
Roger Focus II

Fokus på den som talar

Ett barns förmåga att höra sina föräldrars, lärares eller andras röster är 
rimligtvis en viktig del av hans eller hennes inlärning och utveckling.

Ta skolan till exempel. En ung persons förmåga att reagera på ljudstimuli, 
som till exempel lärarens röst har visat sig vara den viktigaste faktorn för 
hans eller hennes utbildningsresultat.1 Det är inte alltid lätt att fokusera.

Särskilt inte för barn med autismspektrumstörningar, auditiva  
perceptionsstörningar eller ensidig hörselnedsättning. För dessa 
barn kan det vara en riktig utmaning att koncentrera sig,  
särskilt när bullernivåerna stiger.2

Om det redan finns ett Roger SoundField ljudutjämningssystem i klass- 
rummet kan detta kompletteras med Roger Focus II för en enskild elev  
med någon av ovanstående problembild.



Roger Focus II - ger bättre taluppfattning

Barn med autismspektrumstörning
Barn med autismspektrumstörning upplever ofta problem 
med att bearbeta ljud,3-5 vilket i sin tur kan förvärra deras 
sociala svårigheter. Flera studier har visat att trådlös teknik, 
som till exempel Roger Focus II, kan hjälpa autistiska barn  
bättre uppfatta vad som sägs och agera i förhållande till  
orden de hör. En studie4 visar att ”förbättrat signal-brus-
förhållande i klassrummet kan avsevärt förbättra talupp- 
fattningen, uppmärksamheten och kommunikations- 
förmågan hos barn med autismspektrumstörning”.

Lärarmikrofon: Roger Touchscreen Mic
Läraren talar i en enkel och lättanvänd mikrofon som bärs 
hängande om halsen. Ljudet av lärarens röst sänd trådlöst till 
elevens mottagare.

Mottagare: Roger Focus II
Roger Focus II är en diskret och bekväm mottagare som bärs 
på örat. Den har en tunn ljudslang med en liten dome som 
förs in i örat, enkel volymkontroll och är uppladdningsbar. 
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Barn med auditiva perceptionsstörningar
Barn med diagnosen auditiva perceptionsstörningar upplever 
påtagliga svårigheter med att lyssna7 i bullriga miljöer, som 
till exempel klassrum. En studie8 visar att barn med auditiva 
perceptionsstörningar uppvisade ”större taluppfattningsför-
delar” när de använde ett system med trådlösa mikrofoner 
och mottagare. Dessutom förbättrades taluppfattnings-
förmågan utan FM-system efter lång användning vilket  
indikerar något som studieförfattarna beskrev som  
”möjligheten till ett påtagligt förbättrat hörselsystem”.

Roger Focus II finns i 10 olika färger

Lärarmikrofon Mottagare

P6 Silver Gray

P8 Velvet Black Q2 Electric Green

Q3 Caribbean Pirate

T3 Precious Pink

HO Beige M6 Lava Red

M8 Majesty Purple

M7 Blue Ocean
T7 Alpine White


