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Roger Touchscreen Mic - gruppläge 
Ändrar dynamiken vid gruppaktiviteter i klassrummet 
 
Undervisningssätt och inlärningsmetoder blir mer och mer interaktiva och elever med hörselnedsättning eller andra hörselproblem behöver 
höra både lärarens och kamraternas röster klart.  Nya Roger Touchscreen Mic har utformats med tanke på det ständigt föränderliga, 
dynamiska klassrummet. Roger Touchscreen Mic har ett automatiskt mikrofonläge som gör att den kan bäras i halsband av läraren eller 
enkelt placeras på bordet i en grupp med 2-5 elever. Mikrofonen reagerar automatiskt och fångar upp rösterna i gruppen så att barn med 
Roger-mottagare hör vad alla i gruppen säger och kan delta aktivt i gruppaktiviteter. 
 
 

Introduktion 

Roger introducerades 2013 och är standarden inom adaptiv digital 
2,4 GHz trådlös överföring, med maximal funktion för lyssnare i 
bullriga miljöer. Trådlösa Roger-mikrofoner mäter omgivningsbuller 
exakt och kontinuerligt. Dessa mätningar styr i sin tur Roger-
mottagarnas förstärkning, som justeras adaptivt baserat på den 
akustiska miljö i vilken Roger-systemet används. Detta avancerade 
dynamiska beteende har lett till betydande förbättringar vad gäller 
taluppfattning i bullriga miljöer, särskilt vid högre bullernivåer, 
vilka ofta förekommer i vardagslivet och i klassrummet. Taltest i 
buller har visat att lyssnare som använder Roger förbättrar sin 
taluppfattning med 54% jämfört med traditionell FM och 35% 
jämfört med Dynamic FM.1 

 

Det finns ett Roger-system för i stort sett alla hörapparater, 
cochleaimplantat och benförankrade hörapparater. Roger fungerar 
även tillsammans med annan befintlig klassrumsteknik, såsom 
interaktiva whiteboards och andra multimediaenheter. 
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Bild 1. Procent korrekta svar på HINT (Hearing In Noise Test) vid olika 
bullernivåer för traditionellt FM, Dynamic FM och Roger. Avståndet mellan 
högtalaren som genererar tal och lyssnaren var 5,5 m. N=11.1 
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Det moderna klassrummet 

Roger-mikrofoner används framgångsrikt av lärare och elever i 
många klassrum runt om i världen för att säkerställa att elever med 
hörselnedsättning eller andra hörselproblem har tillgång till 
lärarens röst under hela skoldagen. Undervisningssätten blir dock 
alltmer mer dynamiska och interaktiva och man beräknar att upp 
till 34% av dagen utgörs av diskussioner med klasskamrater eller  
grupparbeten.2, 3 Bild 2 visar fördelningen av undervisningssätt och 
klassrumsaktiviteter från en intern Phonak-studie genomförd i flera 
olika skolor och länder.3 Trots att dynamiska och interaktiva 
lektioner blir allt vanligare har möjligheten för hörselskadade barn 
att höra effektivt i dessa situationer varit begränsad. Finansiering är 
normalt begränsad till en mikrofon som vanligtvis endast bärs av 
läraren.   
 

 
Bild 2. Fördelning av olika klassrumsaktiviteter i flera skolor.  
 
 

Roger Touchscreen Mic 

Phonak introducerar nästa generation av Roger-mikrofoner för 
skolan, utformade för det snabba, moderna klassrummet med dess 
olika undervisningssätt och aktiviteter, inklusive nya Roger 
Touchscreen Mic, Roger Pass-around och Roger Multimedia Hub. 
Roger Touchscreen Mic kan bäras i ett halsband av läraren vid 
vanlig ”katederundervisning”, men är även mångsidig nog att 
placeras på ett bord för att ge elever med hörselnedsättning 
möjlighet att höra kamraternas röster vid gruppaktiviteter. Med ett 
automatiskt mikrofonläge reagerar Roger Touchscreen Mic på den 
föränderliga miljön i klassrummet utan att någon åtgärd krävs av 
läraren. 
 
 

Automatiskt beteende 

Roger Touchscreen Mic är utrustad med en accelerometer, vilken 
förser enheten med information om dess läge och rörelse. En 
accelerometer är en mekanisk och elektronisk miniatyrkomponent, 
som mäter acceleration i tre dimensioner med hög hastighet och 
precision.  
 
 

Roger Touchscreen Mic kan känna av flera situationer och 
automatiskt anpassa och optimera inställningarna. När enheten 
hänger runt halsen på talaren är Halsbandsläge aktiverat, med en 
adaptiv strålformare som fokuserar i riktning mot talaren. Om 
enheten ligger horisontellt (t.ex. på ett bord vid gruppaktiviteter) är 
Gruppläge aktiverat, vilket innebär att strålformaren automatiskt 
anpassas till att rikta in sig på den aktiva talaren i 360 grader runt 
om Roger Touchscreen Mic. Dessutom finns det ett särskilt 
strålformande zoomläge – Intervjuläge – som gör att användaren 
kan hålla enheten i handen och fånga upp ljudet från en specifik 
källa eller talare baserat på i vilken riktning han eller hon pekar 
enheten.  
 
 

Gruppläge 

Gruppläget i Roger Touchscreen Mic aktiveras automatiskt i en 
fristående eller primär Roger Touchscreen Mic när den placeras 
liggande på en plan yta som på ett bord eller ett golv. Om den 
används med Roger Dynamic SoundField och ett MultiTalker-
nätverk inaktiveras Roger Dynamic SoundField och alla sekundära 
mikrofoner tillfälligt när den primära mikrofonen är i gruppläge. 
Gruppdiskussioner bör stanna i gruppen tills de delas med klassen 
som helhet. Detta läge använder en uppsättning av tre 
rundupptagande mikrofoner, vilka visas i bild 3, för att skapa en 
stråle med inriktning på talaren och undertrycka buller som 
kommer från andra riktningar. När gruppaktiviteten är över och 
läraren fäster Roger Touchscreen Mic vid halsbandet återupprättas 
nätverket automatiskt utan krångel för läraren. 
 
 

                                          
Bild 3. Uppsättning av tre rundupptagande mikrofoner på framsidan av Roger 
Touchscreen Mic. 

 
Gruppläget är utformat så att Roger Touchscreen Mic kan placeras i 
mitten bland 2 till 5 elever vid olika gruppaktiviteter. Specifika 
signalegenskaper, såsom signal-brusförhållande och energinivå, 
analyseras och används för att lokalisera tal och identifiera talarens 
riktning. Detta gör att enheten automatiskt kan följa samtalet 
genom att alltid fokusera på den aktiva talaren.  
 
I gruppdiskussioner är det vanligt att det växlar snabbt från en 
talare till en annan. Det är inte ovanligt att folk avbryter varandra. 
Det är mycket viktigt för ett barn med hörselnedsättning att ingen 
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information går förlorad vid sådana utmanande situationer. 
Gruppläget anpassar sig smidigt vid övergångar mellan olika talare 
och ger en behaglig ljudkvalitet utan avbrott, även i de mest 
krävande situationer, där folk talar samtidigt och avbryter varandra. 
 
I gruppläget breddas dessutom dynamikområdet genom att 
kompressionsknäpunkten skiftar till högre ljudtrycksnivåer.  Detta 
resulterar i ett förbättrat signal-brusförhållande i situationer med 
lågt till måttligt omgivningsbuller (mindre än 80 dB). Det större 
dynamikområdet ger även ett mer naturligt ljud, vilket förbättrar 
den totala ljudkvaliteten. 
 
Gruppläge aktiveras om mikrofonen placeras på en plan yta som 
exempelvis ett bord – strålkonfiguration, ljudborttagning och 
förstärkning hanteras därefter automatiskt. Allt du behöver göra för 
att ge eleverna tillgång till hela samtalet och möjlighet att delta 
fullt ut i gruppdiskussionen är att placera Roger Touchscreen Mic 
på bordet i mitten av gruppen. 
 
 

Elever föredrar gruppläget 

Tester utförda på Phonak Audiology Research Center (PARC) i 
Warrenville, IL använde simulerade gruppförhållanden med 
inspelade röster (4 gruppmedlemmar som samtalade i ett rum med 
en bullernivå på 70 dB) för att utvärdera gruppläget i Roger 
Touchscreen Mic och konferensläget i Roger Pen. Konferensläget i 
Roger Pen fungerar ungefär på samma sätt som gruppläget. Roger 
Pen har nämligen också en accelerometer som känner av 
mikrofonens läge och dess förflyttning och automatiskt aktiverar en 
rundupptagande mikrofon när den placeras på en plan yta såsom 
ett bord. Tester visade en genomsnittlig förbättring på 2 dB av 
signal-brusförhållande med Roger Touchscreen Mic i gruppläge 
jämfört med Roger Pen i  konferensläge.  
 
I ytterligare en intern valideringsstudie, genomförd på PARC, 
ombads eleverna att utvärdera flera olika mikrofonalternativ för 
gruppaktiviteter i klassrummet. En Roger Touchscreen Mic-prototyp 
användes med två olika konfigurationer för användning i grupper: 
gruppläget och konferensläget som för närvarande finns 
implementerat i Roger Pen.   
 
Tio barn i åldrarna 10-18 år deltog i denna studie. Alla elever bar 
dubbelsidiga hörsellösningar, antingen hörapparater eller 
cochleaimplantat, och använde hela tiden Roger i sina traditionella 
klassrumsmiljöer. Eleverna ombads att delta i gruppaktiviteter med 
Roger Touchscreen Mic och jämföra tre olika inställningar: Roger 
Touchscreen Mic avstängd (för att representera den aktuella 
lösningen för denna typ av aktivitet - ingen mikrofon), Roger 
Touchscreen Mic i gruppläge och Roger Touchscreen Mic med 
konferensläget från Roger Pen. 
Den totala bullernivån i barnens klassrum mättes när det var 
möjligt och långtidsmedelvärdet för bullernivån sett över 9/10 
klasser var vid grupparbetsaktiviteter 68 dBA. 
 
Eleverna betygsatte varje mikrofonläge (inklusive mikrofon 
avstängd) baserat på ljudkvalitet, komfort, talförståelse, buller och 

övergripande preferens. Alla tio elever föredrog att lyssna i 
gruppläget framför att lyssna i ingen-mikrofon-läget och sju av tio 
elever föredrog att lyssna med Roger Touchscreen Mic i  gruppläge 
jämfört med konferensläget i Roger Pen. 
 
 

Sammanfattning 

Roger är den digitala standarden för avståndsmikrofonteknik som 
används i klassrum för barn med hörselnedsättning eller andra 
hörselproblem. Roger Touchscreen Mic har utformats för 
användning i det moderna, dynamiska klassrummet, där 
undervisningssätt och inlärningsstilar kan involvera kamrat- och 
gruppdiskussioner under så mycket som 34% av tiden. Roger 
Touchscreen Mic är mångsidig och kan lätt avlägsnas från lärarens 
halsband och placeras på bordet eller golvet i mitten av en grupp 
med 2-5 elever, så att elever med hörselnedsättning kan delta i 
diskussionen. Elever föredrar inte bara att använda Roger 
Touchscreen Mic i gruppläge framför att inte använda någon 
mikrofon alls. 70% föredrar även gruppläget framför konferensläget 
i Roger Pen. Det nya Roger-systemet för skola och utbildning från 
Phonak erbjuder enkelhet för det moderna klassrummet och gör det 
möjligt för elever att verkligen delta fullt ut i samtalet. 
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