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Auditivt fokus 

Två perspektiv: 
• Forskning - min studie och annan forskning 
• Erfarenhet och praktik 
 
Utifrån mig själv, upplevelser, hur jag använder mig av ljudet i olika situationer. Vad jag 
iakttar när jag möter barn med synnedsättning i mitt arbete. 
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Bakgrund 

• Litteratur och forskning belyser ofta vikten av det visuella och de svårigheter som en 
synnedsättning medför. 

  
• Mindre skrivet om hur personer med synnedsättning använder sig av ljudet i olika 

vardagliga situationer och i socialt samspel. 
 

• Lätt att som seende pedagog fokusera på vad man ser att barnet gör i stället för att höra 
vad barnet hör.  
 

• Gemensamt fokus: att höra vad barnet hör och dela upplevelsen är ett sätt att etablera 
ett gemensamt fokus. 
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Bakgrund 

• Akustiken i svenska skollokaler är i allmänhet dålig och ljudmiljön i skola och förskola är 
något som bör prioriteras (Dellve et al. 2013; Gustafsson, 2009; HRF, 2010; 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 2011) 
Elever med synnedsättning nämns inte i dessa dokument. Varför?  

  

• Forskning och erfarenhet visar att social delaktighet i skolmiljön för elever med 
synnedsättning är en svår utmaning (Szönyi, Söderqvist Dunkers 2012; Janson 1996) 

 

• Elever med blindhet har ofta en hög auditiv kapacitet bland annat vad gäller verbalt och 
fonologiskt korttidsminne (Witthagen och Kappers 2013; Smeds 2015) 

 

Sara Backström Lindeberg 2016 5 



Att uppleva världen genom ljud 

• Man är mitt i ljudbilden. Den ger ett starkt helhetsintryck av situationen. 

• Subtilt samspel – hörsel, det haptiska, proprioception, lukt och smak. 

 

Min upplevelse när jag precis förlorat synen 

• Fokus flyttat från synriktningen framåt till runt om  

• Hela kroppen som en parabol 

• Tydligt hur ljudbilder skapar stämningar och känslor - starkaste intrycken  
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Ljud som vägledning i vardagen 

• Ljudet är en viktig resurs som ger vägledning i nästan allt man gör 

  

• Ständigt pågående informationskälla 

  

• Detaljer - alla småljud mycket användbara 

   

• Registrerar blixtsnabbt, utan att man tänker på det, man bara vet det 
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Litteraturtips 

• Med ljudet som omvärld, FoU-rapport, 
(www.spsm.se) 

 

• Auditivt fokus – Om ljudmiljö och delaktighet för 
elever med synnedsättning, masteruppsats 2014. 
(www.spsm.se) 

  

• Se på mitt sätt (Studentlitteratur)  
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Fyra huvudområden i FoU-rapporten 

• Möjlighet till socialt samspel i skolans olika ljudmiljöer 

 

• Lärares verbalisering i klassrummet 

 

• Att hantera flera auditiva fokus samtidigt i lärandesituationer 

 

• Användbara ljud vid orientering och förflyttning 
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Möjlighet till socialt samspel i skolans olika ljudmiljöer 
 
Kim, 15 år:  

”Men ibland så liksom att det är helt tyst kan ju också göra att man sätts ur spel. För att när 
det är helt tyst i klassrummet – om man inte ens vet om läraren är där. Den situationen! 
Och så sitter man där och räcker upp handen. Men hallå, läraren då? Så sitter dom där 
bara ”eh, hon är inte här” och man bara ”Jaha” (skrattar till på ett sätt som visar att hon 
tycker det är pinsamt). Eller om de sitter liksom och läser i en bok och inte kollar. Och så 
hör man liksom inte dem. Det är, sådant tycker jag kan vara jättejobbigt.” 
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Fyra huvudområden i FoU-rapporten 

• Möjlighet till socialt samspel i skolans olika ljudmiljöer 

 

• Lärares verbalisering i klassrummet 

 

• Att hantera flera auditiva fokus samtidigt i lärandesituationer 

 

• Användbara ljud vid orientering och förflyttning 
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Att hantera flera auditiva fokus samtidigt i lärandesituationer 

• Cocktailparty-effekten (Cherry 1953, Wood & Cowan 1995).  
• Inte möjligt att tolka och bearbeta två semantiska budskap på en och samma gång.  
• Olika studier av simultanförmåga visar vidare att hjärnan inte kan hantera flera kognitivt 

krävande uppgifter samtidigt (Klingberg, 2007). Hjärnan växlar då uppmärksamheten 
mellan uppgifterna vilket tar tid och sänker kapaciteten.  

• Cocktailparty-effekten kopplad till arbetsminne (Conway, Cowan och Bunting, 2001) 
• Personer med god arbetsminneskapacitet har lättare att blockera irrelevant information 

medan de med sämre arbetsminne lättare blir distraherade.  
• Arbetsminnet fullt utvecklat vid 20 års ålder (Klingberg, 2007)  
• Personer med blindhet har ofta ett bättre utvecklat verbalt arbetsminne än seende 

(Withagen & Kappers, 2013).  
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Att hantera flera auditiva fokus samtidigt i lärandesituationer 
 
 Daniel, 18 år 

” Som när läraren visar fram en bild och han själv inte förklarar vad det är för något. Då 
tvingas assistenten göra det och då missar man vad läraren fortsätter att prata om. Ja, 
Herregud! Det är faktiskt ett problem.” 
 

Jacob, 10 år 

”Jo, men det är klart att man föredrar att läraren själv syntolkar för då känner man sig som 
en del av det hela! Och jag har också fått för mig att det skadar heller inte de andra att få 
det förklarat för sig.” 
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Tack för att ni lyssnade! 
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