörselskadade fanns det också en tydlig skillnad på denna för-
delning av andra typer av funktionshinder. Såväl som bland medlemmar i 
HRF som de som var hörselskadade utan att vara medlemmar. 24 procent av 
medlemmarna och 19 procent av de andra hörselskadade ansåg att man 
även hade en synskada. Bland medlemmarna uppgav 34 procent att man 
även hade tinnitus medan motsvarande siffra för icke medlemmar var 27 
procent. Slutligen uppgav 51 procent av medlemmarna att man även hade 
någon form av rörelsehinder, bland icke-medlemmarna var det 30 procent. 
Denna fördelning bekräftar med önskvärd tydlighet bilden av att människor 
med hörselskador även har många andra besvär både med direkt bäring för 
hörseln (t ex tinnitus) eller på andra sinnen (t ex synskada). 
 
Enligt denna studie är det en minoritet bland de hörselskadade som inte har 
några andra funktionshinder. I HRF-gruppen är det 40 procent och bland 
icke-medlemmarna 48 procent. Det skall naturligtvis noteras att vi här rör oss 
med åldersgruppen 16-84 år. Bland de övriga sjukdomar (som inte är 
synskada eller rörelsehinder) kan nämnas att hjärt- och kärlsjukdomar är den 
största (12 procent i HRF – och 14 procent icke-medlemmarna) och den näst 
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största kronisk smärta/värk 11 procent i HRF 9 procent i icke-medlems-
gruppen. Bland de övriga kroniska sjukdomarna eller funktionshindren som 
listas i undersökningen är läs- och skrivsvårigheter, hjärnskada, neurologisk 
sjukdom, reumatologisk sjukdom, förståndshandikapp, medicinsk sjukdom, 
astma- och allergiproblem samt psykologiska och neuropsykiatriska hinder. I 
en särskild fråga försöker man inringa i vilken grad omgivningen uppfattar att 
en person har ett funktionshinder. Här skiljer det sig ganska markant mellan 
de olika funktionshindergrupperna. Bland medlemsgrupperna i DHR och SRF 
är det över 70 procent som tror att omgivningen upplever funktionshindret. I 
DHR-gruppen är motsvarande siffra 51 procent och i SDR-gruppen endast 
40 procent. Det är tydligt att människor som har bekymmer med sin hörsel 
inte tror att omgivningen uppfattar att man har ett funktionshinder. Detta 
upplever man först när man börjar kommunicera. Såsom frågan utformats är 
det naturligt för många som har hörselskador eller döva att inte uppleva att 
omgivningen föreställer sig att man har ett funktionshinder.  
 
Vi har sålunda endast redovisat några data om hur människor med 
funktionshinder i allmänhet och med hörselskador i synnerhet upplever sitt 
funktionshinder hämtad från HANDU (2005). Man skall naturligtvis förstå 
dessa data i sitt sammanhang med vad det innebär av vissa begränsningar 
för generaliseringar. Materialet är inte heller av den kvaliteten att det ger 
möjlighet för olika statistiska korskörningar, där man t ex skulle kunna 
jämföra hur fördelningen ser ut i olika åldersklasser eller inom olika geo-
grafiska områden. Det finns emellertid rapporterat från många andra studier 
att ungdomar i långt större omfattning än äldre, och i synnerhet de som är 
pensionärer, har en benägenhet att dölja sitt funktionshinder för omgiv-
ningen. Det är emellertid svårt att försöka förstå om det finns skillnader 
mellan olika funktionshindergrupper i detta avseende. Några bra studier kring 
hur unga människor försöker gömma sitt funktionshinder och i vilken grad 
dessa mer eller mindre övervägda kamouflageprocesser samverkar till att 
också minska tillgängligheten och möjligheterna att få hjälp och stöd i 
undervisningssituationen finns dock mer.  
 
Kostnadsställefixering och tunnelseende 
 
Som konstateras finns det många olika aktörer och professionella grupper 
som är involverade i planeringen av skolbyggnader. Ändå är resultatet 
tämligen slätstruket ifall vi betraktar en – för i det här sammanhanget särskilt 
viktig dimension – ljudmiljön. Till en del är denna beroende av vilka i 
planeringsprocessen, som lyckas värna eller hävda sina specifika intressen, 
vilket vi tidigare berört. Emellertid handlar det också designmässigt om 
konkurrerande perspektiv. En av de erfarna skolarkitekterna, som delat med 
sig av sina kunskaper till projektet, säger: 
 

Skolor byggs för att i varje fall ha en livslängd på 50-75 år. Under denna 
tid förändras naturligtvis både pedagogik och dess förhållande till 
byggnaderna. Redan idag byggs skolorna för en hög grad av flexibilitet. 
I ljudmiljö innebär det att det behövs helt tysta rum. I många nybyggda 
skolor så finns det idag riktigt tysta rum, som används för musik-
undervisning eller något liknande. Samtidigt skall man kunna förändra 
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små lokaler till större och det finns krav på rymd och ljus. Ibland blir det 
konkurrens mellan ljud och ljus. 
 
När man planerar skolorna gör man det för elever som har en så kallad 
normal hörsel. Det är klart att det är en samverkan mellan ljudmiljön och 
volymen på kommunikationen mellan elever. Därför är det viktigt att 
skapa rum, som stimulerar barn till att samtala med varandra istället för 
att skrika så högt som möjligt för att få uppmärksamhet av sina 
kamrater. Men det är ofta fråga om val av material och det är skillnader 
på bättre och sämre tak- eller golvbeläggningar ur en akustisk 
kvalitetsdimension. Det är kanske inte gigantiska skillnader, snarare 
handlar det om kostnader på marginalen.  
 
Men när man räknar kostnadsmässigt blir det ofta i termer av produktion 
och undervisning. Man sätter kanske det i relation till antal elever och 
sådana faktorer. Däremot sätter man det inte i relation till hur bra betyg 
eleverna får. Det finns inga sådana mått. Det finns bara olika 
antaganden. I olika kommuner är man mer eller mindre benägna att föra 
fram sådana reflektioner. Man kommer inte ifrån att budgeten och 
kostnaderna för skolan oftast blir det viktigaste. 

 
Att bygga en ny skola är en kostsam investering. Det är självklart viktigt för 
byggherren – oavsett om det är kommunen, ett fristående fastighetsbolag 
eller ett företag som bedriver friskolan – att hålla nere kostnaderna samtidigt 
som man strävar efter att bygga hållbart. Det innebär en rad olika 
avväganden under hela processen, från initial planering, till vidare projekte-
ringar, ritningar och byggnation och till färdigställande och inredning. Varje 
utgift påverkar slutkostnaderna för bygget. Ändock finns det mycket lite 
kunskap kring hur man relaterar skolbyggnaderna till elevernas skol-
prestationer. Tidigare har vi hänvisat till det arbete som dåvarande Svenska 
Kommunförbundet gjorde genom att arbeta med ett utbildningsindex, där 
också lokalernas funktion delvis vägdes in. I den pedagogiska forskningen 
har man också kunnat lämna skilda bidrag till hur miljön påverkar inlärnings-
förmågan. En särskild viktig faktor i detta sammanhang är den akustiska 
miljön, som har betydelse för många elevgrupper med särskilda behov. Barn 
med hörselnedsättning är en sådan. Andra är t ex elever med koncentra-
tionssvårigheter, barn som tillfullo inte behärskar svenska språket eller elever 
med synskador. Några försök att beräkna vinsterna ifråga om utbildnings-
produktivitet, om man vill använda en sådan terminologi, har knappast gjorts i 
relation till byggnadernas kostnader. Om man gör detta kan man inte in-
skränka sig till att endast studera de enskilda elevernas prestationer, utan 
också vad det innebär för barn och ungdomar att inte nå vissa utbildnings-
mål, som gör det möjligt för dem att inkluderas i samhället, bland annat t ex 
genom ett framtida arbetsmarknadsdeltagande. 
 
Det etablerade sättet att planera och genomföra samhälleliga insatser – 
oavsett om det gäller utbildning, vård, infrastruktur eller ett område som 
jordbruk – är som tidigare visats, tämligen endimensionellt av skilda skäl. Det 
kan handla om brist på policyperspektiv på grund av hegemoni för en särskild 
profession eller områdesbaserad logik. Kanske beror det på skilda sätt att 
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tolka policy eller på vilken social domän man befinner sig. Det finns många 
olika skäl till att samhället organiserat sina verksamheter i den form av 
institutioner och strukturer, som utbildnings- eller byggnadsområdet upp-
träder i. Inom de flesta sammanhang gestaltas dessa, oftast i skilda 
budgetposter och ytterst i konkreta kostnadsställen.  
 
Dessa system för att vinna kontroll över de enskilda ekonomiska flödena i 
olika verksamheter är naturligtvis viktiga. Emellertid kan de också bli till 
hinder för rationell planering. Värnandet om det egna kostnadsstället kan 
innebära ett smalt tunnelseende. Det är vidgade vyer som behövs för att 
skapa ett uthålligt rationellt samhälle. Fixeringen vid de egna utgifterna kan 
istället skapa en handlingsförlamning som kostnadsställenas tvångströjor 
sätter gränser för. 
 
Cost-Benefit-analyser 
 
Att räkna vidsynt – det finns skilda sätt att göra samhällsekonomiska 
beräkningar inom ramen för ett mera holistiskt samspel. Mest känt är kanske 
nobelpristagaren Sens bidrag kring den globala obalansen ifråga om rikedom 
och fattigdom. En del ekonomer har också på olika sätt bidragit till att skärpa 
bilden genom att utforma teorier kring vidgade cost-benefit-analyser 
(Gramlich, 1981, Layard & Glaister, 1994, Glaister & Pearce 1971). Enkelt ut-
tryckt har man försökt att göra bättre bedömningar av vad man särskilt i 
offentlig verksamhet kan vinna på att göra vissa insatser i relation till kost-
nader dessa innebär. Det är inte helt enkla analyser. Deras viktigaste bidrag 
är emellertid att man försöker motverka ett tunnelseende och föra in en 
mångdimensionalitet i sättet att både beräkna kostnader och i vinster som 
insatsen medför. 
 
Ett intressant försök att värdera de ekonomiska effekterna av tidigare och 
samordnade insatser kring barn och ungdomar i bland annat termer av 
förlorad produktion och kostnader för olika former av välfärdsinsatser och 
försörjningsstöd har Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog (2008) gjort. Med 
utgångspunkt från de preventiva och tidigare insatser kring barn och 
ungdomar samt vid marginalisering och utanförskap, som man har gjort i två 
kommuner, nämligen Leksand och Söderköping, har man försökt göra en del 
ekonomiska beräkningar på de vinster som samhället härigenom erhåller. 
Det ligger i sakens natur att det inte är enkla beräkningar, eftersom så många 
faktorer påverkar utfallet. I deras studie har man utgått från en grupp av 
missbrukande ungdomar på totalt 169 personer. Det som man menar vara 
välfärdskostnaden specificerar man sedan för Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassa, kommun, landsting, rättväsende och övriga. Man erhåller en 
totalsumma på drygt 129 miljoner kronor. I sitt empiriska material har man 
detaljstuderat en grupp på 20 ungdomar. Man skriver: 
 

”Samhället investerar stora resurser i barn och unga. I genomsnitt 
ungefär 1,8 miljoner kronor per person upp till arton års ålder. Det 
utanförskap som drabbar vissa unga människor är mycket dyrt, och 
kan utöver ’grundkostnaderna’ som är gemensam för alla unga uppgå 
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till allt från några hundratusen kr till flera miljoner från barndom upp till 
vuxen ålder”. (a.a., sid 10) 
 

Åldern för den grupp som man studerat har varit mellan 16-25 år. Man 
påtalar att ju längre man väntar med insatser ju mer fördjupas utanförskapet. 
I takt med detta accelererar också kostnaderna. I deras fall har dessa för den 
yngsta gruppen uppgått till 680 000 kronor per person och till 2,7 miljoner 
kronor i den äldsta gruppen. I takt med åldern ökar också, som man påtalar, 
risken för att personer hamnar i ett permanent utanförskap.  
 
Man försöker kalkylera kostnaderna för en person som hela sitt liv är 
exkluderad. För de tjugo ungdomar som man arbetat med, räknar man med 
att dessa uppgår till totalt 138 miljoner kr. Till detta skall man addera produk-
tionsförlusterna på cirka 112 miljoner kr. Totalt blir sålunda de sammanlagda 
kostnaderna cirka 250 miljoner kr för dessa tjugo ungdomars förväntade 
framtida utanförskap, det vill säga en genomsnittlig kostnad på drygt 12 
miljoner kronor. 
 
Man kan självklart kalkylera på olika sätt och man kan också avse olika 
grupper av unga människor i relation till vilka insatserna, som samhället 
vidtar för att bistå dem med att nå full delaktighet har liksom deras varierande 
karaktär. Vad man fokuserar kring är så kallade sårbara grupper, dit elever 
med hörselnedsättningar eller andra funktionshinder rimligen bör räknas. 
Men det kan också gälla barn med annan etnisk bakgrund. Ordföranden i 
Delegationen för romska frågor, Maria Leissner, har använt sig av räkne-
exemplet för permanent utanförskap avseende unga romer (Personligt 
meddelande). 
 
När skolor uppmanas att anpassa sin undervisningsmiljö för elever med 
hörselnedsättningar är det självklart med hänsyn till den enskildes behov. Det 
handlar emellertid också om att göra det för samhällets bästa, inte bara i 
moraliska eller etiska termer, utan i allra högsta grad också ekonomiska. Om 
man är fången i det egna kostnadsställets tankeram och inte förstår att 
utgifter för exempelvis akustikplattor i tak är investeringar som ska kunna bli 
en god affär för kommunen och samhället, är det logiskt att man i valet 
mellan att förebygga ett barns utanförskap eller avstå från att överskridna 
kostnadsställets budgetramar, väljer det senare. Det blir mycket kostsamt för 
den enskilde eleven som drabbas men också för alla skattebetalare. 
 
Att beräkna kostnader och vinster  
 
Det skulle självklart vara en viktig uppgift att försöka utveckla bättre holistiska 
modeller för projektering och kostnadsberäkningar vid byggnation av skolor. 
För att åstadkomma något liknande krävs många människors forskarmöda 
från skilda discipliner och horisonter. Emellertid förefaller det uppenbart, att 
man redan idag kan börja lämna tunnelseendet och försöka vidga vyerna på 
ett sådant avskilt område som anpassningar för elever med hörsel-
nedsättningar.  
Såväl data från SCB:s levnadsnivåundersökningar, Hörselskadades Riksför-
bunds beräkningar (HRF, 2007) och HANDUs levnadsnivåundersökning 
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(2006) vittnar samfällt om att människor med hörselnedsättningar i större ut-
sträckning än befolkningen i allmänhet riskerar utanförskap. Den sannolika  
förklaringen till detta är de bristande skolprestationerna, som i sin tur i allt 
väsentligt torde bero på bristande anpassningar av deras lärandemiljö, vilket 
tidigare på olika sätt redovisats i denna studie. Det betyder självklart inte att 
alla som har hörselnedsättningar riskerar att exkluderas från arbetslivet eller 
samhället i övrigt. Däremot är det uppenbart att risken för denna grupp är 
väsentligt högre – liksom för många andra människor med funktionshinder. 
För var och en i gruppen skulle man kunna räkna fram en koefficient, som 
indikerar risken för utanförskap. Det är emellertid ett omfattande arbete i sig, 
som kanske arbetslivsforskningen skulle kunna bidra med. 
 
Om i framtiden försöker ta hänsyn till de kostnader som riskerna för ett 
exkludering från arbetslivet medför innebär vid beräkningar av kostnader för 
exempelvis golv- eller takbeläggningar, kan man utgå ifrån att benägenheten 
att välja ur akustiksynpunkt bättre lämpade material väsentligt kommer att 
öka. Om vi antar att kostnaderna för det permanenta utanförskapet för en 
ung människa med hörselnedsättningar är ungefär desamma som i Nilssons 
och Wadenskogs exempel, innebär det att tilläggskostnaden per kvadrat-
meter för bättre materialval genererar mycket stora vinster. En merkostnad 
på 100 kronor per kvadratmeter blir för tusen kvadratmeter 100 000 kronor. 
Om materialet beräknas hålla i tjugo år blir merkostnaden per år 5 000 
kronor. Det är många gånger belopp i denna storleksordning, som avgör val 
av bättre eller sämre material ur akustiksynpunkt. 
 
Om en enda elev med hörselnedsättning hamnar i permanent utanförskap till 
följd av usel ljudmiljö i skolan, kostar det samhället cirka 12 miljoner kronor. 
Med andra ord om man underlåter att göra detta val och att denna 
underlåtenhet leder till att en enda ung person exkluderas permanent, 
innebär detta i kostnad en vad som skulle räcka till att välja det dyrare 
materialet för 2 400 i vårt land.  
 
Dessvärre är det fler än en enda elev med hörselnedsättning i Sverige som 
går mot ett permanent utanförskap på grund av otillfredsställande inlärnings-
miljö, där de akustiska faktorerna spelar en avgörande roll. Att öka med-
vetenheten om vad bristen på omsorg om ljudmiljön i skolan i allmänhet och 
för elever med hörselnedsättningar i synnerhet innebär, inte bara betydelse 
för den enskilde skolans eller den enskilde fastighetsägarens kostnads-
ställen. Samhället som helhet kan förmodligen göra mycket betydande 
vinster, som kan räknas i miljarder. Kanske förkroppsligas vinnaren av en 
elev med hörselnedsättning, som kan gå ett verksamt yrkesliv till mötes. Men 
vi är alla vinnare, inte minst alla elever och lärare, som får en bättre lärande-
miljö i skolan.  
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9. Sammanfattning 
 
Bakgrunden till detta arbete är ett behov, som elever med hörselnedsätt-
ningar, deras föräldrar samt olika personer som professionellt arbetar med att 
försöka stödja dem, upplevt för att få ett bättre grepp om anpassningar i 
skolmiljön. Det är även medvetenheten inom vetenskapssamhället kring de 
stora brister, som finns i fråga om kunskapen om skolmiljön för denna grupp 
av studerande. För en del av dem är hörselskadan så allvarlig att man be-
höver olika typer av hörhjälpmedel vanligen hörapparater. Andra har kanske 
bara nedsatt hörsel på ett öra eller lindrigare hörselnedsättning på bägge. 
För denna grupp är det i första hand den generella ljudmiljön och sättet att 
kommunicera på, som är betydelsefullt i skolarbetet. Luckorna i kunskapen 
om dessa elevers skolförhållanden är kanske särskilt stora. 
 
DHB, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn är en 
organisation som är särskilt aktiv i arbetet med denna grupp. Eftersom man i 
Skåne mera systematiskt samlat på sig data kring den akustiska miljön i 
klassrum, som elever med hörselnedsättningar har använt, initierades en 
diskussion om möjligheterna att kunna få till stånd ett utvecklingsprojekt av 
DHB, Region Skåne och HAREC, Centrum för Handikapp- och Rehabilite-
ringsforskning vid Lunds universitet.  
 
Avsikten var att kunna kombinera de erfarenheter och perspektiv, som 
hörselpedagoger samlat på sig genom åren genom att försöka ge peda-
gogiskt stöd åt den här gruppen av elever, med vetenskapligt förankrad kun-
skap kring såväl handikappforskningen som kring de många skilda processer 
och strukturer som på olika sätt förhindrar eller möjliggör en bättre ljudmiljö 
för dessa elever i skolan. En viktig funktion i det här sammanhanget är natur-
ligtvis också den akustiktekniska. Redan från början kom därför hörselvårds-
ingenjör Magne Sjöström, som då arbetade vid Syn-, hörsel- och dövverk-
samheten vid Region Skåne, att involveras i arbetet. Det var bland annat 
genom hans mätningar under åren 2002-2004, som var en bas för upp-
följningsmätningar två år senare, det vill säga under åren 2005-2006. 
Resultatet av dessa mätningar presenterades i projektets första delrapport, 
författad av Sjöström (2007).  
 
Det som framgick av denna är tämligen nedslående. Samtliga 78 skolor, där 
Syn-, hörsel- och dövverksamheten vid Region Skåne gjort mätningar under 
åren 2002-2004 och som i samband härmed erhöll meddelande om att det 
förelåg behov av anpassning av lokalerna för en elev med hörselnedsättning, 
gjordes det uppföljningsmätningar på. Ingen av dessa lokaler uppfyllde re-
kommenderade värden vid mätningarna, som gjordes cirka två år senare. 
Dock hade vissa av skolorna gjort omfattande åtgärder för att anpassa 
lokalerna. Andra hade inte vidtagit några åtgärder alls. I vissa fall hade lokal-
ernas akustik blivit sämre genom att bullernivån från fasta installationer 
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(vanligt för ventilation) hade ökat. Sjöström fann inga systematiska skillnader 
mellan olika typer av kommuner. 
 
En övergripande fråga som reser sig är naturligtvis – varför tar man inte 
större hänsyn till ljudmiljön i skolan i allmänhet och för elever med 
hörselnedsättningar i synnerhet? Oberoende av den kunskap som 
genererats i projektets första del genomfördes som planerat, intervjuer med 
elever och föräldrar, som tillhörde projektets målgrupp, det vill säga elever 
med hörselnedsättning som inte använde några hörhjälpmedel. Avsikten var 
att få en generell bild av vilka erfarenheter, föreställningar och reflektioner 
kring hur skolsituationen tedde sig för dessa barn och ungdomar med fokus 
på ljudmiljön och dess behov av anpassningar. Vidare har under projektets 
gång en rad olika fokuserade intervjuer enskilt och i grupp genomförts med 
olika aktörer på området. Det har varit arkitekter, byggherrar, 
fastighetsansvariga, lärare, hörselpedagoger, företrädare för handikapprörel-
sen, kommunalpolitiker, skolchefer, relevanta administratörer och många fler. 
Avsikten var att försöka skaffa en bild av hur de faktiska förhållandena ter sig 
kring skolförhållandena  för den här gruppen av elever.  
 
Det som är direkt slående är att det finns många skilda aktörer på den arena 
som avser skolsituationen för elever med hörselnedsättningar. Dessutom 
framstår det som tydligt, att det under de senaste åren varit vad man skulle 
kunna kalla för en organisatorisk oro. Nya myndigheter har kommit till och 
andra har försvunnit. Avsikten hos statsmakterna för förändringarna är natur-
ligtvis att påskynda och förstärka processer som leder till bättre förhållanden 
för relevanta målgrupper - i det här fallet personer med funktionshinder i all-
mänhet och elever med hörselnedsättningar i synnerhet. 
 
Sedan Riksdagen beslutat om den nationella handlingsplanen, som fick den 
talande beteckningen Från patient till medborgare, har tillgänglighetsfrågorna 
för personer med funktionshinder fått en högre dignitet på den politiska 
agendan. För att påskynda arbetet med dessa frågor men också det strate-
giska handikappolitiska arbetet generellt, inrättades en särskild myndighet,  
Handisam. Under de senaste åren har också arbetet med den internationella 
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder arbetats fram 
genom en process, där inte minst handikapprörelsen varit särskilt aktiv. 
Sveriges Riksdag ratificerade konventionen den 13 november 2008. Det är 
uppenbart att sådana här principiellt övergripande och politiskt förankrade 
viktiga ambitioner, som uttrycks i såväl den nationella handlingsplanen som i 
den internationella konventionen rimligen borde sätta en press på den 
konkreta verklighet, som elever med hörselnedsättningar möter i skolan. 
Emellertid är skillnaden mellan ideal och realiteter ännu mycket stora där-
vidlag.  
 
På det centrala nationella skolområdet har en ny organisation sett dagens 
ljus under 2008. Numera finns det endast tre centrala verk, nämligen 
Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den 
senare är lite förenklat en sammanslagning av tre tidigare myndigheter, 
nämligen Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och 
SISUS. På många andra områden har också olika typer av nyordningar skett 
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eller håller på att ske. Det gäller till exempel diskrimineringsområdet. Från 
och med 2009 kommer det endast att finnas en Diskrimineringsombudsman, 
eftersom de specialombudsmän som idag finns, exempelvis Handikapp-
ombudsmannen, kommer att integreras i en ny myndighet. Dynamiken inom 
såväl det legala som institutionella området både internationellt och nationellt 
har naturligtvis stor betydelse för lokala verksamheter. Emellertid är ofta 
mångfalden i aktörer och stödsystem stort så att det blir svårt för de enskilda 
som berörs av verksamheten att ta till sig och hantera de olika möjligheterna 
och hindren som kan användas för att stödja den enskilde elevens behov av 
en bättre skolmiljö. 
 
I intervjuerna med eleverna och deras föräldrar framkommer en tämligen 
tydlig bild av att mötet mellan eleven med hörselnedsättning och skolan inte 
alltid är friktionsfritt. En central roll spelar exempelvis informationsflödet både 
mellan föräldrarna och skolan, men också i relation till exempelvis hörsel-
vården. En stödresurs som är en särskild hörselpedagog och som fungerar 
både i relation till eleven och hans/hennes föräldrar, som till lärarna i under-
visningen framstår också som väsentlig. Det är möjligt att utvecklingen av 
denna verksamhet både inom och utanför skolan (också i relation till nya 
tänkbara verksamheter) verksamt skulle kunna bidra till att öka förutsätt-
ningarna för bättre anpassningar i praktiken för elever med hörselnedsätt-
ningar.  
 
En faktor som har mycket stor betydelse för hur elever generellt lyckas i 
skolarbetet är kamratrelationerna. Det är genom det sociala samspelet i och 
utanför klassrummen, som barn och ungdomars självbild i hög grad formas. 
Det är i relation till jämnåriga som det sociala samspelet i allmänhet har sär-
skilt stor betydelse. Hur bilden av hörselnedsättning som funktionshinder 
upplevs av barn och ungdomar är därför mycket viktig. Inte minst i relation till 
kamraterna vill många barn och unga dölja sin hörselnedsättning genom att  
t ex låtsas höra när man inte hör. Inte minst av dessa skäl är bemötande-
frågorna generellt viktiga också i den konkreta skolsituationen. 
 
En god ljudmiljö är inte bara något som är viktigt för elever med hörsel-
nedsättning. Det är generellt viktigt för all undervisning och det finns många 
grupper som exempelvis barn med koncentrationssvårigheter eller med 
annat modersmål än svenska, som har behov av utmärkta akustiska för-
hållanden i skolan. Det gäller emellertid också lärarna. Dessvärre är hörsel-
skador mycket vanliga i denna yrkesgrupp. Det framkommer att hälften av 
alla lärare som förtidspensioneras (eller erhåller sjukersättning som det nya 
terminologin är) har en diagnostiserad hörselskada. Lärarna som kommit till 
tals under projektet har i allmänhet lyft fram också arbetsmiljöperspektivet 
som ett komplement till det pedagogiska för att understryka behovet av en 
god ljudmiljö i klassrummet, men också på andra platser i skolan. Frågorna 
kring hur aktiviteterna utanför den direkta undervisningen organiseras och 
relateras till skolans fysiska miljö i övrigt finns det mycket ringa kunskaper ur 
ett akustiskt perspektiv. De flesta är emellertid medvetna om att ljudnivåerna 
i korridorer och i andra utrymmen på skolan, där elever umgås utanför den 
direkta undervisningen, kan bli mycket höga.  
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Skolledaren – i allmänhet rektor – framstår ofta som central för skolans 
organisering och resultat på skilda områden. Det gäller sannolikt också på ett 
fält som ljudmiljön i allmänhet och för elever med hörselnedsättningar i syn-
nerhet. Intervjuerna med skolledarna har till en del bekräftat denna bild 
samtidigt som det framkommer en komplex och i hög grad varierande 
beslutsordning i de olika skolorna avseende anpassningar av akustiken för 
elever med hörselnedsättningar. Hur det ser ut i de skilda skolorna beror 
bland annat på huvudmannaskapet. Till exempel har det i andra samman-
hang påvisats att friskolorna tenderar att avvisa elever med funktionsned-
sättningar. Till en del kan detta förklara att inga friskolor ingår bland de som 
undersökts. Istället är det ju den kommunala organisationen kring skol-
fastigheter och hur man tillför särskilda resurser för att öka tillgängligheten för 
elever med funktionshinder som kan vara avgörande. Det kan till exempel 
finnas en risk med att budgetansvaret för dessa ligger på den enskilda 
skolan. Då kommer nämligen behovet för den enskilde eleven med hör-
selnedsättning att komma i konflikt med alla övriga behov som skolan har av 
förbättringar.  
 
Det finns många skilda perspektiv på hur beslut kommer till. På ett område 
som detta, där det uppenbart finns ett stort gap mellan uttalade mål och 
förverkligade konkreta åtaganden, är det därför viktigt att försöka förstå kom-
plexiteten i förändringsprocesserna. De samhälleliga områdena som berörs 
är väldigt skiftande. Det kan gälla allt från hur byggmaterial utvecklas, hur de 
klassificeras, prissätts, blir standardiserade och kommer till arkitekters och 
byggprojekterares kännedom. Att förstå och studera mångfalden av skilda 
material för golv, tak och väggar ur akustiksynpunkt är ett vetenskapsområde 
för sig, där de tekniska akustikkonsulterna försöker överföra kunskapen till 
praktiken. Andra områden är hur de processer samverkar eller motverkar 
varandra, som kan leda till att behoven hos elever med hörselnedsättningar 
prioriteras högre eller lägre inom skolans värld. Men det handlar också om 
hur utbildningen som område kan hävda sig mot andra verksamheter, vilket 
ofta konkret kommer till uttryck i fördelningen av medel i både statliga och 
kommunala budgetar. 
 
För den enskilde kan det vara svårt att orientera sig och få struktur i den 
snårskog av kommunikation, processer och skilda strukturer, vilka samfällt i 
en oöversiktlig dynamik påverkar organiseringen av beslut. Det finns dock  
enkla ingångar, till exempel policyanalys eller organisationsteori, för att förstå 
det komplexa samspelet mellan olika faktorer, organisationer, yrkesgrupper 
och värdegrunder.  Ofta präglas detta av skilda logiker, som kan härledas till 
olika yrkes- och ansvarsområden. Tekniker och ekonomer med ansvar för 
byggnaderna (ofta kallat kommunernas hårda verksamhet) tänker på ett sätt. 
Lärare och verksamheter som arbetar med exempelvis barn med funktions-
hinder har sitt kunskapsfält och sin logik (ofta inom vad som benämns den 
mjuka verksamheten). I skolans värld är samspelet mellan hård- och mjuk-
vara dessvärre inte alltid tillfredsställande på ett område som rör elever med 
hörselnedsättningar. 
 
Hårdvara utan mjukvaror i form av program förankrade i de uppgifter som 
skall lösas blir tämligen värdelösa.  Utformningen av skolbyggnader har i allt- 
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för liten utsträckning tagit hänsyn till de pedagogiska verksamheterna. 
Vetenskapliga ansträngningar för att belysa relationen mellan hur skolor 
byggs och hur pedagogiken är utformad har i princip bara påbörjats. Sanno-
likt är detta den huvudsakliga anledningen till att ljudmiljön generellt är så 
eftersatt i skolans värld som den faktiskt är. Trots att det finns en insikt om 
hur viktigt det är med att eleverna på ett tillfredsställande sätt hör vad lärarna 
och andra i klassrummet säger, finns det mycket litet gjort för att utveckla den 
akustiska medvetenheten vid planering av skolor. Det framstår också som 
mycket tydligt att dålig akustik medför sämre inlärning. Elever med 
hörselnedsättningar presterar klart sämre än elever i allmänhet i till exempel 
kärnämnena. Den enda rimliga förklaringen till detta är den bristande 
akustiska miljön.  
 
Data från en rad levnadsnivåundersökningar visar att personer med hörsel-
skada har sämre sociala villkor än befolkningen i allmänhet på en rad 
centrala variabler.  En bärande orsak till detta torde vara att undervisningen 
på grundskolan brustit i första hand beroende på ljudmiljön. Att gå igenom 
skolan och inte erhålla godkända betyg i kärnämnena, innebär att man 
riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Man riskerar till 
och med att överhuvudtaget inte komma in på denna under hela sin livstid.  
 
Skilda försök har gjorts att ekonomiskt uppskatta vad det kostar samhället att 
inte på ett tillfredsställande sätt se till att unga människor får en god 
utbildning och en bra samhällig förankring. Självklart kan man inte mäta liv i 
pengar. Man måste dock försöka skapa klarhet i olika ekonomiska flöden. En 
beräkning, som förefaller vara ekonomisk bra underbyggd slutar på att varje 
permanent utanförskap kostar samhället cirka 12 miljoner kronor i olika 
välfärdskostnader (bland annat i försörjningsstöd) och i uteblivet produktions-
tillskott. Det är i perspektivet av den inte särskilt osannolika risken av att ådra 
sig kostnader på 12 miljoner kronor, som man måste värdera merkostnader 
för val av, ur akustiksynpunkt, bättre material vid planering av skolbyggnader. 
Ibland rör det sig här om skillnader på kanske bara 100 kronor per 
kvadratmeter. Det är bristen på dessa insikter, men framförallt avsaknaden 
av helhetsperspektiv och mera enhetligt ekonomiskt ansvar, som gör att det 
är kortsiktighet och tunnelseende som bestämmer fördelningen av resurser 
inom skolbyggnadsområdet. Ofta är det enskilda kostnadsställens tvångs-
tröjor, som förhindrar att skolmiljön blir god för alla – också ur ljudmiljö-
synpunkt – också för elever med hörselnedsättningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 115 



 
 
 
Referenser  
 
Alerby, E.: The appreciation of a quiet place at school. Didaktisk tidskrift, 
14(4), 2004  
Aniansson, G.: Den binaurala hörselns betydelse för daglig kommunikation. 
Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg, 1986 
Antonson, S.: Hörselskadade i högskolestudier. Möjligheter och hinder. 
Avhandling, Linköpings Studies in Education and Psychology Diss. No. 59, 
Linköpings Universitet, 1998 
Antonovsky, A.: Hälsans Mysterium. Natur & Kultur, Stockholm, 1991 
Arbetsmiljöverket : Arbetsmiljön i skolan. Broschyr utarbetad av 
arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverket, Stockholm. 
Arbetsmiljöverket, Elevers skolmiljö, rapport 2006:3,  Stockholm, 2006 
Arlinger, S. m fl: Nordisk Lärobok i Audiologi. CA Tegnér AB, 2007 
Bjurström, P.: Skolans arkitektur vid ett vägskäl. Arkitekttidningen 
(temanummer om arkitektur i skolan), nr 2, 2001 
Blixt, M.: Välkommen till verkligheten. Förlagshuset Gothia, 2004 
Boman, E. & Enmarker, I.: Factors affecting Pupils Noice Annoyance in 
Schools: The building and testing of models. Högskolan Gävle, 2004 
Borg, E.: Ensidig Dövhet - att välja sida. Audio-Nytt nr 3, Ahlséns 
forskningsinstitut, Örebro, 2006 
Boverkets författningssamling, BFS 2007:21 BBR 14, Plan- och bygglagen 
17 kap 21 a  SFS (1987:10), Enkelt avhjälpta hinder. 
Brunnberg, Lindén & Boström, M.: Selfrated Mental Health, School 
Adjustment, and Substance Use in hard of hearing Adolescents.  Örebro 
universitet, 2007 
Brusén, P. & Printz, AQ (eds.): Handikappolitiken i praktiken – om nationella 
handlingsplanen. Gothia, Stockholm, 2006 
Conniavitis Gellerstedt, L.: Om elever med hörselskada i skolan, 
Specialpedagogiska institutet, Örebro, 2007 
Cope, B. & Kalantzis, M.: A pedagogy of multiliteracies designing and social 
futures i Multiliteracies. Literacy learning and the design of social futures. 
(eds. B. Cope & M. Kalantzis, Routledge), London &  New York 2000 
Danemark, B. & Coniavitis-Gellerstedt, L.: Att höra till – om hörselskadades 
psykosociala arbetsmiljö. Högskolan i Örebro 2003 
Danermark, B.: Högskolestuderandes attityder till hörselskadade 
studiekamrater. Samhällsvetenskapliga institutionen, högskolan i Örebro, 
1997 
Darling-Harmond, L.: Teacher quality and student achievement: A review or 
state policy evidence. Center for the Study of Teaching and Policy, University 
of Washington, 1999 
De Jong, M.: Rummets magt og makten over rummet. I Arkitektur, krop og 
laering, (red Kristian Larsen), 2005 
Ekström, P.: Makten att definiera, en studie av hur beslutsfattare formulerar 
villkor för specialpedagogisk verksamhet. Avhandling, Göteborgs universitet, 
2004 

 116 



Eriksson, L.: Delaktighet och funktionshinder, en studie av delaktighet i 
skolan för barn och ungdomar med funktionshinder. Avhandling, Karolinska 
institutet, 2006 
Fiske, J.: Kommunikationsteorier. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1990 
Goffman, E.: (1984a) The presentation of Self in Everyday Life. Penguin 
Books, Harmondsworth 
Goffman, E.: (1984b) Stigma. Notes on the management of spoiled identity. . 
Penguin Books, Harmondsworth 
Greenwood, D.J. & Levin, M.: Introduction to action research: social research 
for social change. SAGE Publications, London, 1998   
Gramlich, E.: A guide to Cost-Benefit Analysis. Waveland Press, Long Grove, 
1997 
Gullacksen, A-C.: Hörselskadade i arbetslivet – Ett stress/kontrollpesrpektiv. 
Socialhögskolan, Lund, 1993 
Gullacksen, A-C.: När hörseln svikta: om livsomställning och rehabilitering. 
Harecpress, Malmö, 2002 
Gunnarsson, E. (red.): Kors och Tvärs, Intersektionalitet och makt i 
storstädernas arbetsliv, Normal, Stockholm, 2006
Gustafsson, A.: Auditiv miljö: Hörselteknik och akustik i specialskolan. 
Specialskolemyndigheten, Kvalitetsredovisning SPM, Örebro, 2006 
Göransson, K.: Man vill ju vara som andra, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2008 
Hacking, I.: Social konstruktion av vad? Thales, Stockholm, 2000 
Haferkamp, H., & Smelser, N.J.: Social Change and Modernity,  University of 
California Press, Berkeley, 1992
Hallman, D.: Buller försämrar minnet av tal även när orden uppfattas korrekt. 
Högskolan Gävle, 2006 
Hansson, H.: Monauralt döva, Stockholms universitet, 1993 
Hansson, T. & Rickeberg, C.: Situationen I skolan för barn och ungdomar 
med ensidig hörselnedsättning och ensidig dövhet. Göteborgs universitet, 
2005 
Hanushek, E.A.: The impact of differential expenditures on school 
performance, Educational Researcher, 18(4), 1989  
Haug, P.: Formulation and realization of social justice: the compulsory school 
for all in Sweden and Norway. European Journal of Special Needs 
Education, 14(3), 1999  
Hedges, L.V., Laine, R.D., & Greenwald, R.: Does money matter? A meta-
analysis of studies of the effects or differential school inputs on student 
outcomes, Educational Researcher, 23(3), 1994  
Heiling, K.: Teknik är nödvändigt men inte tillräckligt.  En beskrivning av 
lärarsituationen i undervisningen av hörselskadade elever. Malmö Högskola, 
1999 
Hellberg, A.: Att se, höra och andas i skolan – en bok om skolans innemiljö. 
Arbetarskyddsstyrelsen, 1996   
Hem och skola, Riksförbundet: Vår tids skola – hur ska den byggas? 
Nyhetsbrev 1:2008 
Hétu, R.: Stigmatisering vid hörselnedsättning. Södersjukhuset, Stockholm, 
2003 
Hétu, R.: The Stigma Attached to Hearing Impairment. Scandinavian 
Audiology, 25/1996, Suppl. 43, 1996  

 117 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?sessionid=2008100110540000273&skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=INITREQ&elementcount=3&t1=kors%20och%20tv%c3%a4rs&u1=1016&op1=0&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?sessionid=2008100110540000273&skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=INITREQ&elementcount=3&t1=kors%20och%20tv%c3%a4rs&u1=1016&op1=0&pos=1&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?sessionid=2008100110540000273&skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=NEXTPAGE&elementcount=3&t1=social%20change%20and%20modernity&u1=1016&op1=0&pos=18&itempos=1&rootsearch=KEYWORD
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?sessionid=2008100110540000273&skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=KEYWORD&function=CARDSCR&SourceScreen=NEXTPAGE&elementcount=3&t1=social%20change%20and%20modernity&u1=1016&op1=0&pos=18&itempos=1&rootsearch=KEYWORD


Holm, U.: Empati. Att förstå andra människors känslor. Andra utgåvan.  
Natur och Kultur, Stockholm, 2001 
Hygge, S.: Om ljud och inlärning. Skrifter från Lyssnande Lund -
ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport nr 5, 2007  
Högskoleverket: Högskolestudier och funktionshinder. Högskoleverket, 
Stockholm, 2000 
Hörselskadades Riksförbund: Den osynliga miljonkrisen. HRF, Stockholm, 
2002 
Hörselskadades Riksförbund: Det går väl ganska bra. HRF, Stockholm, 
Årsrapport 2006 
Hörselskadades Riksförbund: Äh, det var inget viktigt. HRF, Stockholm, 
Årsrapport 2007 
Hörselskadades Riksförbund: Mer än en möjlighet, förslag till ny 
skolorganisation för hörselskadade och döva, Stockholm, 2007 
Isaksson, E. & Olsson, G.: Ensidigt hörande elevers undervisningssituation 
ur olika pedagogiska aspekter. Göteborgs skolor, 1987 
Jensen J, Hartvig, B. S., Johansen, P.A.: Unilateral sensorineural hearing 
loss in children: Cognitive abilities with respect to right/left ear differences. 
Dep. of Audiology Odense University Hospital, British Journal of Audiology, 
23 (3), 1989 
Johnson, B.: Policyspridning som översättning. Department of Political 
Science, Lund Univerisity, 2003  
Karasek, R., Theorell, T.: Healthy Work. Stress. Productivity, and the 
Reconstruction of Working Life. Basic Books, New York, 1990 
Kemmis, S. & McTaggart, R.: The action research planner. Deaken 
University Press, Geelong, Victoria BC, 1982 
Kirkeby, I-M.: Skolen finner sted. Statens Byggeforskningsinstitut, Hörsholm, 
Danmark, 2006 
Kjellberg, A.: Höra, förstå - och minnas. Audionytt nr 4, 2007  
Kjellberg, M.: Hur det fysiska klassrummet påverkar inlärningen. Linköpings 
universitet, 2000 
Krantz, O, & Larsson, S.: Kvalitet i bemötande. Harecpress, Malmö, 2003 
Kristiansson, M.: Lokalernas betydelse för skolan - Ger bättre lokaler en 
bättre kvalitet i utbildningen? Svenska kommunförbundet, Stockholm, 2003 
Kullberg, B., Pramling, I. & Williams, P.: Möjligheter eller hinder till Lärande. 
Fjorton nybörjarelevers erfarenheter. Rapport nr 12, Institutionen för metodik 
i lärarutbildningen, Göteborg, 1996 
Kähäri, K.: Hörselhälsa ett studiematerial för grundskolan. Arbetslivsinstitutet 
Göteborgs universitet. 2004  
Larsson, S.: Funktionshinder och förintelse – det fundamentala perspektivet 
på mänskliga rättigheter i Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter 
(red. G. Gunner & A. Melbourn), Ordfront, Stockholm 2005  
Larsson, S.: Från patient till medborgare – personer med funktionshinder 
möter ett nytt paradigm i Socialvetenskaplig tidskrift. Nr 4,8, 2001 
Larsson, S., Egard, H. & Olofsson, K.: Folkbildning av funktionshinder i 
folkbildning och integration. SOU 2003:108, Fritzes, Stockholm, 2003 
Latour, B.: The Power of Associations i Power, Action and Belief. (red. John 
Law), Routledge and Kegan Paul, London, 1986  
Laukli, E.: Ensidig hörseltap.  Regionsykehuset/Universitet, Tromsö, 1990 

 118 



Layard, R.: Cost-Benefit Analysis – selected readings. Penguin Education, 
Harmondsworth, 1972 
Layard, R. & Glaister, S.: Cost-Benefit Analysis 2:nd ed. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1994 
Layder, D.: Modern Social Theories. UCL Press, London, 1997 
Lazarus, R. & Folkman, S.: The concept of coping i Stress and coping. An 
anthology. (eds. A. Monat & R. Lazarus), Colombia University Press, New 
York, 1991 
Lärarförbundet: Tyst i klassen. Pedagogiska magasinet, nr 4, Stockholm, 
2006 
Lärarförbundet: Det sitter i väggarna. Pedagogiska magasinet nr 1, 
Stockholm, 2008 
Lärarförbundet: Ljud och oljud – en skrift om hur du kan skona din hörsel. 
Stockholm, 2004 
MacKenzie, D & Airy, S.: Classroom acoustics. Dep. of Building Engineering 
and Surveying, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1999 
Magni-Olsson, A. & Olsson, J.: Hörselskadade och döva barns skolgång och 
kunskapsutveckling. Utredning för Specialskolemyndigheten, 2005 
Mannheimer, C.: Tillgänglighet till skolors lokaler. Skolverket, 2008 
Myndigheten för skolutveckling: Elever som behöver stöd men får för lite. 
Stockholm, 2005 
Månsson, K.: Bygg för alla. Svensk Byggtjänst, Stockholm, 1999 
Nichols, R.: Listening: questions and problems.  The Quartely Journal of 
Speech, 33, 1947  
Niedzielsky, A., Humeniuk, E., Blaziak, P. & Gwizda,G.: Intellectual efficiency 
of children with unilateral hearing loss. Pediatric Otorhinolaryngology, Vol. 
70, 2006  
Nilsson, I., & Wadeskog, A.: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Att 
värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring 
barn och unga. SEE AB, Stockholm, 2008 
Nordén, K., Tvingstedt A-L., Äng, T.: Hörselskadade elever i vanliga skolor, 
Skolöverstyrelsen, F 90:7,1990 
Nowak, K.: Forskning om medier och kommunikation i Forskning om 
journalistik, medier och kommunikation. (red. Carlsson, U. &  Lindblad, A.), 
Nordicom, Göteborg, 1992  
Pearce, D.: Cost-Benefit Analysis. Macmillan Press, London, 1971 
Persson, A.: Skolkulturer, Studentlitteratur, Lund, 2003
Reddy, M. J.: The Conduit Metaphor – A Case of Frame Conflict in Our 
Language about Language i Metaphor and Thought. (red) Andrew Ortony, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1979  
Riksförbund, Arbetsmiljöprojektet, Rapport 1, Stockholm, 1993 
Riksrevisionen: Statens ansvar och insatser för elever med funktionshinder. 
Stockholm, 2005 
Rogers, E. M.: Diffusions of Innovations. 4th ed., Free Press, New York, 1995 
Ryan, B. & Gross, N. C.,: The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa 
Communities i Rural Sociology 8,1943 
Rådet för arkitektur form och design: Vår tids skola – hur ska den byggas. En 
konferens, en hearing och tre rekommendationer om den fysiska miljön i 
skolan, Rapport 2008:2, 2008 

 119 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?sessionid=2008100110540000273&skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&elementcount=1&t1=Lund%20%3a%20%20Studentlitteratur,%20%202003&u1=2009&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1


Saint, G. E.: Begränsa inte dina sinnen, ljudet och den lärande miljön, 
Hyllinge, 2002 
Samuelsson, A.: Klassrummet - barnets arbetsplats: Klassrummets betydelse 
för barns lärande, Linköpings universitet, 2006 
Scott, W. R.: Institutions and Organizations. Sage, Thousand Oaks, 1995 
Sen A.: Inequality Reexamined. Clarendon, Oxford, 1992 
Skolverket: Skolans akustiska ergonomi, Stockholm, 2006 
Skolverket: Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom 
skolsektorn för åren 2002 – 2010, Stockholm, 2002 
Skolverket: Tre magiska G:n Skolans insatser för elever med funktionshinder. 
Rapport 01:658, Stockholm, 2002 
Skolverket: Skolverkets analys av faktorer inom skolsektorn som påverkar 
möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Stockholm, 2005 
Skolverket: Den individuella utvecklingsplanen. Skolverkets allmänna råd, 
Stockholm, 2005 
Skolverket: Skolverkets effektutvärdering. Stockholm, 2006  
Skolverket: Stärkt rätt för barn och elever. Lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 2006.67, 
Stockholm, 2006 
Skolverket: På andras villkor - skolans möte med elever med funktionshinder. 
Stockholm, 2006   
Skolverket: Attityder till skolan. Stockholm, 2007 
Skolverket: Trygghet och studiero i skolan. Stockholm, 2007  
Skolverket: Fristående skolor. Stockholm, 2008 
Skolverket: Tillgänglighet till skolors lokaler och valfrihet för elever med 
funktionshinder. Stockholm, 2008 
Skolverket, m.fl.: Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för 
prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. Stockholm, 2004 
SOU:1996 Inflytande på riktigt: om elevers rätt till inflytande, delaktighet och 
ansvar. Delbetänkande av Skolkommittén, Stockholm, 1996   
SOU 1999:21: Bemötandeutredningen. Betänkande från Utredningen om 
bemötande av personer med funktionshinder, Stockholm, 1999 
SOU 2001:56: Funktionshinder och Välfärd. Forskarantologi från Kommittén 
Välfärdbokslut, Stockholm, 2001 
SOU 2005:5: Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Slutbetänkande från 
Utredningen om handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet 
SOU: Inflytande på riktigt: om elevers rätt till inflytande, delaktighet och 
ansvar. Delbetänkande av Skolkommittén, Stockholm, 1996 
Svenska Kommunförbundet: Förnyelse och utveckling av skolans lokaler, 
2002 
Svenska Kommunförbundet: Ger bättre lokaler en bättre kvalitet i 
utbildningen? Lokalernas betydelse för skolan. Stockholm, 2003 
Säljö, R.: Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Studentlitteratur, 
Lund, 2000 
Säljö, R.: Lärande ochkulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva 
minnet. Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2005 
Söderlind, O.: Hörsel, hörselnedsättning, isolering och konflikter. 
Hörselskadades Riksförbund, Stockholm, 1993 
Trost, J.: Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund, 1993 

 120 



Tudor Hart, J.: The Political Economy of Health Care: A Clinical Perspective, 
The Policy Press, Bristol, UK, 2006 
Tufvesson, C.: Concentration Difficulties in the School Environment - with 
focus on children with ADHD, Autism and Down's syndrome. Institutionen för 
arkitektur och byggmiljö, Lunds universitet, 2007 
Tvingstedt, A-L.: Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga 
klasser. Almquist & Wiksell, Stockholm, 1993. 
Weber, M.: Ekonomi och samhälle. Argos, Lund, 1983 
Wennergren, AC:  Dialogkompetens i skolans vardag. Avhandling Luleå 
Tekniska Universitet, 2007 
Wennergren, A-C.:  The Best Listening Environment in School According to 
Hard-of-hearing Pupils. Scandinavien Journal of Disability Research, 2008 
WHO, International Classification of functioning, Disability and Health, 2002 
Word, E., Johnston, J., Pate-Bain, H., Fulton, B.D., Zaharias, J.B., Achilles, 
C.M., Lintz, M.N., Folger, J., & Breda, C.: The state of Tennesses´s 
Student/Teacher Achievement Ratio (STAR) project. Final Summary Report, 
1985-1990 
Yanow, D.: Conducting Interpretive Policy Analysis. Sage, Thousand Oaks, 
2000 
Yanow, D.: How Does A Policy Mean? Georgetown University Press, 
Washington DC, 1996  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 121 



 
 
 
Länkar 
 
 
Arbetsmiljöverket, www.av.se 
Boverket, www.boverket.se  
Design för alla, www.designforalla.se  
Myndigheten för handikappolitisk samordning, www.handisam.se 
Skolverket, www.skolverket.se 
Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 122 



 
 
 
Apendix  
 
 
 
Deltagarlista vid Workshop, 2008-03-31, CRC, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö 
 
 
 
Eva Andåker - samordnare, Specialpedagogiska Institutet 
Patrick Bjurström - arkitekt, Stockholms stad 
Jonas Christensson - konceptutvecklare, Ecophon 
Lena Fernström - DHB, ordförande i styrgruppen 
Stefan Hult - arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket   
Anna Kjellander - rådgivare, Specialpedagogiska Institutet 
Stig Larsson - professor, HAREC, Lunds universitet 
Björn Persson - enhetschef, Skolverket 
Janis Prieditz - arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket   
Ulla Rikardson - hörselpedagog, HAREC, Lunds universitet 
Magne Sjöström - hörselvårdsingenjör, HAREC, Lunds universitet 
Elisabet Svensson - utredare, Handisam  
   
  
   
 
 
 
 

 123 



Klostergatan 15
703 61 Örebro

Tel. 019-17 08 30
www.dhb.se


	När båda parter känner att de kan/har möjlighet att påverka en situation genom att få information, tillfälle, mandat och medel för detta. Att vara medvetna om möjligheterna eller åsikter som finns i skolan, hemmet, arbetsplatsen. Att vara inkluderad i aktivite terna. Att få tillfälle att uttrycka sina åsikter. Att bli tagen på allvar. Att man får ett ja eller nej i stället för att nonchaleras med tystnad.
	”Inte så många är bäst. Cirka 20 elever är OK. Mindre klasser hade nog varit bra men då blir det tråkigare. Man blir lite låst! Förut var vi 30. Nu är vi i mindre grupper. Det är svårt att upp fatta allt i engelskan när vi är många. Det är stökigt i många undervisningssituationer”.




