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Titel 
Social och kommunikativ delaktighet. 

En studie om barn med cochleaimplantat i förskolan 

 

 

Engelsk titel 
Social and communicative participation.  

A study of children with cockleaimplants in preschool 
 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att vi vill bidra till fördjupade kunskaper kring pedagogers arbete i 

förskoleverksamheten. För att barn med cochleaimplantat ska känna delaktighet samt 

utvecklas utifrån sina förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa 

utvecklingen i lärandet.  

 Metod som använts är semistruktuerade, kvalitativa intervjuer. I studien ingår sex 

respondenter där samtliga arbetar på förskolan. Respondenterna har eller har haft barn 

på sin avdelning som har cochleaimplantat inopererat. Cochleaimplantat är ett 

hjälpmedel som stimulerar hörselnerven genom elektronik och som ger döva och gravt 

hörselskadade barn och vuxna förmågan att uppfatta tal och ljud (Danermark 2005). 

Resultatet visar att det behövs pedagoger som har kunskap och är engagerade för att 

barn med cochleaimplantat på ett bra sätt ska känna delaktighet samt utvecklas socialt 

och kommunikativt. Det kom även fram att det är bra att barnen vistas i små 

barngrupper, att en vuxen är med barnet och stöttar i både den fria leken samt under 

aktiviteter. Tecken som stöd eller teckenspråk och bildstöd hjälper barnen att få 

förståelse samt att det är bara en i taget som talar och att ljuskällorna är goda i miljön så 

läppavläsning kan ske. 

 Ytterligare ett resultat vi kommit fram till är att ljudmiljön på förskolan bör vara 

anpassad för barn med cochleaimplantat och det finns många både stora och små 

åtgärden som ger positiva effekter så som absorbentplattor i taket, ljuddämpande 

möbler, tassar under stolar, ljudanpassade golv och ljuddämpande leksaker samt 

förvaringslådor. 

 

Nyckelord 
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Inledning 

Barn föds med en förmåga att kommunicera och varja barn är en unik individ. Hur 

utvecklingen ser ut är olika från barn till barn, beroende på flera olika faktorer. Faktorer 

som kan inverka är hur hjärnan utvecklas och dess förmåga att samordna våra sinnen, 

hörsel, syn, och känsel samt på vilket sätt talorganet utvecklas. Samspel och interaktion 

med omgivningen är också av stor betydelse för den sociala och kommunikativa 

utvecklingen. Våra argument kan styrkas av Horn (1995) som skriver att barn som har 

en hörselnedsättning är olika individer med olika förutsättningar och behov precis som 

barn utan någon hörselnedsättning. I dag görs en hörselscreening på nyfödda barn på 

BB så föräldrar får oftast tidigt reda på om deras barn har någon hörselnedsättning. Har 

barnet en mycket grav hörselnedsättning kan barnet få cochleaimplantat tidigt och 

därmed ges möjlighet till delaktighet samt kommunikation och socialt samspel, utifrån 

sina förutsättningar. 

 Cochleaimplantat är ett hjälpmedel som stimulerar hörselnerven genom elektronik 

och som ger döva och gravt hörselskadade barn och vuxna förmågan att uppfatta tal och 

ljud. Detta görs genom ett medicinskt ingrepp (Danermark 2005). För bästa resultat bör 

barnet opereras så tidigt som möjligt, gärna innan barnet är ett år, men det finns vuxna 

som opererar in implantat med goda resultat (Percy-Smith 2013).  Vi kommer benämna 

cochleaimplantat med CI i vår studie.  

 Vi som genomför den här studien har tidigare arbetat som förskollärare under 

många år. En av oss arbetar nu som specialpedagog på en Hörsel- och dövenhet och en 

av oss arbetar på förskola och har tidigare arbetat med barn med cochleaimplantat.  

Enligt vår erfarenhet är det fortfarande ganska ovanligt med cochleaimplantat och 

kunskapen är inte så stor bland specialpedagoger, pedagoger, skolledning samt politiker. 

Genom vår studie vill vi bidra till fördjupade kunskaper  eftersom vår uppfattning är att 

barnen får olika förutsättningar till lärande beroende på pedagogernas varierande  

kompetens inom området. Vår förhoppning är att pedagoger och även skolledning och 

politiker som har barn med CI i sin verksamhet ska läsa vår studie och få kunskap om 

bra arbetssätt och på så sätt vara väl förbereda redan före barnets inskolningen på 

förskolan. 

 Coniavitis Gellerstedt, Bjarnason (2015) har visat att pedagogernas kompetens har 

betydelse för barnets sociala, kommunikativa och språkliga utveckling vilket har stor 

påverkan för barnets fortsatta studier och inkludering i samhället. 
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 Som specialpedagog är dessa frågor intressanta ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

då vi inom vår profession som specialpedagoger kommer att komma i kontakt med 

dessa barn, i verksamheten. Vi ska kunna stötta och vägleda i det pedagogiska arbetet 

kring delaktighet samt den kommunikativa och sociala utvecklingen utifrån varje barns 

förutsättningar.  

1 Bakgrund  

I följande avsnitt tar vi upp historisk utveckling kring döva och teckenspråk samt 

förskolans styrdokument. Vi har också valt att förtydliga begreppet delaktighet då det är 

ett nyckelord i vår studie. Därefter tar vi upp lärmiljön och i sista avsnittet tas 

ljudmiljön upp och dess betydelse för barn på förskolan och framför allt för barn med 

CI.  

 

1.1 Historisk utveckling 

1808 öppnade Sveriges första skolan för döva barn i Stockholm, Manillaskolan 

(Andersson, Hammar 1996).  Den var privatägd under några år tills staten tog över. 

Skolans mål var att lära de döva barnen praktiska arbeten och då var det huvudsakliga 

syftet att de skulle kunna läsa. Undervisningen skedde till största del med teckenspråk. 

Under 1800-talets senare del öppnades fler dövskolor då staten insåg att eleverna blev 

en arbetskraft för samhället och de blev självförsörjande. Diskussionerna startade redan 

på 1800-talet om teckenspråk var bra eller dåligt. Många ansåg att tecken hämmade de 

dövas utveckling och ville förbjuda tecken i undervisningen (Andersson, Hammar 

1996). 1880 beslutades på en internationell dövlärarkongress att förbjuda tecken i 

skolan, det var bara tillåtet att använda talspråk (a.a). Sveriges Dövas Riksförbund, 

SDR, bildades 1922 och de kämpade under många år för teckenspråkets existens (a.a). 

 1981 blev Sverige det första landet i hela världen som fick teckenspråket som de 

dövas officiella första språk. Teckenspråket är ett minoritetsspråk i Sverige där 

svenskan är ett majoritetsspråk. I dag finns det ca 160 olika teckenspråk, det är olika 

teckenspråk i olika länder, precis som det talande språket (a.a). 

 Det är drygt 30 år sedan det första cochleaimplantatetet opererades in  i Sverige för 

att möjliggöra att en gravt hörselskadad eller döv person kan uppfatta ljud (a.a). Det har 

funnits många olika åsikter om hur barn med implantat stimulerar sin språkutveckling 

bäst. När de första operationerna gjordes ansåg de hörande att de döva fick sin hörsel 
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medan de döva menade att barnen berövades sin kulturella gemenskap som de hade i 

teckenspråket. Det har även diskuterats vilka dessa barn ska identifierar sig med, är de 

hörande eller är de döva. Det har visat sig att de flesta ungdomar identifiera sig som 

hörande. Idag ses cochleaimplantat som stor nytta för barnet men fortfarande anses det 

viktigt att barnen har en tvåspråkighet, alltså både tal och tecken (Preisler 2011). 

 

1.2 Förskolans styrdokument 

1998 kom förskolans första läroplan, Lpfö-98 (skolverket  2016). Skolverket tog då 

över huvudansvaret efter Socialstyrelsen och förskolan ingick efter det under samma 

utbildningsystem som grundskola och gymnasium. Syftet är att förskolans läroplan ska 

ha samma grundtanke som de andra skolformerna då det gäller utveckling, kunskap och 

lärande. I skollagen står de grundläggande bestämmelserna om förskola och skola, 

rättigheter och skyldigheter för alla barn och deras vårdnadshavare. Det står även 

beskrivet huvudmannens och skolans ansvar för verksamheten (Skollagen 2010 :800).  

 I förskolans läroplan står riktlinjer för hur pedagogerna ska arbeta på förskolan och 

det är förskolechefen som ansvarar för att verksamheten följer dessa råd och riktlinjer. 

 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till behov och förutsättningar. Personalens förmåga att 

förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att 

vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn 

ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

   (Skolverket 2016, s 5) 

 

 Det står även i läroplanen (Skolverket 2016) att verksamheten ska vara trygg, rolig 

och lärorik. Pedagogerna ska ha lärandet i fokus under hela dagen på förskolan både 

under de planerade samlingarna men även under de vardagliga situationerna.  

 

1.3 Delaktighet 

Det är viktigt för människans välbefinnande att få möjlighet att känna delaktighet i 

sociala sammanhang. WHO:s klassifikation av hälsa och funktionshinder (ICF) 
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identifierar delaktigheten som en viktig parameter för människans hälsa. De betraktar 

delaktighet som en process som omfattar omgivningen, interaktionen och barnet 

(Socialstyrelsen 2003). I förskolans styrdokument står det att pedagogerna ska förbereda 

barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle ( Skolverket 2016 s,12).   

 Ahlberg (2013) menar att delaktighet utvecklas i samspel mellan människor samt i 

det sammanhang som hen befinner sig i. Författaren menar vidare att tänkande och 

språk utvecklas i den sociala kommunikationen samt att delaktighet ses som 

eftersträvansvärt och är positivt laddat. Likväl kan det skifta vad vi avser med barns 

delaktighet beroende på olika sammanhang menar författaren. 

 

 

1.4 Lärmiljön 

Världsrapporten om funktionsnedsättning poängterar vikten av lämplig utbildning och 

kompetens för ordinarie pedagoger som undervisar barn med olika behov. 

Lärarutbildningen bör ha värderingar och attityder i fokus istället för bara fokusera på 

förmågor och kunskap (Europeiska samarbetsorganisationen för utveckling av 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd 2009). 

 Coniavitis Gellerstedt, Bjarnason (2015) menar att elever med CI efterfrågar även 

psykosocialt stöd av både lärare och klasskamrater. De vill även ha hjälp med att 

informera om sin hörselskada så omgivningen känner till deras problematik. Eleverna 

ska slipper berätta för nya lärare och vikarier om hur deras tekniska hjälpmedel 

fungerar, eller informera om nödvändiga strategier för att de ska kunna tillgodose sig 

undervisningen på lika villkor som andra elever. Det finns många olika sätt för att 

underlätta vardagen i  förskolan och skolan för elever med hörselnedsättning. Det 

behövs kunskap hos lärare för att eleverna ska känna sig delaktiga och inkluderade. 

Många av åtgärderna är pedagogiska strategier så som att upprepa klasskamraternas 

svar, tala mot eleverna så det finns möjlighet att använda sig av läppavläsning, skriva på 

tavlan vad som sägs, tala tydligt och en i taget (a.a). 
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1.5 Ljudmiljö  

Enligt socialstyrelsen (2009b) ger CI inte fullt tillfredställande hörsel för den som har 

fått CI inopererat. Nelfelt & Nordqvist (2004) framhåller att en person som har opererat 

in CI ges möjlighet till ljudupplevelser samt att uppfatta tal, men då med en reducering 

av ljudvolymen. Författarna menar vidare att upptagningen av detaljer inte är i nivå med 

en normal hörsel. Det vill säga att barnet med CI inte får en normal hörsel, detta betyder 

att barn med CI fortfarande har en hörselnedsättning. Därmed är en lugn ljudmiljö av 

stor betydelse. Socialstyrelsen (2010) menar att det inte finns några snabba och enkla 

lösningar för att få till en bra ljudmiljö, utan det är en ständig process. Buller och dålig 

ljudmiljö kan förutom att ge hörselskador även ge försämrade möjligheter för samtal 

och ge negativ påverkan på koncentrationsförmågan vilket i sin tur leder till försämrad 

arbetsprestation.  Folkhälsomyndigeten menar vidare att barn som utsatts för en längre 

tids buller har svårare att motivera sig i sitt lärande. Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason 

(2015) lyfter vikten av akustiken i lokalerna samt att det används tekniska hjälpmedel 

som hörsystem med lärarmikrofon samt kamratmikrofon. Författarna menar vidare att 

tyvärr är det vanligt att tekniken inte tillgodoser barnens behov då det finns brister i 

både ljudupptagning och i hanteringen. Även Coniavitis Gellerstedt & Bjarnason (2015) 

tar upp detta genom att betona att det finns en stor sannolikhet att undervisningen 

påverkas negativt då det krävs stor kraft för att tolka och höra ljud. Detta leder i sin tur 

till att undervisningen inte blir tillgänglig genom att inlärningen störs av oönskade ljud.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Vi vill bidra till fördjupade kunskaper kring pedagogers arbete i förskoleverksamheten 

för att barn med cochleaimplantat ska känna delaktighet samt utvecklas utifrån sina 

förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i lärandet.   

 
 
 

1. Hur arbetar pedagogerna på förskolan för att påverka den pedagogiska 

verksamheten så den gynnar barn med cochleaimplantat socialt? 

 

2. Hur arbetar pedagogerna på förskolan så den pedagogiska verksamheten gynnar 

barn med cochleaimplantat kommunikativt? 

 

3. Vilka pedagogiska stödåtgärder anser pedagogerna vara viktiga för att barn med 

cochleaimplantat ska känna delaktighet. 
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3 Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning. Vi belyser studier som handlar om 

barn som har CI inopererat. Största delen av forskningen är hämtad från förskolans 

åldrar det vill säga barn mellan 1–6 år, men även någon studie är med skolbarn. En 

studie kring ljudmiljön är genomförd med vuxna fast i skol-och förskolemiljö. Vi 

bedömer även dessa studier relevanta för förskolan och barn som har CI.  

 

3.1 Pedagogernas arbete 

Pedagogernas sätt att vara och kommunicera med barnet är viktigt och speglar barnens 

sätt att vara både socialt och språkligt-kommunikativt. Detta har Ahlström (2000) 

kommit fram till i en studie med 28 stycken döva och hörselnedsatta barn som går på tre 

olika språkförskolor. Hon har även studerat personalens kommunikativa stil i relation 

till de olika barnen. Ett barncentrerat kommunikationssätt anpassas av den vuxne utifrån 

den språkliga nivå barnet befinner sig på. Den vuxne ger uppmuntran av 

kommunikation utifrån barnets intresseområde, bekräftar, fångar upp, vidareutvecklar 

och upprätthåller samtal och kommunikation. Genom detta sätt att arbeta förs barnet 

vidare i dennes språkliga utveckling. Den vuxnas barnfokuserande samspelssätt inom 

den utvecklingzon som barnet befinner sig i tycks ge påverkan på barnets 

språkutveckling i positiv bemärkelse. Det är sannolikt att detta även gäller för barn som 

har någon typ av funktionsnedsättning (a.a). 

 Ett vuxencentrerat kommunikationssätt menar Ahlström (2000) utgår utifrån den 

vuxnes sätt att tänka och se både vad det gäller intressefokus och initiativ. Där ledande 

frågor ställs med förväntningar på fel eller rätt svar och som rättas eller bekräftas. Även 

meningsbyggnad, uttal och ordform rättas vilket inte främja den språkliga utvecklingen 

hos barnet.  

 Betydelsen av pedagogernas arbete vad det gäller den audiotiva stimulansen i 

kommunikationen med barnet har Wass (2009) tagit upp i en studie om kognitiva 

förmågor för döva eller gravt hörselskadade barn som har CI. Hon fann att i tidig ålder 

ge barnen auditiv stimulering, då hjärnan och örat tränas på ett nytt sätt att uppfatta ljud, 

är viktigt för de kognitiva funktionerna ska utvecklas. Det är även betydelsefullt att inse 

de kognitiva konsekvenserna för att barn med CI ska få bästa tänkbara stöd. Vid 

jämförande av fonologisk medvetenhet, lexikal aktivering samt arbetsminnet mellan 
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barn med CI och normalhörande barn framkom att barn med CI generellt hade lägre 

prestationsnivå än normalhörande barn.  Men läsfärdighets prestationsnivå var på 

samma nivå som normalhörande barn.  Wass huvudintresse var att studera kognitiv 

psykologi och i hennes studier ingick 28 barn i åldrarna mellan 6–13 år. Resultat visar 

lite annorlunda i jämförelse med annan forskning och Wass menar att den kognitiva 

förmågan gav en mer nyanserad bild än vad hon förväntat sig. Det fonologiska 

arbetsminnet är viktigt för god läsutveckling men trots att barnen med CI hade sämre 

resultat där visade studien att flertalet har lika god läsförmåga som hörande barn. En 

teori är att barnen med CI har en annan taktik vid läsinlärning. Forskaren hoppas på 

fortsatt forskning i området då elever, föräldrar och lärare kommer vara hjälpta av 

resultat för att få rätt anpassat stöd både på fritiden och i skolan. Forskaren menar vidare 

att det är viktigt att tidigt ge barnen auditiv stimulering.  

 Dessa argument samt betydelsen av sättet att som pedagog arbeta i 

kommunikationen och socialt samspel med barn som har CI kan kopplas till en studie 

om språkförståelse och ordförråd för barn i Danmark. Studien gjordes på 83 barn som 

fötts mellan januari 2005 och januari 2011. Där barnen fick delta vid tre olika typer av 

test kring språkförståelse och ordförråd. Medelåldern var 1 år och 7 månader när barnen 

fick CI inopererat och medelåldern vid testet var 3 år och 10 månader. Resultatet som 

framkom var att den genomsnittliga hörselåldern för dessa barn vid testet var 2 år och 2 

månader. Resultatet av denna studie visar att majoriteten av barnen inte hade en 

åldersadekvat språkförståelse och ordförråd.  Studien pekar mot att störst möjligheter 

och förutsättningar för att få åldersadekvat språkförståelse och ordförråd var det för de 

barn som fått CI inopererat före 1 års ålder (Percy-Smith 2013). 

 

3.2 Kommunikation   

Vissa barn föredrar att kommunicera via tecken medan andra barn använder talet. En del 

blir duktiga på läppavläsning, några involverar omgivningen genom att vara tydliga 

med vad som underlättar deras kommunikation. En annan strategi är att leda in samtalet 

på områden som de behärskar bäst, och en del använder sig utav teckenspråkstolk. Detta 

menar Preisler och Midbøe (2011) som har studerat de första ungdomar som fick 

cochleaimplantat inopererat i Sverige. Syftet med studien var att se hur dessa ungdomar 

har upplevt delaktighet och det sociala samspelet. Ungdomarna som ingår i studien är 

födda i början på 1990-talet. De är fyra pojkar och tre flickor som opererade in 
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implantat mellan 2–13 års ålder. Totalt var det 30 ungdomar som var tillfrågade att delta 

i studien men tyvärr blev det bara sju ungdomar som deltog. Ungdomarna i studien 

använder sig av olika sätt att kommunicera. En del kommunicerade genom tecken, 

några pratade bara, några pratade samt använde tecken. Det visade sig även att 

sammanhanget hade betydelse för hur de valde att kommunicera. En del valde att 

kommunicera genom sociala medier istället för att träffas fysiskt. Det framkom att det är 

väldigt viktigt att kunna delta i samtal för att inte känna utanförskap. Vilket 

förhållningssätt ungdomarna möttes av är avgörande för hur deltagande de kunde vara i 

ett samtal samt ljudmiljön har stor betydelse (a.a).  

 I lärande och kommunikation är teckenspråk en förutsättning för de döva men det 

svenska talande språket är också viktigt för delaktighet i samhället. Alltså är 

tvåspråkighet, teckenspråk samt talande svenska, något som många anser som 

nödvändigt. Att uppleva kommunikation med flera sinnen gör att den språkliga 

kompetensen ökar (Cramér-Wolrath 2013). Emelie Cramér-Wolrath har forskat mycket 

kring små döva barns sätt att kommunicera och i hennes studie har hon under sju år följt 

en familj där både mamman och pappan är döva. De får tre barn och alla har olika sätt 

att kommunicera på. Den äldsta flickan är döv och är tre år när tvillingarna föds, en pojk 

som är hörande och en döv flicka som vid tre års ålder opererar in CI. Familjen 

använder sig av olika sätt att kommunicera, både tecken och tal. Föräldrarna menar att 

det viktigaste har varit att alla i familjen kan kommunicera med varandra, det har varit 

avgörande för familjen att språka tillsammans och inte vilket språk man valt att använda 

(a.a). 

 

3.3 Socialt samspel 

Preisle och Midbøe (2011) har gjort en studie om delaktighet och upplevelser i det 

sociala samspelet hos ungdomar som tillhör den första generationen som har opererat in 

CI och här framkom, att kunna delta och följa med i olika typer av samtal var av stor 

betydelse men då det inte fungerade var upplevelsen av utanförskap stor. De förordade 

tvåspråkighet, i teckenspråk samt talad svenska. Omgivningens förhållningsätt var helt 

avgörande då det gällde ungdomarnas möjlighet att delta i samtal. Här användes olika 

strategier till exempel att själva föra in samtalsämnen som de själva behärskade. 

Ljudmiljön framkom också som viktig då det gäller delaktighet och kommunikation. 
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Motivationen hos den enskilda ungdomen ansågs som betydelsefull för att fortsätta 

utvecklas och våga delta i olika sociala sammanhang.  

Hillesøy (2014) har i sin studie kring interaktion mellan de yngsta barnen med CI och 

barn utan hörselnedsättning i förskolan kommit fram till att barnen med CI är aktiva i 

samspelet likt de barn som inte har CI, men att det är viktigt att tekniken kring CI 

fungerar. Forskarna menar också att implantatet är av stor betydelse för barnet för att 

kunna delta på samma villkor som övriga barn. Pedagogernas kompetens är viktig för 

interaktionen med andra för de barn som har CI. Brown (2000) har gjort en studie om 

social kompetens hos förskolebarn som är mellan fyra och fem år. Det var 20 barn som 

deltog i studien, 10 barn med en normal hörsel och 10 barn med en hörselnedsättning. 

Barnen med hörselnedsättning har inget CI men vi har valt att ha denna studie med då 

barn med CI fortfarande har en hörselnedsättning. Denna studie kan visa hur socialt 

samspel kan upplevas av dessa barn.  De båda grupperna jämfördes utifrån socialt 

samspel både i samlek i grupp med andra barn och där leken inte var i grupp utan mer 

enskild lek. Resultatet som framkom var att de barn som hade en hörselnedsättning hade 

svårare att läsa av vad som försiggick innan de begav sig in i leken med de hörande 

barnen utan hörselnedsättning. Detta gällde i både i lek i samspel som mer enskild lek.  

 

3.4 Ljudmiljöns betydelse  

Den talade informationen kräver att mottagaren ska höra det som sägs utan att behöva 

anstränga sig extra för att höra, det gäller alla oberoende av ålder. Görs inte det blir det 

svårt att uppnå ett bra lärande, dessutom påverkar det minnet negativt. Detta på grund 

av att då det talade ordet inte fullt ut kan uppfattas så måste det läggas till iakttagande 

utifrån omgivningen för att kunna ge en bild och ett sammanhang av vad det talade 

ordet betyder. Vilket i sin tur är väldigt resurskrävande och tröttande. Det är av stor 

betydelse och bör beaktas i lokaler där kommunikation och inlärning utövas (Ljung 

2010). 

  Ljudabsorbenter i lokalerna och genomtänka inventarier är en liten kostnad som 

krävs för att få till en bra ljudmiljö, även de som inte har en hörselnedsättning har 

upplevelse av att det är skönare och lugnare att arbeta i en bra ljudanpassad miljö. Detta 

fann Ljung (2010) i sin avhandling där han i ordinära klassrum undersökte effekterna av 

lång efterklangstid eller bakgrundsljud i lärandesituationer. Där 32 personer i åldern 18–
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34 år med normalhörsel fick lyssna till tal i olika akustiska ljudmiljöer för att undersöka 

effekterna av efterklangstid och bakgrundsbrusets påverkan på inlärningen i de olika 

ljudmiljöerna.   

 Sjödin (2012) har skrivit en doktorsavhandling om ljudmiljön och bullrets effekter 

på stressrelaterade och hörselrelaterade ohälsa i samarbete med 125 pedagoger inom 

förskoleverksamheten. Han menar att det finns ett betydande samband mellan 

upplevelsen av en dålig ljudmiljö och förvrängning av tal, vilket i sin tur ger sämre 

möjligheter för ett positivt utvecklande pedagogiska arbetet. Detta ger i sin tur en ökad 

ohälsa hos individerna. 

 Enligt Christidou (2015) kan oönskat störande ljud ge många skador på individer 

som utsätts för det, bland annat hörselskador och koncentrationssvårigheter samt 

svårigheter i inlärning och att kommunicera.  Författaren menar vidare att barn är extra 

utsatta då de inte själva har förmågan och kunskapen att undvika dessa miljöer. Detta 

för att de inte vet hur olika miljöer kan påverka dem. Viktigt att tidigt lära barn vad en 

god ljudmiljö är och att skilja på bra och dåliga ljud och vilken betydelse det har för 

hälsan, vilket även lyfts som en svår uppgift att förankra hos små barn. Detta kräver en 

systematisk undervisning för att lära barnen och skilja på bra och störande/skadlig 

ljudmiljö menar författaren. Detta framkom i Christidou (2015) studie om nytänkande 

för att främja bullermedvetenheten hos förskolebarn i förskolan där 52 grekiska 

förskolebarn deltog i 9 olika aktiviteter med olika typer av ljudmiljöer i undervisningen 

på förskolan. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

De teoretiska utgångspunkter vi har valt att utgå från i denna studie kommer att tas upp 

här nedan. Det är utifrån dessa teorier det empiriska materialet kommer att analyseras. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Språk-och kommunikativa processer är ur ett sociokulturellt perspektiv förutsättningar 

för  människans utveckling, lärande samt sociala sammanhang (Dysthe 2003). Det är 

grundförutsättningarna för att tänkandet och lärandet ska kunna ske. Genom att samtala, 

lyssna, samarbeta med andra samt härma ges barn färdigheter och kunskaper redan från 

tidig barndom. Språkets betydelse är stor, vad det gäller att kunna formulera sina 

kunskaper och tankar i ord och att få dela det med andra. Kunna framföra sin förståelse 

och det som är mindre förståeligt och att även få reflektioner från andra är viktiga och 

av stor betydelse i lärandet. Samspelet med andra barn och vuxna i sin lärmiljö är av 

mycket stor relevans både av hur det lärs och vad som lärs (a.a). Barnet föds och 

utvecklas i samspel med sin omgivning och tillsammans med andra människor. Vi lär 

oss att agera, beskriva samt uppmärksamma verkligheten genom det sätt omgivningen 

uppmuntrar och tillåter oss. I ett sociokulturellt perspektiv ses språkanvändning och 

kommunikation som helt avgörande i interaktion med sin omgivning. Människan tänker 

och samspelar ihop med människor som finns runt om i vardagliga situationer och 

aktiviteter (Säljö 2014). Vidare framhåller författaren att miljön samt kulturen som 

barnet befinner sig i är viktiga faktorer för att ett lärande och en utveckling ska bli till 

för barnet.  Genom att lyssna till vad andra personer i omgivningen talar om och hur de 

framställer världen. Då uppstår en förståelse hos barnet om vad som är värdefullt och 

intressant (a.a). Lärande och bildning sker i sociala sammanhang och i kommunikation 

med andra, det vill säga vi lär av och tillsammans med varandra. Miljön vi befinner oss 

i kan utifrån villkor som hindrar eller gynnar stimulera men även hämma lärande och 

utveckling. Därför är mångfaldens fria utrymme och intellektuell frihet mycket viktigt 

för utveckling och lärande (Dewey 1999).   

 

Det är inte bara så att sociala livet är detsamma som kommunikation, utan all 

kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera 

med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. 

     (Dewey 1999, s. 26).   
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4.2 Relationellt perspektiv 

Utifrån G.H. Meads teori om människors intersubjektivitet har Moira von Wright 

(2000) gjort ett pedagogiskt återskapande och lyft fram det relationella perspektivet i 

lärandet.  Ett relationellt perspektiv är ett perspektiv där människan ses i relation till 

andra människor.  En förutsättning för den enskilda människans existerande är 

existensen utav andra människor, ett relationellt perspektiv sätter relationen i centrum. 

Uppmärksamheten riktas mot människor likt aktörer i sociala interaktionsprocesser, där 

mänsklig inverkan förstås utifrån samförstånd och gemensamma handlingar. Det kan 

ses som att människan bildas i relationer till andra människor, där samspel och olika sätt 

att kommunicera tillsammans är av stor betydelse (vonWright  2000).  

  

Jaget uppstår i relationer. Människan föds ursprungligen i relation till andra människor 

och fortsätter att utvecklas i relation till omvärlden. Relationer existerar och förändras 

i möten mellan människor såväl som mellan människan och andra partners (idéer, 

texter, ting, fenomen i naturen, djur och så vidare). Den värld som jaget/subjektet 

relaterar till antar antingen karaktären av subjekt eller objekt. Människan kan relatera 

sig till subjekt eller objekt och det är i den förra relationen som hon förverkligas.  

(Aspelin & Persson 2011, s.18). 

 

 

 Utifrån ett relationellt perspektiv sker lärandet genom förtroendefulla relationer 

mellan både pedagoger och barn.  Där barnens hela utveckling utgör målet i arbetet, 

utan att avgränsa förmågor, kunskaper, funktioner eller färdigheter. Relationellt 

perspektiv utgår från de relationer vilket ger ett inre värde och ger mening i sig själv och 

genom relationer växer förmågor, färdigheter med mera fram. Grunden i relationell 

pedagogik utgår från personliga möten människor emellan, där fokus ligger på aktiva, 

elevfokuserade och engagerade pedagoger (Aspelin & Persson 2011). Stor betydelse för 

kvalitén i förskolan är enligt Persson (2010) då pedagogerna använder sig av 

barnfokuserande strategier, där de visar lyhördhet till barnen via dialog och 

gemensamma tankar där ett gemensamt samspel uppstår. Därav har goda och positiva 

relationer barn och pedagoger emellan stor betydelse för ett positivt och utvecklande 

lärande.  
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5 Metod 

Nedan beskrivs den metod som valts för denna studie. I avsnittet beskrivs även vilka 

intervjuformer som valts, urval av respondenter, forskningsetiska principer, hur 

genomförandet genomfördes samt intervjubearbetning. 

 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vilka metodologiska val som görs bör utgå från vilket syfte och vilka frågeställningar 

studien har men det finns olika aspekter som påverkar vilka metoder som lämpar sig 

bäst (Ahrne & Svensson 2015, Dahmström 2011). Benämningen kvalitativa metoder 

ställs ofta i motsats till kvantitativa metoder, de kallas även ”mjuk data” och ” hård 

data”. Kvalitativa metoder är ett generellt begrepp för olika typer av observationer och 

intervjuer medan kvantitativa metoder används för data som kan kvantifieras i siffror så 

som exempelvis från enkätundersökningar (Ahrne & Svensson 2015).  

 Det kan vara stora skillnader i hur man går till väga när kvalitativa metoder används 

men det finns dock ett antal allmänna drag. Forskaren kommer närmre de människor 

och de miljöer som ingår i forskningen, vilket oftast är positivt men det måste även 

finnas i åtanke att detta kan försvåra situationen eftersom information kan komma fram 

som kan vara svår att hantera både ur ett etiskt perspektiv men även vid analys av data. 

Det finns sällan färdiga verktyg för att analysera kvalitativ data och forskaren kan själv 

få göra egna analysverktyg och egna strategier. Det ställs även andra krav på 

trovärdighet vid kvalitativa metoder då det inte finns statistik att hänvisa till (a.a). I vår 

studie har vi använt oss utav kvalitativa metoder då vi anser att den metoden lämpar sig 

bäst för att uppnå vårt syfte då vi vill få en nära dialog med respondenten under 

intervjun.  

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervju är en forskningsmetod som används för att samla in data, både för studenter och 

forskare. Genom intervjuer kan kunskap samlas in om olika förhållanden men även 

människors personliga upplevelser och deras känslor. Termen intervju insinuerar 

egentligen på ett ömsesidigt utbyte av varandras uppfattning, men intervjun görs för att 

få kunskap inom ett okänt område som forskaren vill fördjupa sig i (Kvale 2014). 
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 Forskningsintervjuer är en professionell dialog som utgår från samtal utifrån 

vardagslivet och ett bestämt tema. Där kunskap skapas i samspelet mellan den som 

intervjuats och den som intervjuar. Det är ett utbyte mellan två personer i samtal kring 

ett tema av ömsesidigt intresse. Där intervjuaren försöker förstå vardagsvärlden utifrån 

det perspektiv den som blir intervjuad har. Intervjun har fokus på öppna frågor mot 

forskningsämnet (Kvale 2014). Det finns olika former av den kvalitativa intervjun och 

vi vill klargöra skillnaden mellan semistrukturerad- och strukturerad intervju.  

 En semistrukturerade intervju kännetecknas av att de som intervjuar följer en 

intervjuguide men det är tillåtet att ställa följdfrågor på respondentens svar. 

Intervjuguiden behöver inte följas och på så sätt blir inte intervjuerna identiska. En 

strukturerad intervju påminner mer om en enkät och forskaren håller sig strikt till 

intervjuguiden  (Ahrne & Svensson 2015). Vi kommer använda oss av 

semistrukturerade intervjuer i vår studie då vi vill få så utförliga svar som möjligt av 

våra respondenter. 

 

5.3 Urval 

Vi har intervjuat sex pedagoger som har eller har haft barn med CI i sin verksamhet. 

Vid kvalitativa undersökningar är det vanligt att målinriktat handplocka sina 

respondenter för att få svar på sina frågeställningar (Bryman 2011). Det finns inte så 

många barn med CI i närliggande kommuner så det har varit svårt att få tänkbara 

respondenter vilket gör att vår undersökning inte kommer att omfatta så många 

pedagoger. Vi har besökt olika förskolor där det finns eller har funnits barn med CI i 

verksamheten och vi har intervjuat en pedagog på varje förskola. Vi har även gjort en 

intervju via Skype, då avståndet var för långt för en fysisk intervju. En av förskolorna 

som ingår i vår studie är en språkförskola som haft ett antal barn med CI under de 

senaste åren.  Språkförskola är en verksamhet där även barn med svår språkstörning blir 

erbjudna plats.  

 

5.4 Genomförande 

Innan vi genomförde våra intervjuer med respondenterna gjordes en pilotstudie där vi 

testade våra intervjufrågor för att se om de höll gentemot vårt syfte och frågeställningar. 
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Utifrån svaren vi fick i pilotstudien reviderade vi och ändrade i intervjuguiden inför 

intervjuerna med våra respondenter. 

 De sex respondenterna vi valt ut för våra intervjuer är pedagoger som har eller har 

haft barn med CI på sin avdelning. Vi har fått hjälp att hitta våra respondenter genom att 

fråga arbetskollegor, studiekamrater och specialpedagoger i någon av deras kommuner.  

Intervjuguide samt missivbrev har vi bifogat i vår mejlkontakt samt vid någon kontakt 

har de överlämnats personligen innan intervjutillfället.  

 Pedagogerna vi intervjuat har jobbat eller jobbar med barn som har CI. Några av 

respondenterna har just påbörjat sitt arbete medan någon respondent har stor erfarenhet 

av barn som har CI. Intervjuerna genomfördes på förskolorna efter överenskommelse 

och det tog cirka 60 minuter vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna spelades in vid alla 

tillfällen utom ett då tekniken inte fungerade, men det upptäcktes i tid och löstes genom 

att anteckna vid den intervjun istället. Valet att spela in våra intervjuer gjordes för att 

slippa anteckna så mycket, då det är lätt att tappa fokus på respondenten samt svårt att 

få med allt som sägs. Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar att banda intervjun 

men menar att det är viktigt att veta att tekniken fungerar så intervjun verkligen är 

sparad. Vid några intervjuer använde vi oss av dubbla inspelningar för att säkerställa att 

det fungerar. Vid intervjun som skulle genomföras via Skype fungerade inte tekniken 

tillfredsställande så vi valde att fortsätta med telefon istället. Samtalet fortsattes att 

spelas in.  

 Ahrne och Svensson (2015) menar att om man är två som utför intervjun kan en 

ställa frågor medan den andra antecknar och fokusera på detaljer som inte sägs med ord 

under intervjun. Detta hade varit önskvärt men vi ville tillmötesgå respondenternas 

önskemål kring tidpunkt för intervjutillfälle, därför valde vi att dela upp intervjubesöken 

emellan oss. Detta på grund av att vi arbetar till viss del samtidigt som vi studerar till 

specialpedagoger och det var svårt för oss att kunna ta ledigt från våra arbeten på 

förskola och hörsel- och dövenhet vid de tidpunkter som respondenterna önskade. Vi 

transkriberade intervjuerna efterhand som de var gjorda för vi ville att intervjun skulle 

vara nygjord då man fortfarande minns allt som sagts. 
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5.5 Intervjubearbetning 

Efter hand som intervjuerna var klara transkriberade vi dem. Vi transkriberade med 

hjälp av appen ” Dragon Dictation” där vi fick hjälp med att skriva ner orden som vi 

upprepade från intervjun. Vi fann ganska tidigt återkommande begrepp i vårt 

intervjumaterial när vi kodade respondenternas svar. Det var begreppen delaktighet, 

socialt samt kommunikation. Sedan analyserade vi svaren och kategoriserade dem 

utifrån de nyckelord som vi fann. Dessa ord genomsyrar vår studie såsom i våra 

frågeställningar och i vår intervjuguide.  Flera av frågorna i intervjuguiden fick liknande 

svar. Vi klippte och klistrade i dokumentet och färgmarkerade respondenternas svar i 

olika färger efter våra nyckelord, vissa svar fick flera färger. Under varje begrepp har vi 

hittat underrubriker som vi anser kategoriserar innehållet i avsnittet.  Det skiljer på 

respondenternas erfarenhet kring barn med CI. Någon av pedagogerna har träffat flera 

barn med CI i sin verksamhet under många år medan någon av pedagogerna är i starten 

av sitt arbete med barn med CI. 

  

5.6 Forskningsetiska principer 

Det finns många etiska aspekter att förhålla sig till vid en forskningsstudie. Det finns 

fyra grundläggande huvudkrav som är viktiga för oss att tänka på i vår studie, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).   

 Informationskravet innebär att vi måste berätta för de som deltar i studien vilket 

syfte studien har. De ska även få information om vad de ska medverka i. Vi mejlade 

brev till våra respondenter där de skriftligen fick ta del av syftet med vår studie. Med 

samtyckeskravet menas det att deltagarna ska själv få bestämma över sin medverkan 

och att de får avbryta sitt deltagande när de själva vill. Vi informerade våra 

respondenter skriftligt att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla som deltar i studien är anonyma, alla namn, personnummer mm är avidentifierade. 

Detta blir särskilt viktigt i vår studie då det kommer vara få deltagare och förskolorna 

som medverkar kan vara lätta att spåra då det inte finns så många barn med CI. 

Respondenterna fick information både på mejl och muntligt vid intervjutillfället att vi 

inte kommer nämna några namn på förskolor eller i vilken kommun intervjuerna är 

genomförda. Vi har funderat på hur vi ska förhålla oss till att en av oss arbetar som 
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specialpedagog på en hörsel- och dövenhet. Vi kom fram till att respondenterna och den 

som arbetar på en hörsel- och dövenhet inte är kolleger eller står i beroendeställning till 

varandra. Vår bedömning är därför att påverkan av detta med avseende på 

intervjusvaren är försumbar, eller till och med obefintlig. Det är även viktigt att 

informera om nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet bara kommer 

att användas i syfte för forskning (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade våra 

respondenter om de fyra grundläggande huvudkraven samt förklarade vad de innebär i 

ett missivbrev som vi skickade via mejl eller gav respondenterna brevet vid 

intervjutillfället. Vid intervjutillfället frågade vi respondenterna om de läst brevet och vi 

fick bekräftat att de känner till villkoren för sin medverkan.  
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6 Resultat och analys 

I kommande avsitt redovisas resultat och analys från vår studie. Respondenternas svar 

har analyserats och kategoriserats efter våra tre frågeställningar som vi utgår från i vår 

studie. Materialet har även analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

 

6.1 Pedagogernas arbete som gynnar barn med CI socialt på 

förskolan  

 

6.1.1 Pedagogernas arbete   

Samtliga respondenter menar att arbetssättet på förskolan är i princip det samma oavsett 

om de jobba med barn som har CI eller hörande barn. Den stora skillnaden är 

pedagogernas medvetenhet och arbetssättet utgår från varje barns behov. Små 

barngrupper är en önskan och en förutsättning som gynnar alla barn, menar samtliga 

respondenter, men det kan vara svårt att påverka då barngruppernas storlek är beslut 

från respektive kommun. Alla respondenterna delar barnen i mindre grupper under 

måltider, aktiviteter och lek vilket de upplever positivt framför allt för barn med CI. En 

respondent menar att det är svårt att dela barnen i små grupper då de inte har någon 

extra resurs i gruppen. En respondent delar barnen i olika konstellationer under dagen, 

alltså inte samma grupper. Detta ansågs vara extra viktigt med barn med CI för att alla 

ska få en förståelse för hur CI fungerar och hur de leker och kommunicerar på bästa sätt 

för att barnet ska vara delaktigt. Respondenterna anser att det är viktigt att barnen får 

stöttning och hjälp vid den fria leken. En respondent säger: 

 

barnens lek kan snabbt ändra riktning. Har barnet inte förstått eller hört vad 

de andra barnen säger är det lätt att de känner utanförskap när de andra 

plötsligt ska gunga mitt i sandleken. Då får vi hjälpa till att vända tillbaka 

leken eller förklara vad som händer. Är det ingen vuxen som ser och stöttar 

förstår de inte varför de andra barnen går iväg och de bli osäkra och det 

skapar lätt dålig självkänsla. 

 

 

Det finns ett relationellt perspektiv i pedagogernas sätt att vara, genom att de fokuserar 

på relationer och samspelet med andra.  Aspelin & Persson (2011) menar att grunden i 
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relationell pedagogik utgår från personliga möten människor emellan, där fokus ligger 

på aktiva, elevfokuserande och engagerade pedagoger. Detta perspektiv sätter relationen 

i centrum, då en förutsättning för den enskilda människans existerande är existensen 

utav andra människor. Även von Wright (2000) lyfter att människan ses i relation till 

andra människor.  Arbetet i barngruppen fokuserar på relationer mellan individer och 

respondenterna försöker att vara nära barnet och sätta ord på omgivningen och på 

känslor.  Pedagogernas sätt att jobba kan därför minska risken för de negativa 

konsekvenser som en hörselnedsättning kan medföra. En respondent lyfter till exempel 

att barnens lek snabbt kan ändra riktning. Har barnet inte förstått eller hört vad de andra 

barnen sagt är det lätt att de känner utanförskap när de andra plötsligt ska gunga mitt i 

sandleken. Pedagogen kan vända tillbaka leken eller förklara vad som händer.  

 

 

 

6.1.2 Social och kommunikativ delaktighet 

Respondenterna arbetar för att alla barn ska känna sig delaktiga i förskolan oavsett om 

de har CI eller är hörande. En respondent berättar att barnet ibland inte vill gå ifrån för 

att ha enskild träning om det så bara är tio minuter. De har ofta något extra barn med vid 

träningen för att situationen ska bli mer lustfylld och positiv. Aktiviteter som språklig 

medvetenhet, ordförståelse eller läsa bok är gynnsam även för hörande barn. En 

respondent, där barnet har en egen resurs, framhåller att resursen och föräldrarna inte är 

överens om barnet ska delta vid vissa aktiviteter då resursen anser att miljön är dålig för 

barn med CI. Förälderns önskemål har tillgodosetts och barnet deltar för att delaktighet i 

gruppen är viktigare i dessa situationer.  

 En respondent belyser vikten av att behandla alla barn lika, allas lika värde, det kan 

lätt bli att barn med CI blir överbeskyddade och att någon annan för deras talan. Dessa 

barn behöver stärkas i sin självkänsla, precis som alla barn. Pedagogernas 

förhållningssätt har betydelse för barnens känsla av delaktighet. En respondent säger:  

barnen är naturliga och tycker inte att det är konstigt att ett barn har 

CI om inte vi gör en stor sak av det. Förklarar vi att barnet hör 

genom sitt CI precis som barn ser med sina glasögon blir det 

naturligt för dem.   
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 En respondent belyser vikten av att barnet ska få en förförståelse för att delta på 

samma villkor som övriga barn.  Ska de på utflykt har de berättat det för barnet innan 

för att barnet ska veta vad som ska hända. Respondenten påtalar att även vid teaterbesök 

eller liknande händelser berättar de sagan innan för att barnet ska få ut så mycket som 

möjligt av besöket. Alla respondenter ansåg att det bara var fördelar med CI. En 

respondent sa: 

 

 skulle barnet inte haft CI skulle det varit helt dövt och därmed inte      

kunnat kommunicera med sina kompisar vilket förhindrat ett socialt och 

delaktigt liv med kompisarna som det har i dag. 

 

 Någon respondent sa att det som ibland kunde vara negativt med CI var att 

pedagogerna inte hade så bra kunskap om hur CI fungerar och att det kan vara svårt när 

inte tekniken fungerar. De har en lathund som de kan titta på och så ringer de 

föräldrarna för att få hjälp. 

 Respondenterna betonar relationen och den sociala kommunikationen som viktig 

och av stor betydelse ur ett relationellt perspektiv. Delaktigheten med kompisarna 

ansågs viktig för barnets sociala och kommunikativa delaktighet. Med hänvisning till de 

teoretiska utgångspunkterna som redovisats tidigar har  Aspelin & Persson (2011) lyft 

att utifrån ett relationellt perspektiv sker lärandet genom förtroendefulla relationer 

mellan både pedagoger och barn.  Där barnens hela utveckling utgör målet i arbetet, 

utan att avgränsa förmågor, kunskaper, funktioner eller färdigheter. Det utgår från dessa 

relationer vilket ger ett inre värde och ger mening i sig själv, och genom relationer växer 

förmågor, färdigheter med mera fram. Pedagogerna intar ett relationellt perspektiv och 

ser till hela barnets utveckling och fokuserar inte på begränsningar kring 

funktionsnedsättningen vad det gäller hörseln hos barnet. De ser vidare samspel och 

delaktighet som viktiga i lärandet. I sitt arbetssätt söker de lösningar som ger bästa 

förutsättningar för att barnet med CI ska vara delaktiga i samma utsträckning som barn 

utan CI.  

 Respondenterna ansåg att det bara fanns fördelar med CI, vad det gäller att gynna 

den sociala och kommunikativa delaktigheten. Vidare uttrycker de sig mycket positivt 

om CI och ser det som en möjliggörare för att uppnå en nästintill likvärdig situation för 



 

 

26 

 

barnen. De lyfter vikten av relationer då de framhåller betydelsen av att ha ett socialt 

och delaktigt liv med hjälp av CI. Ur ett sociokulturellt och relationellt perspektiv kan 

det ses som avgörande för den kommunikativa och sociala delaktigheten på förskolan. 

Säljö (2014) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv ses språkanvändning och 

kommunikation som helt avgörande i interaktion med sin omgivning. Samtidigt 

framhåller Aspelin & Persson (2011, s. 18) det relationella perspektivet genom följande 

påstående ”jaget uppstår i relationer. Människan föds ursprungligen i relation till 

andra människor och fortsätter att utvecklas i relation till omvärlden […]”.  

 Betydelsen av en fungerande teknik lyfts för att kunna få till en bra kommunikativ 

delaktighet och anses av respondenterna som viktig, där en lathund upprättats kring hur 

CI fungerar.  Dysthe (2003) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv är språk och 

kommunikation nödvändiga skeenden i människans sampel.  

 

 

6.2 Pedagogernas arbete som gynnar barn med CI kommunikativt på 

förskolan 

6.2.1 Pedagogers arbete 

 

Samtliga respondenter ansåg att dela in barngruppen i mindre grupper gynnar barn med 

CI kommunikativt. En respondent lyfte även att det aldrig skulle vara för många barn i 

samma rum någon gång under dagen. Alla respondenter ansåg att det är kommunikativt 

gynnsamt att vara nära barnet för att snabbt kunna hjälpa till och stötta upp i olika 

kommunikativa situationer under dagen. En respondent lyfte fram att de som pedagoger 

är språkliga förebilder och modeller för barn med CI och ska därför vara med i barnens 

lek.  

 Alla respondenter utom en tog upp att det är viktigt att tänka på hur pedagogen är 

placerad gentemot barnet, så att barnet med CI kan se ansiktet på pedagogen för att ges 

möjlighet till läppavläsning. I dessa situationer menar de vidare att belysningen och 

ljusintaget är viktigt att tänka på. Dels för att barnet med CI behöver bra ljuskällor för 

att kunna se ansiktet på den som talar samt så inte barnet med CI blir bländat av ljuset 

när det ska läsa av på läpparna på den som talar.  Detta gäller i alla sammanhang under 

dagen. En respondent sa:  
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att det är viktigt att tänka på placeringen, sitta så barnet ser mitt ansikte så 

det kan läsa av på läpparna. Att se till så att det är rätt ljusförhållanden i 

rummet så att barnet inte blir bländat, barnet ska ha ljuset i ryggen och 

bra belysning så barnet kan se när vi gör tecken. 

 

     Alla respondenter menade att det inte skiljer sig något i planeringen av verksamheten 

för barn som har CI och barn som inte har CI, utan det är förskolans uppdrag att utgå 

från varje barns förutsättningar. En respondent sa ” det enda som skiljer sig är den 

enskilda träningen för barnet med CI som är anpassad för just detta barnet”. En annan 

respondent sa att ”barnet med CI väljer sin väg och har sina intressen som alla andra 

barn och leker med det som det tycker om och är en egen individ”. Någon respondent sa 

att förskolan ska vara tillgänglig för alla, pojke, flicka, hörande eller inte hörande. En 

respondent sa att de jobbar inkluderande. Det relationella perspektivet lyfts fram hos 

pedagogerna då alla framhöll att det var kommunikativt gynnsamt att vara nära barnet 

för att snabbt kunna stötta upp i kommunikationen. Där begrepp som språkliga 

förebilder och modeller framhålls som viktiga. Aspelin & Persson (2011) menar att 

grunden i relationell pedagogik utgår från personliga möten människor emellan, där 

fokus ligger på aktiva, elevfokuserade och engagerade pedagoger. Även Persson (2010) 

lyfter att ur ett relationellt perspektiv är det av betydelse för kvalitén i förskolan då 

pedagogerna använder sig av barnfokuserande strategier, där de visar lyhördhet till 

barnen via dialog och gemensamma tankar där ett gemensamt samspel uppstår. 

Författaren hävdar vidare att därav har goda och positiva relationer barn och pedagoger 

emellan stor betydelse för ett positivt och utvecklande lärande.  

 Respondenternas tankesätt kring kommunikation speglar både ett sociokulturellt 

och relationellt perspektiv genom att de lyfter fram vikten av bra ljusförhållanden för att 

möjliggöra läppavläsning för att barnet med CI ska kunna kommunicera och samspela 

med omgivningen. Dysthe (2003) säger att samspelet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv med andra barn och vuxna i barnets lärmiljö är av stor relevans både kring 

hur och vad som lärs. VonWright (2000) skriver att människan uppstår i relationer till 

andra människor, där samspelet och varierande sätt att kommunicera tillsammans har 

stor betydelse. Respondenterna delar in barnen i minder grupper för att på så sätt lättare 

ge förutsättningar för kommunikation med de som vistas i gruppen. 
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6.2.2 Pedagogernas kommunikation 

 

Alla respondenter använde tecken som förstärkning till det talade språket utom en 

respondent, där anledningen var att föräldrarna valt att inte använda tecken utan enbart 

verbal kommunikation. Alla respondenterna lyfte att de använde bildstöd som 

förstärkning när de kommunicerade med barn som har CI, i olika utsträckning. En 

respondent sa att de använde bildstöd ibland, då de upplever att barnet med CI oftast 

förstår det verbala språket och att det är det som föräldrarna vill används i 

verksamheten. En annan respondent lyfter att bildstöd finns utplacerade på olika ställen 

i verksamheten för att ge stöd i kommunikationen. Det kan vara tillexempel vid 

matbordet där det finns bilder på saker som tillhör de aktiviteter som utförs där. 

Ytterligare en respondent berättar att ” bildstöd används till alla barn inte bara till 

barnet som har CI för att det gynnar alla barns språk och kommunikationsutveckling”.  

 Respondenterna lyfter alla utom en att ett viktigt sätt att kommunicera är att hela 

tiden sätta ord på omgivningen och det som görs. En respondent säger att:  

det lätt kan bli missförstånd både när barnet ska leka och även 

med pedagogerna för att vissa ord låter väldigt likt. Det är därför 

viktigt med mycket repetition, nästan som en papegoja som 

speglar det omgivningen och barnet som har CI säger. 

 

  En respondent säger att använda tecken och böcker samtidigt som 

verbalkommunikation används är ett bra sätt att kommunicera på. En respondent lyfter 

att det är viktigt att ge uppmuntran då barnet med CI uttrycker sig verbalt. 

  Mångfalden och sätten att kommunicera på framstår av respondenterna som viktiga 

och avgörande för möjligheten till kommunikation, där alla ska ges möjlighet till 

kommunikation. Dysthe (2003) betonar att språk och kommunikativa processer är 

förutsättningar i människans utveckling och lärande. Säljö (2014) menar att barnet föds 

och utvecklas i samspel med sin omgivning och tillsammans med andra människor. Vi 

lär oss att agera, beskriva samt uppmärksamma verkligheten genom det sätt 

omgivningen uppmuntrar och tillåter oss. Han framhåller vidare att i ett sociokulturellt 

perspektiv ses språkanvändning och kommunikation som helt avgörande i interaktion 

med sin omgivning. Pedagogerna använder samtidigt både verbal och konkret 

kommunikation, så som bildstöd eller böcker. I vilken utsträckning barnen verkligen ges 
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möjlighet att kommunicera via tecken som ett komplement till annan kommunikation 

blir beroende av pedagogernas kompetens att tala med tecken. Alla respondenterna har 

inte kunskap i tecken som stöd så även i vår studie framkommer att förutsättningarna 

blir olika för barnen beroende på vilken verksamhet de är i. VonWright (2000) påtalar 

det relationella perspektivet och menar att människan bildas i relation till andra 

människor, där samspel och olika sätt att kommunicera tillsammans är av stor betydelse.  

 

 

6.3 Pedagogiska stödåtgärden för att barn med CI ska känna 

delaktighet på förskolan 

6.3.1 Utbildning/handledning för pedagoger 

Samtliga respondenter utom en är förskollärare och har arbetat under många år som 

förskollärare. En respondent har gått treårig högskoleförberedande gymnasieutbildning. 

Ingen av respondenterna har gått någon extra utbildning när de började jobba med barn 

med CI. Alla respondenter har fått handledning, stöttning samt hörselinformation av 

specialpedagoger från hörsel- och döv enheten samt habiliteringen. Hur mycket och hur 

ofta handledningen har varit på de olika förskolorna har varierat från en gång per vecka 

till en gång per termin, eller vid avdelningsbyten. Majoriteten av respondenterna har 

hjälp av specialpedagog i deras kommun som de får kontakta när de behöver vägledning 

och stöttning i arbetet kring barn med CI. Deras upplevelse var att det fungerade bra och 

att de fick det stödet och hjälpen de behövde.  En respondent som inte hade någon 

specialpedagog att tillgå sa att de fick köpa in den specialpedagogiska kompetensen 

men att de inte hade gjort det. Någon respondent sa att de tidigare hade en 

specialpedagog i kommunen som var mer inriktad på barn med hörselnedsättning men 

att det inte finns nu. Upplevelsen från respondenten var att de saknade någon att bolla 

med i kommunen till exempel hur miljön ska tillrättaläggas och hur de ska jobba samt 

hjälp att få extra resurstimmar till avdelningen. 

 Alla utom en har gått teckenkurs, antingen tecken som stöd eller teckenspråk. 

Respondenten som inte gått någon kurs i tecken ska göra det under hösten.  Hur 

omfattande kurserna varit är olika, någon har endast fått tecken som stöd vid två 

tillfällen.  En respondent sa ”Det är mycket att lära sig kring tekniken med ett implantat, 

hur CI fungerar och att det alltid satt rätt på barnet för att de ska kunna höra”. 
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  Respondenterna strävar efter förtroendefulla relationer vilket vi ser ur ett 

relationellt perspektiv där engagemanget hos pedagogerna ses som avgörande för hur 

stora möjligheter barnet ges för att kunna höra på bästa sätt, bli delaktiga och kunna 

utvecklas utifrån sina förutsättningar i mötet med sin omgivning. Engagemanget hos 

pedagogerna motiverar dem att fördjupa sin kompetens, till exempel genom att lära sig 

kommunicera med tecken och få stöttning av specialpedagog.  Detta bidrar till att barnet 

med CI bättre kan interagera med andra. Säljö (2014) menar att vi människor tänker och 

samspelar ihop med andra människor i vår vardag, vilket även Dysthe (2003) skriver 

om som betydelsefullt. 

 

 

 

6.3.2 Extra stöd 

Vilket extra stöd eller resurstimmar avdelningarna får som har barn med CI är olika i 

kommunerna. En respondent har 8 timmar per vecka. En respondent uppgav att 

avdelningen har en resurs på 67% då avdelningen har tre barn med särskilda behov. 

Delar vi lika på dessa timmar blir det cirka 13 timmar i veckan. Hur timmarna används 

är också olika men de flesta menar att resurspersonalen jobbar i barngruppen medan en 

av de ordinarie är med barnet med CI. Tiden används både till enskild träning samt att 

delta i de vardagliga aktiviteterna och i leken. En av respondenterna jobbar de timmar 

barnet är på förskolan, det vill säga 15 timmar/ vecka och är med barnet och ansvarar 

för barnets enskilda träning samt stöttar i lek. En respondent har inga resurstimmar på 

avdelningen men de har ett barn mindre i sin barngrupp än övriga förskolor i 

kommunen. En förskola har 25% resurs och även de har färre barn än övriga 

avdelningar. En respondent berättar att de har en resurs på 75% för ett barn med CI på 

avdelningen. Resursen är förskollärare med grav hörselnedsättning som i vuxen ålder 

opererat in ett CI. Här är det resurspedagogen som ansvarar för barnet och den enskilda 

träningen. Respondenten menar att det finns risk för exkludering då både barnet och 

resursen känner samhörighet med varandra och har ett nära samarbete med varandra där 

inte övriga barn och pedagoger ingår.  

 Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet och bildning i sociala sammanhang 

och i kommunikation med andra, det vill säga vi lär av och tillsammans med varandra 

(Dewey 1999). Det finns ett sociokulturellt perspektiv bland pedagogerna som fokuserar 



 

 

31 

 

på att barn med CI ska vara delaktiga i gruppen.  Resurstimmarna används i vardagen så 

barnet med CI kan delta i lek och alldagliga situationer gemensamt med andra barn. Att 

pedagogerna ser risker med att resurspersonalen och barnet med CI får en för nära 

relation, där barnet delvis avskärmas från övriga barngruppen, är relevant ur Deweys 

perspektiv (1999). En sådan situation innebär att lärandet tillsammans med andra barn 

minskar. 

 

6.3.3 Fysiska miljön  

Ljudmiljön för barn med CI är viktig för att de ska orka med sin vardag och att ett 

lärande ska ske menar alla respondenterna. Hur mycket som är gjort på avdelningarna är 

varierande men alla respondenterna menar att de har en mer eller mindre ljudanpassad 

avdelning. En respondent svarade att kommunen avvaktade resultat från barnets läkare 

innan avdelningen skulle ljudanpassas och att det är en kostnadsfråga. 

 En respondent kunde inte redogöra för vad som var ljudanpassat på avdelningen 

men vi förstod vid intervjun att avdelningen bland annat hade ljuddämpande bord. En 

respondent arbetar på en förskola som precis skulle renoveras när ett barn med CI skulle 

placeras på avdelningen, och beslut togs på att ljudanpassa en avdelning på förskolan. 

Avdelningen fick sänkt tak, ljudabsorbenter i taket samt plastmattor som absorbera ljud. 

Avdelningen är även försedd med textilier som ska ta bort ljud. En av förskolorna hade 

även en hörslinga installerad på avdelningen. Respondenten menar att i dag vet de att 

den fungerar bäst för barn med hörapparat och är inte lika bra för barn med CI. En 

respondent berättade att barnet med CI har en portabel slinga, det vill säga en mikrofon 

som pedagogen använder i samlingen som är kopplad till barnets CI, precis som en 

slinga, fast denna är flyttbar. En respondent svarade att de klätt in legobacken med tyg 

för att dämpa ljudet vid legolek vilket de upplevde som positivt medan en annan 

respondent köpt in förvaringslådor i mjukt material samt mjuka leksaker som inte låter 

så mycket vid barnens lek. Någon förskola har även tavlor som absorbera ljud.  

 Miljön som vi befinner oss i kan gynna och stimulera, men även hämma, lärande 

och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv (Dewey 1999). Det finns en 

medvetenhet hos pedagogerna av ljudmiljöns betydelse och hur den påverkar lärandet, 

men det framkommer också att i viss mån ekonomiska aspekter styr i vilken 

utsträckning detta verkligen får genomslag i handling. Detta exemplifieras av den 

respondent som menade att de avvaktade läkarens utlåtande innan ljudmiljön sågs över 
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på avdelningen. Samtidigt fanns det också exempel på mer direkt agerande för att uppnå 

en lämplig ljudmiljö. Säljö (2014) skriver att kulturen och den sociala miljön är viktiga 

faktorer för att barnet ska utvecklas och ett lärande ska ske. Han lyfter vidare vikten av 

medvetenheten kring vikten av att barnet ska kunna höra vad andra säger, och hur andra 

där med föreställer sig hur världen ser ut och fungerar (a.a). Att medvetenheten om 

ljudmiljön är stor hos pedagogerna stärks av det faktum att i de fall där de ekonomiska 

förutsättningarna saknades, genomförde pedagogerna andra, billigare, åtgärder för att 

ändå uppnå viss effekt.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

33 

 

7 Diskussion  

Kapitlet inleds med en metoddiskussion och vidare följer resultatdiskussionen. I 

resultatdiskussionen reflekterar och diskuterar vi tidigare forskning och respondenternas 

svar kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi avslutar med avslutande 

diskussioner och förslag på fortsatt forskning kring barn med CI.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Vilka metodologiska val man gör bör utgå från vilket syfte och vilka frågeställningar 

studien har men det finns olika aspekter som påverkar vilka metoder som lämpar sig 

bäst menar forskarna (Ahrne & Svensson 2015, Dahlström 2011). I vår studie har vi valt 

att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi ville ha en intervjuguide att följa 

men önskade även att kunna ställa följdfrågor för att få ett djup i intervjun. Vi upplevde 

ibland att respondenternas svar inte var tillräckligt uttömmande men vid en följdfråga 

fick vi svar som respondenterna förmodligen utelämnat då svaren troligen ansågs 

självklara i deras verksamhet.  

 Vi tror att respondenterna som tidigare träffat specialpedagogen från Hörsel- och 

dövenheten har fått positiva upplevelser av att vara delaktiga i studien där 

förhoppningen är att det ska ge fördjupade kunskaper i arbetet kring barn med CI. En 

risk kan vara att respondenterna ger de svar de tror vi vill ha. Då uppenbara brister i den 

egna verksamheten kan blir tydliga via intervjufrågorna och ett önskat läge, snarare än 

den faktiska situationen kan beskrivas i respondenternas svar. Vi är även medveten om 

att det är svårt att ge garanti på konfidentialitetskravet då det bara är sex förskolor som 

medverkar i studien och de kan vara lätta att spåra då det inte finns så många barn med 

CI.  

 Det har varit svårt att hitta respondenter till våra intervjuer då det inte finns så 

många barn med CI. Vår första tanke var att intervjua pedagoger som har barn med CI i 

verksamheten men fick utöka urvalet till de som även har haft barn med CI i sin 

verksamhet. Respondenternas erfarenhet av barn med CI är varierade vilket gav ett 

bredare perspektiv på deras svar. Det har varit intressant att se skillnader då vi 

analyserat svaren men vi ser även mycket likheter i pedagogernas arbetssätt oberoende 

av erfarenhet. En tanke är att pedagogernas förhållningssätt är densamma för alla barn 

oavsett om de har CI eller inte. Förskolorna vi valt att besöka är valda utifrån att de har 
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eller har haft barn med CI. Vilken pedagog som har deltagit i studien har förskolan 

själva valt ut. De svar vi fått i vår studie hade förmodligen sett annorlunda ut om vi 

intervjuat någon annan pedagog i arbetslaget. Vi är medvetna om att alla som arbetar i 

arbetslaget inte har samma erfarenhet men det är inget vi har kunnat påverka.  

  En av intervjuerna utfördes via Skype och telefon. Intervjun var givande men vi 

föredrar de fysiska intervjuerna då vi upplever att mötet ger djup i respondenternas svar 

där kroppsspråk, mimik och gester är lättare att läsa av. 

 Ahrne och Svensson (2015) menar att det är bra om man är två som utför intervjun 

då en kan ställa frågor medan den andra antecknar och fokusera på detaljer som inte 

sägs med ord under intervjun. Detta hade klart varit önskvärt men vi ville tillmötesgå 

respondenternas önskemål kring tidpunkt för intervjutillfälle, därför valde vi att dela 

upp intervjubesöken i mellan oss. Detta på grund av att vi samtidigt som vi studerar till 

specialpedagoger även till viss del arbetar vilket gör det svårt att få ledigt från våra 

arbeten så vi kan delta vid samtliga intervjutillfällen. 

 

7.2  Resultatdiskussion 

Utifrån resultat och analysdelen anser vi att vi att vår studie kan bidrar till fördjupade 

kunkaper kring pedagers arbete i förskoleverksamheten för att barn med CI ska känna 

delelaktighet, samt utveckls utifrån sina förusättningar med tanke på den sociala och 

kommunikativa utvecklingen i lärandet. Vi ser att majoriteten av respondenterna gav 

övervägande lika svar som visade på en gemensam syn kring på vilket arbetssätt som 

gynnar barn som har CI. Vi har delat in resultatdiskussionen under rubriker utifrån våra 

frågeställningar. 

 

7.2.1 Reflektionr kring social påverkan 

Samtliga respondenter säger att arbetssättet på förskolan i princip är det samma som att 

arbeta med barn med CI eller hörande barn. Den stora skillnaden är pedagogernas 

medvetenhet. Det finns likheter mellan vårt resultat och den tidigare forskningen. 

Preisle & Midbøe (2011) menar i deras studie att omgivningens förhållningssätt var helt 

avgörande då det gällde ungdomarnas möjlighet att delta i samtal. Ingen av 

respondenterna har fått någon särskild utbildning när de började jobba med barn med CI 

vilket hade varit önskvärt då forskning påtalar att pedagogernas kompetens är 
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betydelsefull (Hillesøy 2014). En fråga vi ställt oss är varför pedagogerna inte får någon 

utbildning innan barnet placeras på förskolan. Handledning och utbildning av en kunnig 

specialpedagog anser vi hade varit bra inför första mötet med barn med CI. Vi tror att 

pedagoger som fått kunskap om CI utstrålar säkerhet inför både barn och föräldrar 

vilket skapar trygghet då barnet ska börja sin inskolning. En tanke är att pedagoger, 

skolledning  samt politiker som ska få barn med CI i sin verksamhet läser vår studie och 

tar del av respondenternas kloka råd och tankar. Här finns många tips på  hur det går att 

förbättra både ljudmiljön och den fysiska miljön för en billig peng.  

 Vår önskan hade givetvis varit att det erbjöds kurser i olika former för att 

pedagogerna ska få fördjupade kunskaper kring vilka sätt det finns att arbeta på i 

förskolan för att barn med CI ska känna delaktighet samt utvecklas på bästa sätt utifrån 

sina förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i 

lärandet. En av respondenterna sa vid flera tillfällen att vissa önskvärda åtgärden inte 

kunde genomföras på grund av för höga kostnader. Utbildning är kostsamt i både tid 

och pengar så det kan vara en bidragande orsak till att pedagogerna inte erbjuds någon 

extra utbildning. En av pedagogerna sa att de fick köpa in specialpedagogisk hjälp men 

att de inte gjorde det. En fråga vi ställer oss är hur påverkar det pedagogernas arbetssätt, 

och möjlighet att följa läroplanen  samt vilka konsekvenser får det för barnet? Cramér-

Wolrath (2013) menar att det behövs kunskap och engagerade lärare för att eleverna ska 

känna sig delaktiga och inkluderade. 

 Ytterligare kan påtalas betydelsen av att som specialpedagog ha den kompetens 

som behövs för ämnet och även få den utbildning som krävs från sin arbetsgivare så att 

god stöttning och vägledning till pedagoger kan ges i arbetet för att främja delaktighet 

för barn med CI utifrån sina förutsättningar. Där till att specialpedagogisk kompetens 

köps in om det inte finns tillgång till den, vilket även är en skyldighet enligt skollagen 

(2010:800).  

 Alla respondenter var överens om att dela in barnen i smågrupper, stötta i 

kommunikation och socialt samspel, samt att vara språkliga modeller och förebilder är 

arbetssätt som gynnar barn med CI kommunikativt och socialt. Ahlström (2000) hävdar 

att den vuxnes barnfokuserande samspelssätt inom den utvecklingszon som barnet 

befinner sig i tycks ge påverkan på barnets språkutveckling i positiv bemärkelse. Hon 

menar vidare att det är sannolikt att detta även gäller för barn som har någon typ av 

funktionsnedsättning. 



 

 

36 

 

 Det vi kunde läsa ut av våra intervjuer utifrån vårt syfte och våra frågeställningar är 

att respondenternas svar stämmer överens med vad den forskning som vi tagit upp 

säger. Små barngrupper och fler pedagoger i verksamheten är inget vi kan styrka i 

forskningen men forskarna framhåller olika strategier och arbetssätt som vi anser är 

svårt att tillämpa med många barn och få resurstimmar. Det kan tillexempel vara att 

pedagogen behöver vara nära barnet hela tiden för att snabbt kunna stötta upp och 

vägleda i lekens snabba byten av aktiviteter, och att som pedagog vara språklig förebild, 

sätta ord på vad vad som händer och förbereda inför vad som skall komma.  

 Barngruppens storlek är inte lätt att påverka men arbetssättet i verksamheten är det 

pedagogerna som ansvarar för. Resultatet visar att alla respondenter delar barnen i 

mindre grupper under den planerade verksamheten men även under måltider och den 

fria leken. Det kan vara svårt att dela barnen i små grupper under dagen då det behövs 

både fler pedagoger samt många rum att tillgå, men en lösning kan vara att ha 

samlingarna vid olika tidpunkter under dagen eller att vara ute med halva barngruppen 

medan de andra har fri lek eller samling inne i lokalerna.  

 Resursfördelningen av personal ser olika ut i de olika verksamheterna, vilket 

påverkar hur pedagogerna kan arbeta. Antal resurstimmar varierar från inga timmar alls 

till 30 timmar per vecka. Variationen är ganska stor och vi frågar oss om det är bättre 

för barnen med CI på förskolan där de har många resurstimmar? Frågan kommer förbli 

obesvarad men vi tycker den är intressant att lyfta.   

 Då det finns utrymme för att delta i barnens lek, sätta ord på barnets känslor, 

benämna ord, upprepa vad de andra säger, hjälpa barnen att lösa konflikter blir även 

leken ett träningstillfälle för barnet med CI. Ett spontant träningstillfälle på barnets 

villkor och på deras nivå. Samtalet kretsar då kring deras intressen och ord som 

benämns är vardagsord som barnet har användning för i det sociala samspelet med 

andra barn. Detta stämmer väl överrens med resultatet från Ahlström (2000) studie där 

hon framhåller att personalens sätt att vara och kommunicera med barnet är av stor 

betydelse. Författaren menar vidare att det speglar barnens sätt att vara både socialt och 

språkligt-kommunikativt. 

 En respondent menar att de planerade träningstillfällena inte är så populära vilket 

gör det svårt för att ett lärande ska ske. I förskolans läroplan står det att förskolan ska 

vara lärorik, trygg och rolig (Skolverket.2016). En fundering vi ställer oss utifrån ovan 

påstående är om de enskilda träningstillfällena är nödvändiga, kanske hellre träning med 
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några barn tillsammans i små grupper. Då fler barn ges möjlighet till lärande på ett 

roligt och stimulerande sätt. För enligt vår erfarenhet och bedömning gynnar språkliga 

och kommunikativa aktiviteter alla barn i förskolan. Alla respondenter ansåg att det inte 

skilde sig något i planeringen av verksamheten för barn som har CI och de barn som 

inte har CI. De lyfter mer att det är förskolans uppdrag att utgå från varje barns 

förutsättningar. Dock var det en respondent som sa att det enda som skilde sig var den 

enskilda träningen för det barnet som har CI då det anpassas utifrån just det barnet.   

 

7.2.2 Reflektioner kring komminikativ påverkan 

Vikten av ljusinsläpp och belysning samt pedagogernas placering i rummet för att 

kunna möjliggöra läppavläsning för barnet som har CI togs upp av alla respondenter 

utom en. Detta är något nytt som vi fann utifrån våra respondenters svar under våra 

intervjuer. Vi menar att det är centrala och betydelsefulla arbetssätt för att gynna barn 

som har CI kommunikativt. Samtidigt ser vi att betydelsen av ljusinsläpp och belysning 

för att barnet med CI ska ges möjlighet för läppavläsning inte nämnts i någon av den 

forskning som har presenterats. En risk finns, om pedagogerna inte har kunskap om 

belysningens betydelse, att endast mysbelysning är tänd för att skapa trevlig och lugn 

stämning.  En fråga vi ställer oss, är det så att forskarna tar för givet att alla vet detta 

eller anser de att det inte har så stor betydelse. Eller är det så att vi har missat att ta upp 

det utifrån deras forskning.  

 Att använda tecken som förstärkning till det talade språket var ett kommunikativt 

arbetssätt som alla respondenter utom en använde sig av. Tecken som stöd gynnar alla 

barns språkutveckling och vi anser att det borde användas mer i verksamheten på alla 

förskolor. Av egen erfarenhet används det bara i verksamheten när något barn har fått 

det rekommenderat från specialpedagog. Många pedagoger har gått utbildning i tecken 

som stöd men vi vet också att det bör användas kontinuerligt för att tecknen ska 

kommas ihåg. Små bilder på rumsbundna tecken kan vara bra att sätta upp på väggen då 

man blir påmind om att använda tecknen. Det är inspirerande när barnen lär sig nya 

tecken som de använder i sin vardag. Pedagogens kunskap i tecken som stöd eller 

teckenspråk bör vara större än barnets teckenkunskap. En önskan skulle vara att 

pedagogerna fick fortlöpande utbildning i tecken dels för att hålla tecknen aktuella men 

även för att utveckla tvåspråkigheten hos barn med CI. 
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 Preisle & Midbøe (2011) framhåller att vissa barn föredrar att kommunicera via 

tecken medan andra barn använder talet. Vilket förhållningsätt ungdomarna möts av är 

avgörande för hur deltagande de kunde vara i ett samtal. Samtidigt menar Cramèr- 

Wolrath (2013) att i lärande och kommunikation är teckenspråket en förutsättning för de 

döva men det svenska talade språket är också viktigt för delaktighet i samhället. 

Författaren understryker att tvåspråkighet, teckenspråk samt talande svenska är något 

som många anser som nödvändigt. 

 Bildstöd i kommunikationen med barn som har CI användes av alla respondenter. 

En respondent sa att de använde bildstöd ibland, då de upplevde att barnet som har CI 

oftast förstår det verbala språket.Våra resultat stämmer väl överrens med vad 

forskningen säger, Cramèr- Wolrath (2013) menar att uppleva kommunikation med 

flera sinnen gör att den språkliga kompetensen ökar. En fråga som kommer till oss 

utifrån detta påstående är, stämmer omgivningens uppfattning om att barnet som har CI 

hör det verbala språket tillfredställande eller är det så att barnet kan läsa av läpparna så 

bra, eller kan det vara en kombination av bra läppavläsning och att barnet känner till alla 

rutiner och mönster så väl och vet vad som ska hända under dagen och därigenom 

fungerar så bra. Ytterligare en fundering är, kan det vara så att ljudmiljön på förskolan 

är så bra att barnet som har CI klarar av att höra det verbala språket på ett 

tillfredställande sätt.  Ljudmiljön är även viktig då det gäller delaktighet och 

kommunikation menar Preisle och Midbøe (2011). En tanke inför framtiden är hur 

ljudmiljön i skolan kommer att påverka barnets hörselstatus, kommer det att kunna 

ändra barnets förutsättningar att ta till sig det verbala språket som det i dag kan på 

förskolan. Det är inget som vi i dag kan få svar på utan får lämna som en fundering, då 

vi inte i dag vet hur ljudmiljön ser ut på den skola där barnet ska börja när det är dags 

för det.  

 

7.2.3 Reflektioner kring delaktighet  

Andra stödåtgärder som bör tänkas på för att barn som har CI ska känna delaktighet, 

utifrån sina förutsättningar, är ljudmiljön. Alla respondenter ansåg att ljudmiljön är 

viktig för att barn som har CI ska orka med sin vardag och att ett lärande ska ske. Ljung 

(2010) menar att ljudabsorbenter i lokalerna och genomtänka inventarier är en liten 

kostnad som krävs för att få till en bra ljudmiljö. Den talade informationen kräver att 

mottagaren ska höra det som sägs utan att behöver anstränga sig extra för att höra. Görs 
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inte det kommer förutsättningarna för lärande minskas, dessutom påverkar det minnet 

negativt. Enligt Christidou (2015) kan oönskat störande ljud ge många skador på 

individer som utsätts för det. Blad annat hörselskador och koncentrationssvårigheter, 

samt svårigheter i inlärning och att kommunicera. En respondent uppgav att de 

avvaktade läkarens utlåtande och att det var en ekonomisk fråga innan avdelningen 

kunde ljudanpassas. Här ställer vi oss lite frågande, kan det vara så att det saknas 

kunskap hos politiker, ledning och pedagoger kring den stora betydelse som ljudmiljön 

har för att kunna vara delaktig utifrån sina förutsättningar med CI. Eller är det en 

ekonomisk fråga som ändå väger tyngre vilket motsäger vad  Ljung (2010) har kommit 

fram till i sin forskning.  Om vi sedan ser på svar från respondent kring kommunikation, 

där upplevelsen var att barnet med CI oftast förstod det verbala språket så de använde 

inte mycket bildstöd samt inga tecken. Kan det vara så att anpassningen av ljudmiljön 

har gjort förutsättningarna så goda att barnet med CI kan vara delaktig utifrån sina 

förutsättningar till största delen enbart genom sitt CI?  

 Sjödin (2012) menar att det finns ett betydande samband mellan upplevelsen av en 

dålig ljudmiljö och förvrängning av tal, något som ger sämre möjligheter för ett positivt, 

utvecklande och pedagogiskt arbete. Detta ger i sin tur en ökad ohälsa hos individerna. 

 Teknik är också stödåtgärder som kan ses gynna delaktigheten för barn som har CI. 

Det var två respondenter som lyfte att de hade hörslinga att tillgå för barn som har CI. 

Där en respondents erfarenhet var att slingan fungerade bättre för barn med hörapparat 

än barn med CI. Vår tanke är om det kan vara så att då barn i förskolan är aktiva i sin 

kommunikation samt samspel och samtidigt är mycket rörliga. Kan det vara så att slinga 

inte alltid är så lätt att använd i förskolan då barnen är så rörliga och rör sig i olika rum 

snabbt. Hillesøys (2014) tankar styrker att det är viktigt att tekniken kring CI fungerar 

samt att pedagogernas kompetens har betydelse för interaktionen med andra för de barn 

som har CI.  

 Enligt Wass (2009) är det viktigt att i tidig ålder ge barn auditiv stimulering, då 

hjärnan och örat tränas på ett nytt sätt att uppfatta ljud, och det är betydelsefullt för att 

de kognitiva funktionerna ska utvecklas. Hon menar vidare att det är även betydelsefullt 

att inse de kognitiva konsekvenserna för att barn med CI ska få bästa tänkbara stöd. Alla 

utom en respondent säger att vi måste sätta ord på omgivningen och det som görs. En 

respondent påtalade att det lätt kan bli missförstånd både när barnet ska leka och även 

med pedagogerna för att vissa ord låter väldigt lika. Utifrån ovanstående är vår 

upplevelse att pedagogerna i förskolan har ett stort och viktigt uppdrag som kräver att 
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alla får bra vägledning och stöttning i sitt pedagogiska arbete kring dessa barn. Vilket 

tagits upp tidigare i detta arbetet, där en respondent lyfte avsaknaden av pedagogiskt 

stöd från kommunen. De saknade någon att bolla med i kommunen kring tillexempel på 

vilket vis miljön på förskolan kan tillrättaläggas eller på vilket sätt de ska arbeta med 

barnet som har CI samt få hjälp med att få extra resurstimmar till avdelningen. 

Ytterligare en reflektion vi har är att ingen respondent har tagit upp logopedstöd i 

arbetet med barnen som har CI. Detta är enligt oss en mycket viktig stödinsatts för barn 

och pedagoger. Frågan vi ställer oss är, vad beror detta på, uppenbarligen har inte några 

logopedinsatser funnits för dessa förskolor vi intervjuvat respondenter på. Vilket vi ser 

som ett stor förlust  vad det gäller den sociala och den kommunikativa delaktigheten.  

Något som vi reagerade extra positivt på var det som en respondent sa, nämligen att 

barnet med CI är en egen individ som har sina intressen precis som alla andra barn.  

Hillesøy (2014) har i sin studie kring interaktion mellan de yngsta barnen med CI och 

barn utan CI i förskolan kommit fram till att barnen med CI är aktiva i samspelet likt de 

barn som inte har CI. Forskarna framhåller också att implantatet är av stor betydelse för 

barnet för att kunna delta på samma villkor som övriga barn. 

 Vi anser att det är viktigt att pedagogerna medvetet hjälper barnen att bli delaktiga i 

verksamheten och att deras självkänsla stärks. En risk finns att barn med 

funktionssättning blir omedvetet särbehandlade vilket i sin tur på långsikt missgynnar 

både självkänsla och känslan av delaktighet i barngruppen. Pedagogen bör medvetet 

jobba för att stärka barnet i de olika situationerna som uppstår under dagen för att ett 

livslångt lärande ska ske och barnet ska utvecklas till en självständig medborgare i 

samhället. 

 

7.2.4 Avslutande kommentarer och slutsats 

Den viktigaste upptäckten och lärdomen vi fått när det gäller den sociala och 

kommunikativa delaktigheten för barn med CI i förskolan är betydelsen av pedagoger 

och specialpedagogers kunskap kring CI. Det krävs utbildning för både pedagoger och 

specialpedagoger kring detta, för att rätt insatser ska sättas in. Saknas kunskap finns det 

risk att barnet inte förstår eller uppfattar det talade språket och på så vis inte blir socialt 

och kommunikativt delaktig. Pedagogerna måste vara nära barnet med CI, stötta och 

vägleda, sätter ord på vad som händer samt förbereder barnet på vad som ska hända. 

Varje barn är unikt och har olika sätt att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
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Med detta menar vi att barn med CI måste erbjudas olika sätt att lära, där tecken, 

bildstöd samt talat språk är en viktig kombination.  

 En god ljudmiljö är avgörande för att barn med CI ska ges möjlighet att uppfatta det 

talade språket. Trots ett CI implantat har de fortfarande en hörselnedsättning som kräver 

en god ljudmiljö. Alla pedagoger uppgav att ett av deras arbetssätt är att dela barnen i 

mindre grupper. Det blir lättare att uppfatta tal och ger bättre förutsättning till 

kommunikation och social delaktighet. Även belysning, bra ljusinsläpp och barnets 

placering har stor betydelse för möjlighet till läppavläsning, menar pedagogerna. Dock 

fann vi ingen forskning om ljusinsläpp, vilket vi reflekterat kring tidigare i arbetet.  

 Avslutningsvis är vår förhoppning att skolledning, pedagoger och specialpedagoger 

som kommer i kontakt med barn som har CI i förskolan ska ha nytta av att läsa vårt 

arbete. Pedagogerna är viktiga och kan göra skillnad. Vilka pedagoger vi möter på 

vägen kan vara avgörande för hur framtiden blir för våra barn. 

 

 

7.2.5  Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska kring på vilket sätt arbetet kring enbart nyanlända 

barn ser ut utifrån samma syfte och frågeställningar. Då vi under våra intervjuer fått 

upplevelsen av att det finns nyanlända barn som har CI eller står inför CI operation. Där 

varken barn eller föräldrar har hunnit befästa det svenska språket något och det i 

förskolan sällan finns tillgång till pedagoger som talar samma språk som de nyanlända 

barnen och deras föräldrar gör. 

 Ytterligare ett förslag till ny forskning skulle kunna vara att göra om denna studie 

men i stället för att använda intervjuer som metod skulle observationer som metod 

användas. Då det kan vara en sak att som respondent berätta hur arbetet går till och en 

sak hur det ser ut i verkligheten.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Missivbrev 

       

     

   

   

Hej!      

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på specialpedagogprogrammet på 

Linneuniversitetet och nu ska göra vårt examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss kring 

barn med cochleaimplantat och vårt syfte med arbetet är att Vi vill bidra till fördjupade 

kunskaper kring  pedagogers arbete i förskoleverksamheten för att barn med 

cochleaimplantat ska känna delaktighet samt  utvecklas utifrån sina förutsättningar med 

tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i lärandet.   

Intervjun vill vi göra på er förskola eller via Skype efter överenskommelse med er och 

vi beräknar att en intervju kommer ta ca 60 min. Samtalet kommer att dokumenteras 

med ljudinspelning för att underlätta bearbetning av era svar. Inspelningen kommer 

förstöras när arbetet är godkänt och klart. 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska krav, vilket innebär att ert deltagande är frivilligt, ni 

har möjlighet att avbyta er medverkan när ni önskar, alla uppgifter kommer 

avidentifieras och behandlas konfidentialitet samt att det som sägs vid intervjun endast 

kommer att användas för vårt examensarbete.  

Vi ser fram emot att få träffa er. Är det något ni undrar över så når ni Camilla på XXX 

och Elisabeth på XXX. Vår handledare är Marianne Björn, Linnéuniversitetet, och hon 

nås på mejladress marianne.bjorn@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Camilla Karlsson och Elisabeth Lindow  
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Bilaga 2 Intervjuguide     

 

Bakgrundsfakta 

1. Berätta om din bakgrund, utbildning, antal år i verksamheten m.m. 

2. Beskriv denna förskolans organisation. Finns det tillgång till 

specialpedagog/speciallärare och annat specialpedagogiskt stöd? 

Intervjufrågor 

1. Beskriv ert arbetssätt i arbetet med barn med CI? Berätta om det arbetssätt som du 

upplever gynnar barn med CI bäst? Vad det gäller socialt och kommunikativt.  

Möjligheter och hinder?  

2. Har några fysiska förändringar gjorts i förskolemiljön sedan barnet med CI 

började? Berätta 

3. Har du/ni fått utbildning eller handledning? Av vem? 

4. Använder ni tekniska hjälpmedel? Om ja, vilka används och hur används de? 

5. Vad anser ni är viktigt för att barnet ska känna delaktighet under förskoletiden? Hur 

arbetar ni för att skapa delaktighet i olika situationer som samlingar, lek, 

samtal/kommunikation? 

6. Finns det tillgång för särskilt stöd för barnet? Extra resurstimmar? Berätta hur de 

används? 

7. Hur tänker ni kring arbetet med utvecklingen av barnet självkänsla? 

8. Hur tänker ni kring arbetet för att barnet ska känna tillhörighet i barngruppen på 

förskolan? 

9. Hur arbetar ni för att stärka samspelet mellan barnet med CI och dess kamrater? 

Behövs det? 

10. På vilket sätt kommunicerar pedagogerna på förskolan med barnet som har CI? 

Tecken, bildstöd, tal m.m. När görs detta? Är det med alla barn eller enbart med 

barnet som har CI? 

11. Hur arbetar pedagogerna på förskolan så den pedagogiska verksamheten gynnar barn 

med CI socialt och kommunikativt? Finns det något som ni anser extra viktigt? 

12. På vilket sätt planeras verksamheten utifrån barnets förutsättningar? Berätta. Skiljer 

sig den planeringen från hur det planeras för övriga barn? 

13. Finns det några nackdelar/fördelar med CI?  Om vi tänker kommunikativt och socialt. 

 


