
Informationsbrev

Är du 18-23 år och är döv/har en hörselnedsättning? Har
du gått i grundskola med hörande klasskamrater?

Vill du hjälpa oss med vår studie som handlar om erfarenheter av att vara döv/hörselnedsatt i
en hörande grundskolemiljö?

Vi är två grundskolelärare, Carolin Törnberg och Ida Wiik, som vidareutbildar oss vid
speciallärarprogrammet med inriktning dövhet och hörselnedsättning på Stockholms
universitet. Vi skriver vårt examensarbete under vårterminen 2023.

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever med dövhet/hörselnedsättning som har
gått grundskolan i en hörande skolmiljö upplevde sin lärmiljö i klassrummet.

Vi söker ungdomar mellan 18-23 år med dövhet eller hörselnedsättning för att lyssna till
era individuella upplevelser vid en intervju. Intervjun kan ske såväl digitalt som live, det beror
på önskemål och andra omständigheter. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Vår
förhoppning är att vi genomför intervjun under vecka 7-10. Det är frivilligt att delta i intervjun
och det går bra att när som helst dra sig ur om man ångrar sig och inte vill medverka i
studien. Berättelserna kommer att utgöra underlag i vår studie och kommer att avidentifieras
och kodas, så att igenkänning av er som personer och av skolor inte kan göras, i enlighet
med sekretesslagen.

Vi hoppas att ni finner studien intressant och vill delta. Ta kontakt med oss via e-post eller
mobil.

Vänliga hälsningar

Carolin Törnberg carolin.tornberg@gmail.com 0768-984474
Ida Wiik ida.wiik@skelleftea.se 070-5973579

Handledare: Jari Linikko
Universitetslektor
Specialpedagogiska Institutionen/Department of Special Education Stockholms universitet
E-post: jari.linikko@specped.su.se
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Samtyckesblankett

Samtycke till att delta i studien som syftar till att undersöka hur elever med
dövhet/hörselnedsättning som har gått grundskolan i en hörande skolmiljö upplevde sin
lärmiljö i klassrummet.

Jag har läst och förstått den information om studien som anges i informationsbrevet. Jag har
fått möjlighet att ställa frågor och jag har fått dem besvarade. Jag får behålla den skriftliga
informationen.

☐ Jag samtycker till att delta i studien som beskrivs i informationsbrevet.

☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i
informationsbrevet.

Plats och datum

………………………………………………………………………………

Underskrift och namnförtydligande

………………………………………………………………………………


