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1 Inledning 
 
Man kan verkligen inte se att hon inte hör så bra, hon pratar ju så bra, leker och är med, det 
behövs väl inte så mycket extra stöd, kanske bara lite teckenspråk i vissa situationer sa du till 
mig och tittade på barnet som lekte i ett hörn med några kompisar. Frustrerad kände jag hur 
ilskan växte i mig, varför förstår du inte?  
 
Under vår utbildning till förskollärare har vi haft många funderingar och reflektioner om hur vi 
bäst skapar en skola för alla. En skola för alla tycks vara ett ledande ord för skolpolitiken i dag 
men stämmer den bilden alltid med verkligheten? Då vi själva har erfarenhet dels som förälder 
och dels som personal till ett barn med hörselnedsättning är det just den gruppen som är extra 
intressant för oss. För ett barn med hörselnedsättning är det viktigt att rätt sorts stöd och insatser 
görs för att skapa möjligheter till utveckling. Pedagogens förhållningssätt och kunskaper inom 
området, individuellt stöd, ljudmiljö, storlek på barngrupp, kommunikation och delaktighet samt 
hjälpmedel är några av de faktorer som spelar roll när barnet utvecklas. Brodin & Lindstrand 
(2004) tillsammans med Horn (2005) betonar att vi inte får glömma att ett barn med 
funktionshinder i form av hörselnedsättning i första hand är ett barn med ett barns alla behov, 
möjligheter, önskningar och tankar men i en del situationer framträder svårigheter beroende på 
funktionsnedsättningen. Vi vet själva av erfarenhet att det är viktigt för barn med 
hörselnedsättning att få vara delaktiga och att samspela med andra för att utvecklas. Men allt fler 
rapporter och undersökningar från bl.a. Hörselskadades riksförbund (Hrf 2005, 2006a, 2007) och 
Lotta Coniavitis Gellerstedt (2006), visar på att det finns stora brister inom detta för barn med 
hörselnedsättning. Det är relevant att ifrågasätta om verksamheten anpassas till dessa barn och 
om de får möjligheter till delaktighet?  
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2 Bakgrund 
 
Här vill vi kortfattat beskriva vad en hörselnedsättning kan innebära, vad ett cochlea implantat 
är, hur skolsituationen för barn och ungdomar med hörselnedsättning ser ut idag samt en del 
tidigare forskning inom området.  

  
2.1 Hörselskada 

Den vanligaste formen av hörselskada är att personen i fråga har en nedsättning av hörseln. 
Andra orsaker kan vara tinnitus eller MeniEres sjukdom. Man skiljer ofta på dem som är födda 
med sin hörselskada (barndomshörselskadade) och vuxenhörselskadade som fått sin skada på 
hörseln i vuxen ålder. Det finns olika grader, lätt, måttlig och grav hörselnedsättning. Oavsett 
graden av nedsättning kan hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater behövas för att ingå i 
talade kommunikativa sammanhang (Roos & Fishbein 2006). Dövhet är beteckningen på en 
sådan hörselskada som gör att hörselförlusten är så stor att man inte kan förstå tal utan 
hjälpmedel och även måste nyttja andra sinnen i samspelet med andra människor (Horn 1995). 
En döv person använder sig av teckenspråket för sin kulturella och sociala identitet samt för sin 
språkutveckling. Det finns döva som har CI (cochleaimplantat, se 2.2) och som därigenom kan 
uppfatta talat språk. 
 
2.2 Cochlea implantat 

Personer med cochleaimplantat (CI) har ett inopererat tekniskt hjälpmedel som stimulerar 
hörselnerven. Det gör att en döv eller gravt hörselskadad person kan uppfatta ljud, men det 
återställer inte hörseln. Implantatet består av en mottagare och en elektrod som opereras in i 
hörselsnäckan (cochlean). En mikrofon som placeras bakom örat fångar upp ljud som vidare leds 
till en processor, som till exempel kan bäras i en ficka när det gäller de små barnen. När barnet 
har blivit större byts detta till en processor som sitter bakom örat och liknar en hörapparat men är 
lite större i formatet. Processorn kodar ljudet och skickar det till en sändare som sitter ovanför 
örat (ej inopererad). Från sändaren går sedan radiovågor till mottagaren som sänder elektriska 
signaler via elektroden till snäckan och retar hörselnerven, vilket gör att hjärnan uppfattar detta 
som ljud (Hrf.se 27/5-07). I Sverige har 1 344 personer cochleaimplantat. Av dessa är 483 
barn. Operationer genomförs vid Universitetssjukhusen i Lund, Linköping, Sahlgrenska i 
Göteborg, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Huddinge samt Umeå (Hrf 2007). 
 
2.3 Kommunikation 

Alla hörselskadade har olika behov och deras skador kan skilja sig åt på många sätt. Det som är 
väldigt viktigt för alla med en hörselskada är möjligheten att få vistas i en bra ljudmiljö. De 
flesta hörselskadade har svårt att uppfatta ljud som ligger på en hög frekvens. Det som i första 
hand skiljer hörselskadade barn från hörande är att de kan uppleva kommunikationsproblem. De 
får svårt att höra vad personer runt omkring dem säger. Vissa hörselskadade klarar av att samtala 
bra med en eller två personer, men är det flera i samma samtal får den hörselskadade personen 
problem med att vara delaktig (Hrf 2006a). 
I många fall kan hörselskadade uppfatta tal i en - till - en situationer och kan själva producera tal. 
I gruppsammanhang kan det däremot bli problem att klara en kommunikation som bygger enbart 
på talspråket. Det kan i stora gruppsammanhang vara svårt att identifiera meningsfulla ljud 
utifrån det brus av ljud som uppstår i sociala sammanhang. Det samma gäller för döva barn som 
fått cochleaimplantat (Preisler, Tvingstedt & Ahlström 2003, jfr även Nilsson 2007). 
Hörselskadade kan med hjälp av hörapparat, rätt miljö, pedagogiska insatser och teknisk 
utrustning fungera i det dagliga samspelet med andra (Horn 2005). Flera personer med 
hörselnedsättningar kan ha användning av teckenspråket eller tecken som stöd i sin 
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kommunikation. Teckenspråket är ett visuellt språk som döva använder sig av i sin 
kommunikation. Teckenspråket följer inte den talade svenskan utan har en egen syntax (ordning 
av orden som i detta fall utgörs av tecken) och egen grammatik. När man beskriver tecken som 
stöd (TSS) använder man sig av inlånade tecken från det svenska teckenspråket. De utförs 
genom att simultant inflika enstaka tecken eller flera tecken i varje uttalad sats (Roos & 
Fischbein 2006). 
 
2.4 Skolsituationen i dag 

Hörselskadas riksförbund (Hrf) skriver i sin årsrapport 2006 att hörselskadade barn inte får den 
utbildning de har rätt till, utan mår dåligt i skolor som inte är anpassade till deras behov. Vidare 
påpekar Hrf att med rätt stöd kan barnen tidigt utveckla sin kommunikation, få stark självtillit 
och bli fullt delaktiga samhällsmedborgare. De flesta hörselskadade barn och ungdomar behöver 
anpassad skolgång för att kunna vara fullt delaktiga i lek och utbildning. Varje år föds 200 barn 
som behöver hörapparat eller/och teckenspråk för att kunna kommunicera. Under uppväxten 
ökar antalet med ytterligare 200 per årskull (Hrf 2007). För många barn är det långt till 
specialförskolor, vilket gör att föräldrar väljer att placera sina barn i förskolan på hemorten. Flera 
myndigheter delar på ansvaret för skolgången för barn med hörselskador och gränserna för 
uppdelningen är oklara vilket gör att dessa barn ofta hamnar mellan stolarna (Hrf 2007). Det 
övergripande ansvaret för barn med hörselskador (förutom föräldraansvaret) ligger hos 
hemkommunen. Det innebär att barnet ska erbjudas anpassad utbildning i hemkommunen.  
 
Konsekvenser som dåliga skolresultat ska inte behöva uppkomma, eftersom barn med 
hörselskador är lika begåvade som andra barn. Men de behöver få utbildning som anpassas efter 
deras specifika behov. Barn med hörselskador måste få tillgång till en förskola och skola som 
anpassar skolgången så barnen kan fungera som fullt delaktiga individer. Läroplanen för 
förskolan (1998) utrycker att den ”pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat till egna 
behov och förutsättningar” (Lpfö-98 s. 5). 
 
Barn som får en skolgång med fungerande kommunikation och upplever sig som delaktiga, 
växer upp till starka kompetenta individer, vilket i sin tur leder till att de klarar av utbildning 
även på högre yrkesnivå. De hörselskadade får därmed känna sig som fullt integrerade 
medborgare i samhället (Hrf:s årsrapport 2006a). Hörselskador är idag ett stort problem som 
omfattar allt fler och allt yngre människor i Sverige. Trots detta anser Hrf att hörselfrågorna 
oftast hamnar i botten på samhällets dagordning. Problemen har låg prioritet och de styrs ofta av 
fördomar inom skolväsendet. Följderna blir allvarliga och leder till att elever går ut skolan utan 
godkända betyg. ”Konsekvenser av bristande delaktighet i skolan visar sig inte bara genom 
dåliga skolresultat, utan också genom att barnen mår dåligt. En del drar sig undan, orkar inte 
träffa vänner utanför skolan. Andra blir utagerande, att vara klassens bråkstake är ett sätt att ta 
kontroll över sin situation och protestera mot att känna sig utanför” (Hrf 2006:60a). 
Pedagogernas barnsyn och förhållningssätt är avgörande för hur arbetet i barngruppen gestaltar 
sig. Lotta Jönsson (2003) skriver att redan i förskolan behöver grunden läggas för en positiv 
identitet som hörselskadad. En positiv utveckling i sampel med omgivningen leder till 
verklighetsanpassning där man finner en plats och respekt för sig själv som person och där man 
också kan visa respekt för andra människor och ta hänsyn till dem.  
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2.5 Tidigare forskning 

Det finns inte mycket forskning om hörselskadade barn i förskolan. Den forskning som finns är 
relativt gammal. Nyare forskning har kopplats till hur skolbarnen upplever sin situation. Det 
finns en del forskning om just delaktighet och funktionshinder. Vi har däremot inte hittat något 
som direkt handlar om det ämne vi har varit angelägna att forska kring. I dag går de flesta av 
dessa barn i den ”vanliga förskolan” och därför är det intressant att veta mer om hur möjligheter 
för en integrerad fortsättning i skolan kan underlättas och om det finns arbetssätt som främjar 
dessa barn hela vägen från förskola till skola. 
 
I rapporten ”Om elever med hörselskada i skolan” av Lotta Coniavitis Gellerstedt (2006) 
redovisas en undersökning som gäller elever med hörselskada. Ena syftet med undersökningen 
var att visa på hur elever födda mellan 1987-1993 upplever delaktighet, tillgänglighet och 
likvärdighet i skolan. Det andra syftet var att redovisa vilken kompetens lärarna har som arbetar 
med dessa barn. Undersökningen baseras på två enkätstudier, en till eleverna där ca 1200 barn 
och ungdomar fick enkäten och en till lärarna där ca 200 blev kontaktade. 52 % av eleverna 
svarade och 69 % av lärarna. De integrerade eleverna hade en högre svarsfrekvens än de som 
gick på specialskola. Sammanfattningsvis konstaterar författaren att integrerade elever i högre 
grad än elever i specialskolor har eller upplever brister i sin skolsituation. De upplever att det 
pedagogiska, psykosociala och tekniska stödet till viss del brister. Vidare säger författaren att det 
finns en stor minoritet av hörselskadade integrerade elever som har en klart otillfredsställande 
och påfrestande skolsituation. Resultatet av undersökningen visar att var femte elev uppfattar 
problem vad det gäller delaktighet och likvärdighet. På frågan om vilka saker som är viktigast 
för att kunna delta i undervisning och skolarbete svarar eleverna, att lärarens sätt att förhålla sig, 
rätt ljudmiljö och kompisarnas sätt att vara, är de viktigaste faktorerna för att uppleva 
delaktighet. Svaren på lärarenkäten visar att de flesta lärarna inte har fått någon utbildning vad 
det gäller undervisning och stöd till elever med hörselskada och att de har behov av fortbildning. 
För att det pedagogiska mötet mellan elever och lärare ska bli bra inser lärarna att de har en 
viktig roll. 
 
Ellström (1993) har följt två förskolor i syfte att studera om döva barn eller barn med 
hörselskador som är i behov av teckenspråk och placeras i en förskola för hörande, automatiskt 
blir socialt integrerade. Slutsatsen blir enligt Ellström att en lokalmässig placering av 
hörselskadade och döva barn tillsammans med hörande inte automatiskt leder till en social 
integration. Studien visar på att en integrerad verksamhet måste förberedas och understödjas på 
olika sätt för att leda till en social integration. De två förskolor som varit med i undersökningen 
visar på olika resultat. En av förskolorna upplever att de döva och hörselskadade barnen inte alls 
samspelar med de andra barnen. Den andra förskolan kan se att under vissa situationer sker en 
integration mellan barnen t.ex. vid lekar där det inte krävs mycket kommunikation för att delta. 
Skillnaden mellan dessa förskolor är pedagogernas inställning till integrering. Ena förskolan 
uttryckte integrering som något positivt medan den andra förskolan tyckte att barn med 
hörselskador behövde vara i en egen grupp. 
 
Ahlström (2000) har observerat tolv barn i åldrarna två till sju år under en tvåårsperiod i olika 
naturliga situationer på en teckenspråkig förskola. Ahlström kom fram till att de hörselskadade 
barn hon observerat hade svårigheter i samspelet då språket var talbaserat. Flertalet av de 
hörselskadade barnen kunde också delta i talspråksbaserade samtal i en- till- en kontakt. Vid 
analysen framkom några betingelser i den omgivande miljön som kunde anses gynnsamma för 
barnets utveckling. Det handlade om personalens fokus på kommunikation och samspel, att 
personalen intog en stödjande roll gentemot barnet i samspel med andra, samt att personalen 
hade en barncentrerad och icke styrande kommunikationsstil. 
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3 Syfte och problemformuleringar 
 
För ett barn med funktionshinder finns tre viktiga faktorer som är förutsättningar för delaktighet. 
Det handlar om social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. Den sociala miljön handlar om 
social gemenskap, samspel i grupp, relationer och identitetsuppfattning. Den pedagogiska miljön 
omfattar lärandemässiga aspekter som t.ex. hur verksamheten utformas, förhållningsätt och 
arbetssätt. Den fysiska miljön handlar om att skapa materiella, tekniska och kroppsliga 
förutsättningar (Palla 2006). Med bakgrund av detta har vi formulerat vårt syfte och 
problemformuleringar. 
 
3.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på huruvida pedagogerna genom sitt arbets- och 
förhållningsätt kan främja delaktigheten i social, pedagogisk och fysisk miljö för barn med 
hörselnedsättningar.  
 
3.2 Problemformulering 

• Hur beskriver pedagogerna sitt arbets- och förhållningssätt för att främja barnets sociala 
miljö?  

 
• Hur beskriver pedagogerna sitt arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska miljön? 

 
• Hur beskriver pedagogerna utformningen den fysiska miljön? 

 
3.3 Avgränsningar 

Vi har i vår undersökning valt att fokusera på pedagogernas roll och den fysiska miljön runt 
barnet, dvs. barnets närmiljö, när det gäller att skapa förutsättningar för att barn med 
hörselsnedsättningar ska kunna bli delaktiga i förskoleverksamheten. Vi vet att andra faktorer 
påverkar hur delaktigheten ser ut för barn med hörselnedsättning som ex. kommunens ekonomi, 
politik och samarbete med föräldrar. Dessa aspekter väljer vi att inte ta med eftersom vi 
tidsmässigt inte hinner med detta.  
 
Då barn med cochleaimplantat till stor del har en situation som liknar de hörselskadades har vi 
valt att i arbetet benämna dessa båda grupper som hörselskadade eller barn med 
hörselnedsättning. Vi är dock medvetna om att cochleaimplantatets funktion hos barn kan variera 
i stor grad.  
 
För oss var det viktigt att denna undersökning genomfördes med tanke på hur nyare forskning 
saknas inom området. Förhoppningsvis kan det ge ringar på vattnet och leda till att djupare och 
mer ingående undersökningar görs som belyser barn med hörselnedsättningar och deras 
möjligheter till delaktighet i förskolan. 
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4 Teoretisk ram  
 

4. 1 En skola för alla - lagar och förordningar 

Brodin och Lindstrand (2004) beskriver att full delaktighet och jämlikhet är målen för den 
svenska handikappspolitiken och dessa mål ska uppnås genom normaliserig och integrering. År 
2010 ska Sverige vara ett tillgängligt land för hörselskadade. Då ska funktionshindrade vara fullt 
delaktiga i samhället har riksdagen tagit beslut om. Hrf (2005) anser att det är långt kvar innan 
målet är nått och de är osäkra om Sverige kommer klara att uppfylla detta mål innan tiden går ut. 
Riksdagen har beslutat efter utredningen om funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998: 66), 
att funktionshindrade barn så långt som möjligt ska erbjudas anpassad utbildning i 
hemkommunen. Förskolan och skolan är den värld där barn och ungdomar ska tillbringa en stor 
del av sin dag. Detta gör att tiden där bör vara värdefull och stimulerande för varje individ och en 
plats där alla ska känna tillhörighet och delaktighet oavsett olikheter och behov. Elever med 
speciella behov ska inte benämnas som ”elever med särskilda behov” som det tidigare stod i 
läroplanerna för skola/förskola. Sedan år 2000 har det uttrycket ändrats till ”elever i behov av 
särskilt stöd”. Detta skifte ska göra att man inte lägger problematiken på eleven utan istället ser 
elevens möjligheter och hur det pedagogiska arbetet ska anpassas till var och ens förutsättningar 
(Persson 2001). 
 
Det finns många paragrafer och artiklar som har betydelse för ståndpunkter relaterade till 
utbildning och utvecklandet av en skola för alla. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, 
konventionen om barns rättigheter, Salamanca deklarationen, skollagen och läroplanen (Brodin 
& Lindstrand 2004). FN: s barnkonvention bygger på att barnets bästa alltid ska komma i första 
hand. En konvention är rättsligt bindande. I artikel 23 erkänner konventionsstaterna att ett barn 
med fysiskt eller psykiskt handikapp bör få åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer värdighet, möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället och 
främjar självförtroendet (Skolverket 1999). 
 

1994 antogs Salamanca deklarationen som bygger på principer, inriktning och praxis vid 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd och en handlingsram. Även om en deklaration 
inte är rättsligt bindande, bygger den på allmänna principer som staternas regeringar bör följa. 
Grundtanken i dessa dokument är att erkänna behovet i arbetet mot målet en skola för alla. I 
Salamanca deklarationen framkommer det att den uppgift som den integrerade skolan har är att 
utveckla en pedagogik som bygger på barnet i centrum och som har förutsättningar att ge alla 
barn undervisning, däribland de som har grava skador eller funktionshinder. Förskolan har ett 
viktigt uppdrag där små barn bör erbjudas en verksamhet som främjar deras fysiska, 
intellektuella och sociala utveckling, samt stärker deras mentala beredskap inför skolstarten 
(Skolverket 1999). I skollagen kap 2, 3§ står det beskrivet att förskoleverksamhetens uppgift är 
att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. För bedrivande av 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller 
erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara 
ändamålsenliga. Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns 
behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall 
ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Vidare kan man se att även läroplanen för 
förskolan styrker det faktum att barn med behov av särskilt stöd ska få det och att verksamheten 
skall anpassas till alla barn. Läroplanen för förskolan skriver ”omsorg om det enskilda barnets 
välbefinnande, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till 
barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på 
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samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte kan fördelas lika” (Lpfö-98, s 4). 
 

4.2 Integrering/ inkludering 

Under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet ägde det rum en omfattande 
segregering och där barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder placerades på 
institutioner. Redan i början av 1900-talet kom reaktioner på hur dessa segregerade grupper 
växte fram. Brodin och Lindstrand (2004) skriver att många människor under denna tid var 
tveksamma till att införa segregation vilket innebar ett avskiljande från den vanliga 
undervisningen. Även Emanuelsson (2004) menar att sedan mer än 100 år tillbacka väcktes 
tanken om en gemensam skola, där barn från de högre samhällsgrupperna skulle få sin utbildning 
tillsammans med övriga barn i en skola som skulle anpassas efter varje barns behov. Folkskolans 
undervisning skulle anses utgå från att motsvara alla barns behov. Här fanns tanke på att 
utveckla en integrerad skola för alla. Det dröjde till 60-talet innan dessa avskiljda grupper 
ifrågasattes på allvar. För att förverkliga visionerna som samhället krävde vid denna tid så skulle 
personer med funktionshinder integreras istället för att segregeras. På detta sätt avvecklades alla 
institutioner för vuxna och barn (Tideman 2004). En annan viktig faktor när det gällde 
integreringsreformen var Bengt Nirjes (2003) debatt om normaliseringsprincipen, vilken i första 
hand syftade på de utvecklingsstörda och deras rättigheter men har även varit av stor betydelse 
för den allmänna handikappolitiken. Till följd av denna integreringsdebatt, reformer och skollag, 
de nya läroplanerna för förskola, skola, FN:s barnkonvention och Salamanca deklarationen 
stärktes visionen om integrering för alla individer och tankar om en skola för alla växte. 
 
Integration som mål är en konsekvens av en demokratisk människosyn. Alla människor har rätt 
till full delaktighet och eftersom alla är lika mycket värda kan ingen uteslutas från samhällets 
gemenskap skriver Emanuelsson (2004). Han menar vidare att ett hot mot en framgångsrik 
integrerad gemenskap finns i värderingar som leder till att peka ut någon för att vara mindre 
värd. Det är viktigt att användning av begreppet integrering får sin fulla betydelse och inte 
misstolkas. Emanuelsson skriver i ”Integrering/inkludering i svensk skola” att ordet integrering 
blivit benämning för en slags åtgärd i form av placering och metod för behandling av avvikande 
elever, vilket leder till att ordet missbrukas. Det har gjort att ordet inkluderad har börjat användas 
istället, som enligt Tideman m.fl. (2004) innebär att man räknar in alla elever från början oavsett 
vilket stöd som behövs. 
 
4.3 Delaktighet 

Palla (2006) har kommit fram till tre viktiga faktorer för delaktighet när det gäller barn med 
funktionshinder. Det handlar om fysisk miljö, social miljö och pedagogisk miljö. Den fysiska 
miljön omfattar aspekter som handlar om att skapa materiella, tekniska eller kroppsliga 
förutsättningar för delaktighet. Den fysiska miljön är grundläggande och om den inte är 
ändamålsenlig kan det skapa problem inom de andra områdena. Den sociala miljön handlar om 
social gemenskap, samspel i grupp, relationer och gemenskap. Den pedagogiska miljön omfattar 
lärandemässiga aspekter, organisation och bedrivande av verksamheten, arbetssätt och 
förhållningssätt. Det är ett ömsesidigt förhållande mellan dessa tre aspekter och de påverkar 
varandra. Därför är det viktigt att delaktighetsfaktorn förekommer inom alla tre områdena. Även 
Coniavitis Gellerstedts rapport (2006) styrker det Palla skriver om viktiga faktorer för att skapa 
delaktighet. Coniavitis Gellerstedt får fram i sin undersökning att elever framhåller det 
pedagogiska stödet i form av rätt metodik för att de ska uppleva delaktighet. Rätt metodik 
innebär att stöd ges i form av att läraren delar in i små undervisningsgrupper, tillgång till 
undervisning på teckenspråk, läraren upprepar vad de andra eleverna sagt. Eleverna nämner även 
hur de påverkas av rätt fysisk miljö i form av små grupper, bra ljudmiljö och teknisk utrustning 
som fungerar tillfredställande. Coniavitis Gellerstedt kallar den sociala miljön för psykosocialt 
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stöd vilket innebär att läraren har god kunskap om hörselskadan och dess konsekvenser, att 
läraren förmedlar kunskap om hörselskadan till klasskamrater och uppmuntrar till goda 
relationer. Detta stärks av uppdraget i Lpfö 98 där arbetslaget skall ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling och ges goda 
förutsättningar för att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.  Allmänna 
råden och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) ger rådet att i arbetet med barn med 
funktionshinder måste stödbehovet ses i relation till den miljö barnet vistas i. Stödet kan vara 
mindre barngrupper, personalförstärkning eller i form av handledning av personalen.  
 
Granlund m.fl. (2006) hänvisar till en amerikansk forskare vid namn Bronfenbrenner som 
betonar att det som direkt påverkar barnets utveckling psykologiskt och socialt är deras aktiva 
deltagande i utvecklingsfrämjande samspel. Detta samspel ska vara kontinuerligt över en längre 
tidsperiod. I delaktighet är samspel en viktig ingrediens men även upplevelsen av delaktighet och 
miljöns förutsättningar måste räknas in för att man ska tala om delaktighet. Bernhanu (2006) 
anser att delaktighet bör beskrivas som ett samspel mellan individen och dennes omvärld.  
  
Även Gustavsson (2004) menar i likhet med Palla att faktorer som engagemang, samspel, fysisk 
miljö, anpassningar, hjälpmedel och tillgänglighet är viktiga för små barns delaktighet. Det finns 
en stark relation mellan samspel och delaktighet och barn med hög delaktighet visar ofta på ett 
tätt sampel med barn och vuxna i sin omgivning. För att inleda detta samspel krävs det någon 
som ser de möjligheter som finns i omvärlden. Utveckling kan ske när barnet får möjlighet att 
förstärka eller smälta tidigare erfarenheter genom lek i besläktade nischer. Därför ska en bra 
förskolemiljö vara utformad så att den tillåter barnet att själv välja och vidare utveckla de nischer 
som det passar barnet att vara aktiv i. Enligt Granlund m.fl. (2006) är nischer den kontaktyta 
mellan barnet och miljön, dvs. den del av miljön där barnet i en viss aktivitet/situation aktivt och 
kontinuerligt samspelar med sin omvärld över en längre tid. Här blir kunskaper om de 
konsekvenser barnets funktionshinder innebär mycket viktiga. 
 
Molin (2004) stöder Gustavssons resonemang och betonar att delaktighet kan handla om att delta 
i olika sammanhang, att göra saker på egen hand eller tillsammans med andra, vara engagerad 
och att samspela. Delaktighet kan röra frågor som tillhörighet och identitet. Upplevelsen av att 
vara delaktig säger något om vem man är i samspelet med omgivningen. En ytterligare aspekt av 
delaktighet är tillgänglighet och det är uppenbart att fysisk och social tillgänglighet är en 
förutsättning för delaktighet. Palla (2006) skriver att huruvida delaktighet för elever med 
funktionshinder ska bli verklighet så krävs det troligtvis insatser både på individ, grupp och 
organisationsnivå. En förutsättning för att skapa en känsla av delaktighet är att alla får lov att 
finnas med i gemenskapen inom klassens eller gruppens ram. I en skola för alla, får alla elever 
en plats och är välkomna (Jönsson 2000). 
 

4.4 Social miljö 

Ett perspektiv som ofta synliggörs inom pedagogiken är att människan är en aktiv varelse som 
tänker och handlar i samspel med andra människor i sin omvärld. Läroplanen för förskolan 
(1998, s.6) utrycker att ”lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på 
att barnen lär av varandra”. Det finns flera forskare t.ex. Pramling-Samuelsson & Johansson 
(2003), Säljö (2000) och Nilsson (2005) vilka lyfter fram dialogen/kommunikationen och 
samspelet som ett viktigt fenomen. Genom kommunikation och samspel med andra i den 
omgivande miljön utvecklas människan. Utveckling ses som något som händer mellan individer 
och mellan individ och fysisk omgivning (Emilsson 2003).  Preisler, Tvingstedt och Ahlström 
(1999) menar på, för att främja utvecklingen hos barn med hörselskador är ett samspelsinriktat 
perspektiv en viktig punkt. Det handlar om att skapa ett möte mellan två kännande, tänkande 
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varelser som i ett samspel kan dela varandras känslor och upplevelser.  
 
Säljö (2000) kallar detta för ett sociokulturellt perspektiv. Länken mellan barnet och 
omgivningen är kommunikationen och språkanvändningen. Här finner vi kopplingar till det 
Nilsson (2005) menar är grunden för samspel mellan människor. Han menar att kommunikation 
är denna grund, vilket innebär att man delar med sig av eller meddelar något som t.ex. 
innebörder, upplevelser, tankar, avsikter, känslor eller värderingar. Andersson (2006) menar att 
det finns en risk för att barn som föds med en funktionsnedsättning inte görs delaktiga i 
samspelet med andra människor i samma utsträckning som barn utan funktionshinder. Eftersom 
kommunikationen utgör en förutsättning för social och personlig utveckling är delaktigheten i 
den språkliga gemenskapen väldigt viktigt för en hörselskadad (Wennergren 2006). Detta stärkas 
av det Ellström såg i sin studie (1993) att kommunikation i samspel med hörande barn är något 
som de hörselskadade har svårt att hänga med i och att i aktiviteter där det krävs mycket 
kommunikation blir problemen stora. Elever med nedsatt hörsel måste ges förutsättningar för 
kommunikation genom att läraren styr samtalet så att en och en talar och att samtal sker i små 
grupper om en eller två personer i taget skriver Tvingstedt (1993). Roos och Fishbein (2006) 
menar att i kommunikationen behöver människor med hörselsnedsättning inte bara språk utan 
också kunskaper och medvetenhet om egna lyssnarstrategier för att aktivt kunna delta i samtal i 
olika miljöer.  
 
Nilsson (2005) menar att både den sociala och personliga utvecklingen sker i samspelet med 
andra. Den identitet som barnet tillskriver sig är den som viktiga personer i barnets närhet 
tillskriver barnet.  Jönsson (2003) skriver att många hörselskadade försöker skapa sig en identitet 
som hörande eftersom hörande tillhör en majoritet och alla strävar efter att tillhöra majoriteten. 
För hörselskadade är detta svårt och många riskerar en kluven identitet om man inte får tillgång 
till sitt riktiga jag. Redan i förskolan behöver grunden läggas för en positiv identitet som 
hörselskadad. En positiv utveckling i sampel med omgivningen leder till verklighetsanpassning 
där man finner en plats och respekt för sig själv som person, och där man också kan visa respekt 
för andra människor och ta hänsyn till dem. Då barnet integreras i en grupp med hörande barn är 
det viktigt att de hörande barnen får information om hörselskador, samtidigt som barnet 
uppmuntras i sin medvetenhet och identitet som hörselskadad. Det ska vara tillåtet att vara 
hörselskadad skriver Lotta Jönsson (2003) och det resonemanget kopplar hon till sina egna 
personliga erfarenheter som hörselskadad. Som hörselskadad är det också viktigt att få möjlighet 
att träffa andra med hörselskador för att utveckla en positiv identitet av sig själv och för att 
identifiera sig med någon i samma situation. Vänskapsrelationer och samvaro med kamrater är 
viktiga delar av ett barns tillvaro. De påverkar barns utveckling, och erfarenheter i 
kamratgruppen påverkar personlighetsutvecklingen. Kommunikationssvårigheter som i 
allmänhet följer en hörselnedsättning kan begränsa det sociala samspelet, vilket riskerar att bli ett 
hinder för social gemenskap (Tvingstedt 1993). Det psykosociala stödet är viktigt i barnets 
identitets och självuppfattning enligt Coniavitis Gellerstedt (2006). Detta bekräftar även 
Tvingstedt (1993) med att påtala att en lärare måste vara särskilt uppmärksam på sitt eget 
förhållningssätt. Det gäller gentemot alla elever men är kanske speciellt viktigt gentemot elever 
som av olika anledningar riskerar att ställas utanför kamratskapet. Det är viktigt att läraren 
förmedlar en positiv bild av barnet. 
 
Om pedagogerna satsar på att barnet ska kunna etablera kontakt, utveckla relationer till andra 
och tillgodogöra sig information och kunskap kring omvärlden enbart via tal och utan stöd kan 
detta få konsekvenser för hela barnets utveckling. Därför är den vuxnes roll viktig genom att på 
olika sätt främja det sociala samspelet mellan barnen i barngruppen. Genom att vara observant på 
barns signaler kan pedagogerna lära sig avläsa, tolka och förstå innebörden i det som barnen 
uttrycker (Preisler, Tvingstedt & Ahlström 1999). Tvingstedt (1993) menar att lärare som med 
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hjälp av observationer och samtal försöker sätta sig in i det hörselskadade barnets situation, och 
anpassa undervisningen till barnets förutsättningar och behov ökar möjligheterna för en gynnsam 
utvecklingsmiljö. Lärarens och den vuxnes roll lyfts fram i det sociokulturella perspektivet som 
betydelsefulla för barnets utveckling. Det är genom interaktionen med andra som barnet tar till 
sig och exponeras för de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället. Med hjälp av en 
vuxen kan barnet avancera i sin utveckling (Säljö 2000). 
 
Enligt Emilsson (2003) handlar det om att se barnet i sitt sammanhang i form av relationer och 
miljö. Lärarens roll består i engagemang, att se, stödja och utmana barnet . Det är pedagogen 
som står i centrum för mötet mellan barn och pedagog i förskolan. Relationen är inte jämbördig 
och därför krävs det en pedagog som har tillägnat sig ett förhållningssätt som kan byta perspektiv 
och förstå hur barn kan uppleva sig själva i ett sammanhang (Jenner 2004). Han kallar detta 
begrepp för kontextualisering vilket innebär att se individen i sitt sammanhang. Ett annat viktigt 
begrepp är perspektivseende, som syftar på att pedagogen kan gå utanför sitt eget perspektiv för 
att så långt som möjligt möta barnet i verksamheten utifrån dess livssituation. Vidare menar 
Jenner att mötet har ett pedagogiskt innehåll och det är mötets mening att barnet i samspel med 
pedagogen ska utveckla sitt lärande och sin sociala kompetens. Mötet påverkas givetvis av 
kulturella faktorer och samhällets och pedagogens förväntningar. Därför menar Jenner att i detta 
sammanhang handlar det mycket om motivationsarbete från pedagogens sida för att ett barn som 
befinner sig på förskolan ska känna delaktighet i det förskolan förmedlar och i den sociala 
kontakten med kamrater. Ingen blir delaktig av sig själv utan det måste ske i en dialog och i ett 
samspel med andra individer och i centrum för denna process står pedagogen. 
 
Tvingstedt (1993) menar att den sociala interaktionen i samspel mellan jämnåriga är viktigt att 
utveckla i gemensamma aktiviteter och lekar. Detta gör att barn på ett naturligt sätt tar kontakt 
med varandra och möjligheter till gemenskap och ömsesidig förståelse mellan barnen byggs upp. 
För att främja det sociala samspelet i leken krävs en balansgång mellan det enskilda barnets 
behov av stöd och en bedömning av hela leksituationen. För att pedagogiskt stödja lekens 
samspel krävs att pedagogen är observant på varför barnet inte deltar i leken. Det kan handla om 
att barnet inte behärskar de färdigheter som krävs för att leka en speciell lekform. Barnet kan 
sakna de kommunikativa verktygen, barnet behärskar inte det sociala förhandlandet eller 
reglerna i leken. Beroende på orsak krävs olika insatser från pedagogen (Jorup & Preisler 2001). 
 
4.5 Pedagogisk miljö  

Palla (2006) beskriver att val av arbetssätt och förhållningssätt tycks vara en central del i att 
skapa möjligheter till delaktighet. Ett arbetssätt som bygger på elevers olikheter kan främja 
känslan av tillhörighet och motverka känslan av att vara avvikande. Arbetet i förskolan ska enligt 
Lpfö 98 anpassas till varje barns förutsättningar och behov. Detta tolkas i ett integrerat arbetssätt 
som att pedagogiskt, socialt och tekniskas stöd i enlighet med barnets behov utgör en del av de 
rutiner och handlingsmönster som präglar förskolan i lärande- och sociala situationer. Enligt  
statistik från Hrf (2007) går 79 % av barn med hörapparat och 27 % av barn med CI i integrerade 
klasser. Enligt skollagen kap 2 § 3 är kommunen skyldig att planera och anpassa skolgången 
efter varje barns behov. Detta gör att lärare i förskola och skola som har hörselskadade barn 
inkluderade måste skaffa sig kunskaper och ta del av fortbildning om vad det innebär att vara 
hörselskadad och vad som behöver utvecklas för att förskolan/skolan ska skapa de bästa 
förutsättningarna i sitt arbete med inkludering av personer med hörselnedsättning (Linikko 
2006). Även Palla styrker det genom att visa i sin rapport att ett relationellt förhållningssätt till 
barns olikheter och genom ett specialpedagogiskt stöd så kan möjligheten för en lyckad 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd öka. Studien som Linikko (2006) presenterar drar 
även slutsatsen att erfarenheter ger bästa resultat i arbetet med att utveckla inkludering och 
därmed våga prova nya arbetssätt för att ständigt hitta det som fungerar bäst för varje individ. 
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Han menar också att planering mellan pedagoger är av största vikt för att hitta en gemensam syn 
på hur arbetet i verksamheten runt barnet ska utvecklas efter dess möjligheter. En inkluderad 
skola har inte bara ett värde för specifika elever med funktionshinder utan för alla som finns och 
verkar inom denna skola.  
 
Det räcker inte med att inkludera ett barn med funktionshinder och tro att inget mer behöver 
göras. Istället bör pedagoger som finns runt individer med funktionshinder tänka att det inte är 
barnet som ska anpassas till verksamheten utan tvärtom. I en fungerande integrering ska det vara 
en sammanhållen grupp av olika individer. Verksamheten med pedagogen i spetsen ska finna 
villkor och möjligheter för deltagande i gruppen oavsett vilken personen är eller vilket handikapp 
som finns med i bilden. Pedagogen måste erbjuda meningsfulla uppgifter för att en person med 
funktionshinder ska känna delaktighet, ”Integrerad undervisning kan inte bli meningsfull om inte 
också undervisningens innehåll och inriktning bearbetas” (Emanuelsson 2004:112). 
 
En målsättning med integreringen var att alla skulle känna en social gemenskap med olika 
personer. Tideman (2004) menar att sociala relationer är ett mänskligt behov men också en 
resurs för den enskilda personen. Ett socialt nätverk kan fungera som ett avgörande stöd i 
livssituationer. Tideman säger vidare att dessa sociala relationer inte är något som kommer 
automatiskt utan att det sker i ett uppbyggande samspel mellan individer som möts. Vidare 
betonar Palla (2006) att stöd till personal och till skolan i flera hänseenden kan vara viktigare än 
stöd till enskilda elever, då det gäller att skapa möjlighet för alla elever till delaktighet. Hrf 
(2007) skriver att de ordinarie lärarna sällan får den erfarenhet och kompetens som behövs 
eftersom antalet hörselskadade elever är så få på varje skola. En kort kurs räcker inte för att 
kunna ge barnet rätt stöd. Vidare påpekas att bristande delaktighet blir en stor börda för det 
enskilda barnet. Fortbildning om medicinsk diagnostik för verksamma lärare kan enligt 
Bernhanu (2006) bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten. Läraren får ökade 
kunskaper och en förståelse för barnets svårigheter och för familjens situation. Genom 
kontinuerlig fortbildning kan synsätt, yrkesroller, arbetsmetoder och samverkan påverkas, vilket 
i sin tur kan leda till förändringar i det pedagogiska arbetet 
 
Ahlström (2002) hänvisar till Tvingstedt (1993) som i sin forskning sett att hörselskadades 
sociala situation i skolan påverkas av hur läraren genomför sin klassrumsundervisning och 
bemöter de hörselskadade barnen. Bättre och integrerade kunskaper hos pedagoger ger ett 
förhållningssätt med en mer tillrättalagd pedagogik (Bergkvist 2001). Ahlström (2002) påpekar 
att omgivningen behöver kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar barnet under 
utveckling i olika situationer och betingelser under olika livsperioder. Funktionshindret får 
varken negligeras eller överbetonas. Risken finns att omgivningen relaterar alla barnets 
svårigheter till hörselnedsättningen eller antar man ett annat perspektiv där hörselskadan inte 
överhuvudtaget betraktas som en viktig aspekt i barnets utveckling. Båda faktorerna kan ge 
konsekvenser för barnet. Jorup & Preisler (2001) har i sin studie sett skillnader mellan sina 
observationer och vad pedagogerna beskriver. Personalen ansåg att de hörselskadade barnen 
sällan hade svårigheter i att delta i leken men vid observationerna visade det sig att leken ofta var 
kort, högst ett par minuter lång innan barnet flög i väg till nästa lek. Att barn får svårigheter att 
delta i leken kan enligt Jansson (2004) bero på att barnet med funktionshinder kan ha svårigheter 
att tolka lekens händelseförlopp, missar viktig information i kommunikationen eller 
kommunicerar inte på ett jämbördigt sätt. Detta gör att barnet lätt blir utanför i kamratkulturen. 
Det blir den vuxnes roll att vara ett komplement i kommunikation och händelser i leken, så att 
barnet ges möjligheter att vara delaktig i leken. Det är inte pedagogens roll att erbjuda barnet en 
vuxenstyrd lek utan att hjälpa barnet att hitta vägar till att delta i leken på ett jämbördigt sätt. 
Precis som Coniavitis Gellerstedt (2006), Ahlström (2000) och Tvingstedt (1993) betonar, är 
lärarens medvetenhet om hur man genomför undervisningen mycket viktig. Genom en 
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tillrättalagd metodik, kommunikativa strategier och undervisningsstrukturer kan läraren stödja 
barnet i sin utveckling. En hörselnedsättning innebär inte bara att det kan vara svårt att uppfatta 
vad som sägs utan det blir lätt att personen med hörselnedsättning också uppfattar fel, vilket kan 
vara väldigt frustrerande och upplevas som pinsamt. För att hjälpa barnet till att uppfatta rätt 
finns bra hjälpmedel som pedagogen i barnets närhet kan använda. För ett barn med 
hörselnedsättning är det viktigt att läraren har ögonkontakt med barnet vid genomgångar, visar 
och förespråkar tydlig turtagning vid samtal, talar tydligt och lära barnet att titta på den som 
talar. Likaså är bilder och synonymer viktiga för att förstärka och förtydliga nya begrepp för 
barnet. Andra viktiga metoder och strategier är att läraren repeterar och omformulerar det som 
sagts, använder stödtecken, förbereder barnet för vad som ska hända under dagen, upprepar svar 
och alltid använder slingan vid genomgångar, samt att läraren medvetet arbetar med mindre 
grupper och har samlingar i ring eller u-form (Norman & Riviera 2002). 
 
4.6 Pedagogernas utformning av den fysiska miljön  

Den fysiska miljön syftar till att skapa materiella, tekniska eller kroppsliga förutsättningar för 
delaktighet. Det kan innebära tid, stöd, tillgång till hjälpmedel eller att lokalerna skall vara 
ändamålsenliga. Beslut som rör den fysiska miljön sker troligen på en övergripande 
organisations-/samhällsnivå och är styrt av ekonomiska förutsättningar. Men det finns också 
faktorer i den fysiska miljön som gör att pedagoger själva kan hitta bra lösningar för att anpassa 
den fysiska miljön för ett barn med hörselnedsättning. Om tid och stöd organiseras av ansvariga i 
förskolans och skolans sammanhang kan också utrymme för delaktighet och jämlikhet hos elever 
med funktionshinder öka (Palla 2006). 
 
Skollagen 2 kap 3§ utrycker att lokalerna skall vara ändamålsenliga och för ett barn med 
hörselnedsättning är det som Hrf (2007) påpekar att personer med hörselnedsättning har behov 
av en bra ljudmiljö, tekniska hjälpmedel och anpassad gruppstorlek. Hrf rekommenderar högst 
åtta elever i en klass när en av eleverna är hörselskadad. En bra lokal för hörselskadade är fri från 
buller, ekon och andra störande ljud. Även om det inte går att undanröja alla störande ljud i 
sammanhang där människor möts kan man med en rad åtgärder skapa goda förutsättningar för 
kommunikation. En genomtänkt planlösning ger bättre ljudmiljö och det ska vara möjligt att 
bedriva verksamhet i olika rum för att ljudets ska dämpas. Akustiken i en lokal beror på 
efterklangstiden, dvs. ekoeffekten. Ljuddämpande material på väggar, tak och golv som 
ljudabsorbenter, mattor och annan textilbeklädnad ger kortare efterklangstid (Hrf 2006b). Enligt 
Norman & Rivera (2002) kan man också göra ljudmiljön bättre genom att använda t.ex. 
stoltassar, vaxdukar på borden, mattor och tyger som dämpar störande ljud. Genom att kontakta 
en hörselingenjör kan man kontrollera akustiken i rummen. Norman & Rivera påpekar också att 
bra belysning är viktigt för barn med hörselskador. Tvingstedt (1993) betonar att det finns 
hjälpmedel som pedagogen kan använda för att hjälpa barnet uppfatta vad som sägs. Det kan 
vara tekniska hjälpmedel som t.ex. t-slinga1. Stöd kan enligt Palla (2006) finnas i varierande 
former. Stödet kan riktas till så väl lärare och övrig personal som till elever. I strukturerade 
lärandesituationer kan assistansen vara en faktor som främjar delaktighet såtillvida att assistenten 
strukturerar olika aktiviteter till eleven. 

 

 
                                                
1 En fast anordning som gör att man med hörapparaten/cochlea implantatet i t-läge uppfattar vad som sägs i den 
tillhörande mikrofonen som t.ex. pedagogen använder. Störande ljud försvinner och det blir lättare att uppfatta det 
som sägs. 
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5 Metod
 
5.1 Metod 

Vi valde att genomföra en intervjustudie då vi fann att den metoden passade oss bäst för att ta 
reda på huruvida pedagogernas förhållningssätt och arbetsätt främjar delaktigheten för barn med 
hörselskador. Vi koncentrerade oss på att intervjua en liten grupp pedagoger eftersom vi ville få 
ett djup i frågan istället för bredd. Detta gav också pedagogerna möjlighet att ge sina egna 
tolkningar av den sociala verkligheten, något som Bryman (2002) menar är typiskt i en kvalitativ 
studie. I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar som sin livsvärld, 
hör dem utrycka sina åsikter och synpunkter med egna ord och få reda på deras uppfattning om 
den egna arbetssituationen. ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för 
att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale 1997, 
s.70). Detta har vi haft som utgångspunkt i val av metod. På så vis kunde vi få ta del av 
pedagogens uppfattningar om arbetet med att skapa delaktighet för ett barn med 
hörselnedsättning. Innan vi bestämde oss för en kvalitativ undersökning vägde vi för och 
nackdelar mellan olika undersökningsmetoder mot varandra. Vi insåg att enkäter inte skulle ge 
oss det djupa svar vi ville ha. Observationer kändes inte heller relevant eftersom det då i stora 
drag skulle bygga på att även barnet observerades, vilket skulle innebära vissa inte helt 
okomplicerade forskningsetiska ställningstaganden. I den kvalitativa forskningen används ord 
för att presentera analyserna av samhället. Det är den deltagandes uppfattning som är viktig och 
betydelsefull (Bryman 2002), i detta fall de intervjuade pedagogerna. I den kvalitativa 
forskningen är det ett mindre antal människors uppfattningar och tolkningar som ligger i fokus. 
Som en kvalitativ forskare eftersträvs en nära relation till de personer som studeras för att 
forskaren på så vis ska kunna uppfatta världen på samma sätt som de gör (Bryman 2002). Mot 
bakgrund av detta ansåg vi att en kvalitativ intervjustudie bäst motsvarade vårt syfte. 
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att forskaren håller sig till en lista 
med specifika teman (en intervjuguide, se bilaga A) där den intervjuade ges frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt (Bryman 2002). I den semistrukturerade intervjun är forskaren flexibel 
och kan spinna vidare på den intervjuades svar, bara det finns en anknytning till de teman man 
syftar att undersöka (Bryman 2002). Vi ansåg att en semistrukturerad intervju skulle passa oss 
eftersom det var en metod som vi kände oss bekväma med och som gav oss möjlighet att ringa in 
de teman vi sökte svar på.  
 
5.2 Urval 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer på fem olika förskolor i två mindre orter samt tre i en 
medelstor stad i södra Sverige där det finns hörselskadade barn eller barn med cochlea implantat 
inkluderade i verksamheten. Antalet barn varierade på förskolorna.  Dessa förskolor kände vi 
sedan tidigare genom arbets- eller privata kontakter. Genom våra kontakter dels som förälder till 
ett hörselskadat barn och dels som pedagog som arbetet med ett hörselskadat barn, handplockade 
vi förskolor vi kunde använda oss av. Enligt Bryman (2002) kan man aldrig vara helt neutral i en 
forskning och ett bekvämlighetsval beror ofta på tillgängligheten av antal individer som kan 
delta i undersökningen. Förskolorna kontaktades via brev (se bilaga B) där vi informerade om 
undersökningens syfte och en förfrågan om att få göra intervjuer med en pedagog på från varje 
förskola. Detta anser Bryman (2002) vara viktigt för att förvarna olika respondenter om att vi 
kommer att ta kontakt med dem. I brevet informerade vi även om att de uppgifter som används i 
undersökningen behandlas konfidentiellt och att inga frågor kommer handla om barnet. Att 
beskriva den intervjuades konfidentialitet innebär enligt Kvale (1997) att informationen som är 
privat och som kan identifiera den intervjuade inte kommer publiceras i arbetet, och det är endast 
vi som skriver arbetet som kommer att veta vem den intervjuade är.  
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5.3 Genomförande 

Vi kontaktade förskolorna genom telefon eller e-mail för att bestämma tid för intervjuerna. 
Dessa genomfördes i respektive förskolas samtals- eller personalrum. Då intervjuerna genomförs 
ansikte mot ansikte är det lättare att bygga upp ett förtroende och ta del av mimik, tonläge och 
känslor (Kvale 1997). 
 
Vid den första intervjun var vi båda närvarande eftersom vi inte hade någon större vana av att 
genomföra intervjuer och kunde på så vis i efterhand diskutera intervjutekniken inför kommande 
intervjuer. Detta gjorde att vi kände oss mer säkra vid de efterkommande intervjuerna. Därefter 
genomförde vi två intervjuer var. Innan intervjuerna började tydliggjorde vi vårt syfte med 
undersökningen och upprepade den information som gavs i brevet vi skickade till förskolorna 
innan undersökningen påbörjades. Vid intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide som vi 
arbetat fram utifrån våra tre problemformuleringar vi hade. Till varje problemformulering fanns 
tre huvudfrågor som i sin tur gav möjlighet till följdfrågor. Frågorna följde inte alltid samma 
ordning beroende på hur samtalet utvecklades. Kvale (1997) understryker att det är intervjuaren 
som är ansvarig för intervjuns förlopp. Det är intervjuns syfte och innehåll som avgör vilka svar 
som ska följas upp och fördjupas. 
 
Vid mötet bad vi pedagogen om tillåtelse att banda intervjun för att underlätta vår bearbetning av 
materialet. Samtliga medtyckte till detta och det gav oss möjlighet att fokusera på själva 
samtalet. Kvale (1997) menar att när man bandar en intervju blir det lättare att fokusera på det 
valda ämnet och den intervjuade får mer uppmärksamhet än när man sitter och skriver på ett 
papper. Med anteckningar är det svårt att hinna med allt och koncentrationen kan brista.   
 
Intervjuerna genomfördes i respektive förskolas samtalsrum. Under intervjun var vi ostörda och 
varje intervju varade mellan 45 – 60 min. Efter varje intervju gjorde vi korta anteckningar om 
hur vi upplevt och tolkat situationen. 
 
5.4 Bearbetning av resultat 

Vi började med att lyssna igenom intervjuerna och titta på våra anteckningar som vi gjort efter 
intervjuerna. Därefter skrev vi rent intervjumaterialet ord för ord. Av det renskrivna materialet 
sammanfattade vi varje intervju för sig. Vi lyfte fram det väsentliga som hade med våra 
problemformuleringar att göra. Resultatet delades in i de tre kategorier som vi hade som 
utgångspunkt och som berörde utformningen av den fysiska miljön, den sociala miljön samt den 
pedagogiska miljön. Efter detta kunde vi börja se mönster och strukturer över hur de olika 
pedagogerna arbetade för att främja delaktigheten, vilket resulterade i en text där vi varvade vår 
tolkning av intervjumaterialet med pedagogernas citat som illustrerar tolkningen. 
 
5.5 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att under hela forskningsprocessen kritiskt granska den information man får fram 
för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är. Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om att 
utförligt beskriva hur man gått tillväga för att hitta kvaliteter i företeelser och händelser (Kvale 
1997).  Detta har gjort att vi under vår forskningsprocess ofta ifrågasatt och reflekterat över vårt 
material och dess beskrivning och bearbetning. Bryman (2002) menar att i den kvalitativa 
forskningen står den externa reliabiliteten för den utsträckning i vilken en undersökning kan 
upprepas. Detta är svårt i den kvalitativa forskningen eftersom det är svårt att frysa en social 
miljö och dess betingelser. Detta gör att vår undersökning får en lägre extern reliabilitet.  
 
Ett sätt att säkra undersökningens validitet kan enligt Kvale (1997) vara att noggrant se till de 
teoretiska förutsättningarna finns och har en logisk koppling till intervjufrågorna. Detta har varit 
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vår ambition och huvudrubrikerna i intervjuerna har kopplats till arbetets frågeställningar, 
litteraturgenomgång och även i resultatdelen.  
 
För att öka pålitligheten har vi i transkriberingen från tal till skrift återgivit talet innehållsmässigt 
korrekt. Intervjuerna finns inspelade på band vilket har underlättat transkriberingen och höjer 
pålitligheten. Transkriberingen av varje intervju gjordes enskilt. För att öka pålitligheten i detta 
skulle vi båda kunnat skriva ut alla intervjuer för att sedan göra en jämförelse av våra tolkningar, 
något som Kvale (1997) lyfter fram. Vid resultattolkningen och analysen har vi delat in det vi 
sökt i de teman vi använt oss av i den teoretiska ramen. Resultat och analys gjorde vi 
tillsammans för att öka pålitligheten i våra tolkningar av intervjuerna. Bryman (2002) menar den 
interna reliabiliteten ökar om man som forskare kommer överens om hur man ska tolka det man 
ser och hör. 
 
5.6 Etiskt beaktande 

Vi var noga med att informera förskolorna om att vi var intresserade av att ta del av pedagogens 
synsätt och arbetssätt och inte av barnet ifråga. Även förskolorna och de intervjuade är anonyma 
och inga namn nämns. Därmed kan ingen identifieras. Kvale (1997) betonar vikten av att man 
vid intervjun säkrar konfidentialiteten och bevarar den under alla forskningsstadier. Även 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) trycker på konfidentialiteten, 
informationskravet och samtyckekravet. Vidare tydliggör Kvale att om man behöver redovisa 
information som på något sätt kan kopplas till en person måste personen i fråga först godkänna 
detta. Med bakgrund av detta har vi valt att inte göra någon beskrivning av förskolorna eller 
pedagogerna just för att ingen ska kunna identifieras. Eftersom andelen förskolor som har barn 
med hörselnedsättningar i sin verksamhet inte är särskilt hög ser vi en risk att förskolorna skulle 
kunna identifieras om vi gjort en närmare beskrivning av deras geografiska läge, antal barn och 
verksamhet.  
 
5.7 Metodkritik 

Vi inser att vi skulle ha kunnat styrka vår undersökning med att göra observationer av hur 
pedagogerna arbetar. Detta hade gett en tydligare bild över huruvida det pedagogerna berättar 
stämmer överens med verkligheten. Men det hade samtidigt ställt oss inför en del etiska frågor 
där vi hade varit tvungna att överväga hur vi skulle beskriva och tolka barnets handlingar. Det 
hade också gjort att själva arbetet blivit mycket större och rent tidsmässigt kände vi att det inte 
var relevant. Det hade givetvis också varit intressant att intervjua fler pedagoger för att få ett 
större djup i undersökningen.  
 
Det kan vara både till fördel och till nackdel att vi har erfarenhet av barn med 
hörselnedsättningar. En stor fördel kan vara att vi har goda förkunskaper, vilket gör att vi kan 
sätta oss in det pedagogerna tänker och upplever. Det ger oss också möjlighet att djupare tolka 
och ifrågasätta möjligheterna till delaktighet. Om vi inte haft någon förkunskap och erfarenhet 
kanske vår tolkning av det pedagogerna berättar enbart fått en positiv vinkling. Genom våra 
erfarenheter och förkunskaper har vi bättre möjligheter att kritiskt granska det material vi fått 
fram. En nackdel kan vara att vi genom våra erfarenheter inte alltid följt upp intervjufrågorna 
och bett pedagogerna förklara djupare hur de tänker. Detta eftersom vi tror oss förstå vad 
pedagogerna menat. Kvale (1997) menar att den professionella distansen kan försvinna genom 
att intervjuaren identifierar sig för mycket med intervjupersonen.  
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6 Resultat och analys 
 

Pedagogerna vi har intervjuat arbetar på förskolor där barn med hörselnedsättningar finns 
inkluderade i verksamheten. Barnen har hörselskador eller cochlea implantat och är i varierande 
åldrar. Vi kommer att referera till våra respondenter som pedagoger. Pedagogerna har olika 
utbildning, pedagog 1, 2, 3 och 4 är i grunden förskollärare. Pedagog 4 har även en hörsel- och 
dövspecialpedagogutbildning. Pedagog 5 har assistentutbildning och är resursperson för flera 
barn. Varje pedagog representerar var sin förskola. Resultaten följer den ordning vi har på 
frågeställningarna och efter varje resultatdel följer en analys. 
 
6.1 Social miljö 

För att ta reda på hur pedagogerna främjar den sociala miljön runt barnet har vi tittat närmare på 
hur pedagogerna arbetar för att stärka barnets känsla av tillhörighet i gruppen, barnets 
identitetsuppfattning och hur pedagogerna arbetar för att stärka det sociala samspelet i gruppen 
mellan barnet och dess kamrater. 
 
Pedagogerna återger att de överlag arbetar med att alla barn i gruppen ska känna sig trygga och 
värdefulla. I bland kunde en del pedagoger se att det fanns vissa hinder för barnet med 
hörselnedsättning att uppleva tillhörighet. 
 

Vi erbjuder alltid barnet att delta i allt men det är svårt då barnet inte 
alltid vill eftersom barnet får svårt att hänga med. (P.3) 
 
Det är svårt att vara en i gemenskapen och ändå tillgodose barnets behov. 
Vi har delade läsvilor där jag läser en saga på teckenspråk och de andra 
lyssnar på sagan i ett annat rum. Då är det svårt, eftersom barnet inte får 
ut något av en saga på talat språk, men ändå vill barnet vara med på den 
sagan ibland.(P.4) 

 
Pedagogerna berättar att det är viktigt att förmedla allas lika värde i gruppen. En pedagog 
nämner särskilt att de arbetar mycket med detta och att hela deras arbetssätt går ut på att ständigt 
förmedla allas lika värde till barngruppen. Därför tror pedagogen att de inte behöver arbeta med 
något särskilt just för barnet med hörselnedsättning utan att pedagogernas förhållningssätt 
naturligt förs över till alla barn i gruppen. 
 

Visar vi med vårt arbetssätt att vi tolererar och tänker på alls lika värde 
förs detta över till barnen utan att det är krångligt (P.5) 

 
En pedagog påtalar vikten av att förmedla känslan av att man duger som man är och att det är 
tillåtet att vara hörselskadad. 
 

Ja, att känna att barnet duger, tecknar barnet får barnet svar, pratar barnet 
får barnet svar. (P. 4) 

 
Ett par pedagoger resonerar som så att de inte behöver göra något särskilt för att barnet med 
hörselnedsättning ska känna tillhörighet i gruppen. Detta säger pedagogerna, beror på att barnen 
funnits i gruppen långt innan hörselnedsättningen upptäcktes och därmed var barnet redan en i 
gruppen.  
 
Samtliga pedagoger berättar att de på olika sätt arbetar för att stärka barnets 
identitetsuppfattning. Några arbetar medvetet med att stärka identiteten som hörselskadad och 
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menar att medvetenhet om den egna hörselskadan är positivt för identitetsuppfattningen. Det är 
viktigt att våga tala om att man inte hör och att vara trygg i sin hörselnedsättning t.ex. att våga 
visa sina hörapparater och berätta om sin hörselnedsättning för de andra. 
 

Jag försöker tala lite med barnet om att det är dövt och har ci men vi har 
inte talat så mycket om det i hela barngruppen. Det skulle också vara bra 
om vi kunde besöka andra förskolor som har barn med 
hörselnedsättningar och använder teckenspråk. (P.4) 
 
Vi förklarar för de andra hur barnets ci fungerar, att det är barnets öra. Än 
är barnet inte självt så medvetet om att barnets hörsel inte är som andras 
utan det är mest de andra barnen som vill titta på ci. (P.3) 
 
Barnet är stolt över sina hörapparater och barnet vågar tala om att när de 
andra skriker gör det ont i mina öron. Detta tycker vi är jättebra och de 
andra barnen har fått mer förståelse när barnet själv talat om det. (P.2) 

 
En pedagog påtalar att de inte vill utmärka barnet med hörselnedsättning och därför samtalar 
man inte så mycket om vad det innebär att vara hörselskadad utan påtalar mer allas lika värde 
och att alla ska delta på sina villkor. Förskolan har ändå försökt öka sin medvetenhet om ljudets 
påverkan för alla på förskolan. 
 

Däremot har förskolan varit med i ett ljudprojekt vilket ökat personalens 
och barnens ljuduppfattning i allmänhet. (P.5) 

 
En pedagog sa att de inte gjorde något särskilt för barnets identitetsuppfattning men var 
fundersam över om det var rätt eller fel. Pedagogen tyckte det var bra om man kunde få tips och 
idéer på hur man kan utveckla det hela. Vidare menade samma pedagog att känslan av att vara 
annorlunda växer i takt med ju äldre man blir och då blir arbetet med identitetsuppfattningen 
viktigare. 
 

Det kanske visar sig mer i skolan, känslan av att vara annorlunda. Det är 
kanske förutfattade meningar men ju äldre man blir, desto känsligare kan 
man bli. (P.1) 

 
För att stärka det sociala samspelet mellan barnet med hörselnedsättning och de andra barnen i 
gruppen berättar pedagogerna att de arbetar på olika sätt. För en av pedagogerna handlar det om 
att arbeta genom leken för att stärka det sociala samspelet. Pedagogen tycker att leken är bland 
det viktigaste för barnet för att uppleva delaktighet och för att utvecklas. Pedagogen menar också 
att det är viktigt att hjälpa barnet att hitta rätta sociala koder som att inte prata för högt. Då kan 
han/hon uppfattas som högljudd och jobbig av de andra barnen. 
 

Det är viktigt med rätt sociala koder för att bli accepterad i gruppen. (P.5) 
 
Vidare berättar en annan pedagog att hon tror att det är viktigt att man som vuxen finns med i 
leken för att stärka samspelet. För pedagogen innebär delaktighet att fungera i det sociala 
samspelet. Det är viktigt att kommunikationen fungerar för att barnet ska kunna delta i 
samspelet. Pedagogen menar att ju mer barnet kan uppfatta talat språk desto mer lossnar 
samspelet. 
 

Jag tror man måste finnas där särskilt när det finns en språklig brist men 
barnet måste få visa vägen för hur mycket stöd det behöver.(P.3) 
 

En pedagog resonerar som så att kommunikationen är det viktigaste för att delta i ett samspel. 
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När barnen är små är det lättare att få ett fungerande samspel eftersom de då är ganska direkta 
med varandra och mest leker bredvid varandra. Men efterhand tar språket mer och mer överhand 
och då blir det svårare. Språket ger barnen möjlighet att vara sociala med varandra. För att stärka 
samspelet är det viktigt att man som pedagog visar hur man kan göra, t.ex. gå fram nära när de 
vill tala med barnet eller göra tecken. Detta ger både barnet med hörselnedsättning och de andra 
barnen ett redskap för att kommunicera med varandra. 
 
Några pedagoger menar att de stöttar barnet i det sociala samspelet som vilket barn som helst 
och att det sociala samspelet fungerar bra. Däremot säger den ena pedagogen att det var skillnad 
innan barnet fick sina hörapparater och att barnet då behövde mer stöd. 

6.1.1 Analys av social miljö 

I den sociala miljön fokuserar pedagogerna på att stötta barnet i leken och kommunikationen 
eftersom det är här barnen har möjligheter att utvecklas. Leken är en viktig del för att få uppleva 
delaktighet och genom leken lär sig barnet att fungera socialt. Här lyfts ett sociokulturellt 
perspektiv fram som både Säljö (2000), Nilsson (2005) och Pramling Samuelsson (2003) 
beskriver. Det visar även på det som Preisler, Tvingstedt och Ahlström (1999) betonat då de 
menar att ett samspelsinriktat perspektiv är en viktig del för att främja utvecklingen hos ett barn 
med hörselnedsättning. Vidare tyder det på att pedagogerna tagit fasta på de riktlinjer Lpfö 98 
betonar då ”lärandet skall baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 
lär av varandra”(Lpfö-98 s.6). 
 
I leken och samspelet mellan barnen tycks en viktig del vara en fungerande kommunikation, 
enligt pedagogerna. Nilsson (2005) menar att grunden för ett samspel mellan människor är 
kommunikation. Genom kommunikationen kan man dela med sig av något eller meddela t.ex. 
upplevelser, tankar, avsikter känslor eller värderingar. Pedagogerna ser här sin roll som någon 
som hjälper barnet att ta del av det den missar, förmedla sociala koder och hitta en fungerande 
kommunikation. Pedagogen kan t.ex. vara en förebild för hur man kan ta kontakt med varandra. 
En kommunikationssvårighet som i regel följer en hörselnedsättning kan begränsa det sociala 
samspelet och riskerar att bli ett hinder för social gemenskap (Tvingstedt 1993). Precis som 
Preisler, Tvingstedt och Ahlström (1999) påpekat, är den vuxnes roll viktig för att främja det 
sociala samspelet. Genom att inte stödja ett hörselskadat barn i det sociala samspelet kan det leda 
till det som Coniavitis Gellerstedt (1999), Tvingstedt (1993) och Jönsson (2003) skriver, då de 
påpekar att barnet riskerar att få en kluven identitet, låg självkänsla och att barnets utveckling 
riskerar att hämmas. Pedagogens tankegångar om att det är viktigt att låta barnet visa vägen för 
vilket sorts stöd och stöttning det behöver, kan ses som Jenners (2004) resonemang om 
kontextualisering. Det betyder att det handlar om att se individen i sitt sammanhang. Vidare 
menar Jenner att det är viktigt att pedagogen kan gå utanför sitt eget perspektiv och sätta sig in 
barnets perspektiv och möta barnet i verksamheten utifrån dess livssituation. 
 
Intervjusvaren visar att det sociala samspelets svårigheter kan öka i takt med ålder. Vid en lägre 
ålder på barnen är samspelet lättare då barnen är mer direkta med varandra och många lekar är 
bredvidlekar. Desto mer språket utvecklas, desto mer tar språket överhanden i leken. Det medför 
svårigheter för barnet med hörselnedsättning. Här riskerar barnet att missa den sociala 
interaktion med jämnåriga som Tvingstedt (1993) betonar som viktig för att utveckla 
gemensamma aktiviteter och lekar. Därigenom utvecklas gemenskap och en ömsesidig förståelse 
mellan barnen. 
 
Efter tolkningar av intervjumaterialet visar det sig att det är vanligt att man på förskolorna 
arbetar med att få alla barn i barngruppen att känna sig värdefulla och trygga. En vanlig 
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inställning är att förhållningssättet som pedagogerna förmedlar naturligt förs över till alla barn i 
gruppen och att barnet med hörselnedsättning genom detta känner sig som en i gruppen. Mindre 
vanligt är att pedagogerna arbetar extra med barnet som har hörselnedsättning och hans/hennes 
känsla av tillhörighet i gruppen. De pedagoger som medvetet arbetar med att öka tillhörigheten 
till gruppen har även lagt märke till att det uppstår hinder då barnets enskilda behov kan vara 
svårt att förena med gruppens behov. Detta kan bero på att barnet inte delar samma språkliga kod 
som de övriga barnen. Skillnader och svårigheter i kommunikationen tycks därmed vara ett 
hinder i att skapa delaktighet. Andersson (2006) menar att det finns en risk i att barn som föds 
med en funktionsnedsättning inte görs delaktiga i samspelet med andra människor i samma 
utsträckning som barn utan funktionshinder. Precis som Wennergren (2006) påpekat är 
kommunikationen en förutsättning för social och personlig utveckling. Därför är det viktigt att 
man som hörselskadad blir delaktig i den språkliga gemenskapen. Emanuelsson (2004) menar att 
i en fungerande integrering finns en sammanhållen grupp av olika individer. 
 
Tvingstedt (1993) påtalar att läraren måste vara observant på sitt förhållningssätt gentemot alla 
barn men extra viktigt är förhållningssättet gentemot de barn som riskerar att ställas utanför 
kamratskapet. Medvetet arbetar flertalet pedagoger med att stärka barnens identitetsuppfattning 
som hörselskadad, vilket innebär att de vill förmedla känslan av att vara trygg med sin 
hörselnedsättning och att barnet ska våga tala om när det inte hör. Detta hör ihop med det 
Nilsson (2005) skriver, att den identitet som barnet tillskriver sig är den som viktiga personer i 
barnets omgivning tillskriver barnet. När pedagogerna förmedlar en positiv och tillåtande bild av 
identiteten som hörselskadad överförs detta till barnet, som i sin tur kan känna sig värdefull och 
trygg i vem han/hon är. Pedagogernas belysning av att de skulle vilja att barnet träffade andra 
barn i samma situation ligger i linje med Jönsson (2003) som menar att det som hörselskadad är 
viktigt att träffa andra hörselskadade för att utveckla en positiv identitet av sig själv. Några 
pedagoger resonerar annorlunda. På dessa förskolor arbetar man inte med att stärka barnets 
identitetsuppfattning som hörselskadad. En mening med det är att man inte vill utmärka barnet 
som annorlunda. Detta är tvärtemot vad Jönsson (2003) menar då hon skriver att när ett barn med 
hörselnedsättning integreras i en grupp med hörande barn är det viktigt att barnen får information 
om hörselnedsättningar och att barnet själv uppmuntras i sin medvetenhet och identitet som 
hörselskadad. I ett annat resonemang finns en osäkerhet om det är rätt eller fel att inte medvetet 
uppmärksamma och arbeta med att stärka barnets identitet. Pedagogens efterlysning av tips och 
idéer visar på det som Palla (2006) påpekat att stöd till personal och skolan i flera hänseenden 
kan vara viktigare än stöd till enskilda elever. Bernhanu (2006) menar att när läraren får 
förståelse för barnets svårigheter kan detta leda till en utveckling av verksamheten. Om man inte 
arbetar med att hitta sin identitet som hörselskadad finns det risk för det som Jönsson (2003) 
påpekar, att många hörselskadade försöker skapa sig en identitet som hörande, något som i sin 
tur riskerar att leda till att barnet blir kluvet i sin identitet.  
 
6.2 Pedagogisk miljö 

För att ta reda på hur pedagogerna beskriver sitt arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska 
miljön har vi tittat närmare på om pedagogerna fått någon utbildning, och hur de arbetar för att 
skapa delaktighet i aktiviteter, samlingar, lek och samtal. 
 
Pedagogerna beskriver att de gått olika utbildningar för att öka sin kunskap kring 
hörselnedsättningar.  Gemensamt var att Hörsel och Dövenheten informerat på förskolorna om 
hörselnedsättningar och gett tips och idéer.  
 

Det är Hörsel och Dövenheten som varit här och informerat om hörselskador 
men ingen har någon specifik utbildning för det här. (P. 1) 
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Flertalet pedagoger berättar att de fått en del utbildning i tecken som stöd eller teckenalternativ 
kommunikation. 
 

Hela personalgruppen har gått på tak- utbildning2 ett antal gånger. (P.3) 
 
Några pedagoger återger att de varit på kortare kurser, nätverksträffar eller konferenser om hur 
man arbetar med hörselskadade barn i förskolan. 
 

Vi har varit på nätverksträffar och träffat andra som är i samma situation 
och det har varit jättebra. (P. 5) 
 
SIT (specialpedagogiska institutet, vår anm.) har varit och informerat om 
hörselnedsättningar och jag har gått en fempoängskurs om 
hörselnedsättningar samt varit på en konferens som Barnplantorna 3 
anordnade. (P.3) 

 
En pedagog ser det som värdefullt att föräldern ger mycket information som de kan ha 
användning av i sitt arbete. 
 

Mamman hjälper oss med tips och idéer t.ex. när vi fick mikrolinken4 
kom föräldrarna med information om hur den används. (P. 2)  
 

För att skapa delaktighet för barnet i verksamheten berättar pedagogerna att de arbetar på olika 
sätt. Flertalet av pedagogerna nämner vikten av att vara en kommunikationslänk för barnet. Det 
kan då handla om att vara en teckentolk eller någon som återberättar vad som sägs i samtalen vid 
både lek och aktiviteter. Det är ofta svårt med snabba samtalsövergångar och här anser sig 
pedagogerna ha en viktig roll när barnet behöver stöd. 
 

Vi finns till för att hjälpa barnet om det tappar tråden i leken t.ex. då de 
byter samtalsämne eller lek. (P.5) 
 
Jag tecknar och pratar samtidigt i alla sammanhang för att alla ska kunna 
få veta vad som sägs och på så vis blir alla delaktiga. (P.4) 
 

Ett par pedagoger nämner också att de använder sig av tekniska hjälpmedel för att skapa 
delaktighet. Ett sätt är att skicka runt slingan5 bland barnen vid samlingen och på så vis öka 
delaktigheten i samtalen för barnet. När pedagogerna inte skickar runt slingan tänker 
pedagogerna på att upprepa vad de övriga barnen säger. Pedagogerna tänker också på att de 
tekniska hjälpmedlen ska finnas med och fungera även vid speciella situationer som teaterbesök 
eller sagoläsning på biblioteket. 
 

                                                
2 Teckenalternativ kommunikation 
3 Barnplantorna är en intresseorganisation för döva barn med cochlea implantat och barn med hörapparat 
4 En bärbar anordning som gör att man med hörapparat endast hör vad den som pratat i den tillhörande mikrofonen 
säger. Störande ljud försvinner och det blir lättare att uppfatta det som sägs. 
5 En anordning i ett rum som gör att man med hörapparat i T-läge endast hör den som pratar i en tillhörande 
mikrofon. Störande ljud försvinner och det blir lättare att höra vad som sägs. 
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Alla pedagoger berättar att de ofta delar barnen i mindre grupper när det är olika aktiviteter.  På 
samlingar nämner pedagogerna vikten av att sitta rätt i förhållande till barnet pga. avläsning och 
visuell upplevelse. Flertalet pedagoger beskriver att de ofta använder bilder eller saker för att 
tydliggöra vad som sker. Detta tror sig pedagogerna vara en hjälp i att strukturera och tydliggöra 
tillvaron för barnen. 
 

Vi använder tecken till alla sånger. (P.4) 
 
Vi använder bilder för att berätta vad som ska hända under dagen, på det 
sättet minskas oron om vad som ska hända och man vet vad som händer 
sen. (P. 5) 

 
En pedagog betonar vikten av att hitta ett kommunikationssätt som passar barnet. Om inte tecken 
eller tal fungerar kan bilder vara ett bra sätt. 
 

Bilderna blir en länk när tecknet inte fungerar. (P3) 
 

Det framkom även att det fanns aktiviteter där man inte delade upp barngruppen. Detta var t.ex. 
vid utedagar och gymnastik. Då blev det ofta större grupper och en pedagog berättar att de gick 
tillsammans med andra avdelningar till gymnastiken. Detta kunde pedagogen uppleva som 
jobbigt för barnet och förståelsen för det hörselskadade barnets behov fanns inte alltid hos 
pedagogerna från andra avdelningar.  
 

Det är svårt att öka förståelsen hos andra avdelningar, det kan t.ex. vara 
svårt för dem att förstå att vi inte spelar musik vid genomgångar eller 
instruktioner. (P.5) 

 
Ett par pedagoger nämner att i stora gruppsituationer märker de att det är svårt för barnet att 
uppfatta vad som sägs. Ofta behöver personalen tänka på att stödteckna eller tänka på hur de 
uttrycker sig. Man kan t.ex. samla alla nära sig eller upprepa det som sägs flera gånger utan att 
peka ut att barnet inte hör. 
 

Vi säger inte, hörde du nu? Utan vi repetrar en gång till för alla så att 
barnet inte ska känna sig utpekat. (P. 2) 

 
Flertalet pedagoger berättar att de är nära till hands när barnet leker och på så vis kan de vara den 
kommunikationslänk som behövs. Pedagogerna försöker finnas tillhands i leken vid behov 
samtidigt som det är en balansgång för hur mycket man ska vara med. En pedagog resonerar att 
ett barn med hörselnedsättning kan ta till olika strategier i leken för att behärska situationen t.ex. 
ta kontroll över leken och vilja styra allt.  
 

Vi går inte in i leken och sätter regler utan finns som en stöttning då det 
behövs. ( P.5) 
 
Just de tillfällen då kommunikationen fungerar behöver jag inte vara med. 
(P. 4) 
 
Det är bra att göra det naturligt från början att man finns med i leken, men 
samtidigt behöver de få friheten att inte ha med oss när det inte behövs 
och på så vis bli självständiga. (P.3) 
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Ett par pedagoger menar att de inte behöver finnas tillhands i barnets lek som en 
kommunikationslänk. En av dessa pedagoger menade att det inte fanns några problem i leken. 
Den andra pedagogen menade att om det uppstod problem i leken berodde det på andra orsaker 
än just hörselnedsättningen. Därför stöttades barnet på liknande sätt som övriga barn i 
barngruppen. Pedagogerna försökte förmedla att alla får ge och ta i leken och att ett nej från 
kamrater inte har att göra med att kamraterna inte tycker om barnet. 
 

Det finns ju situationer som inte handlar om barnets hörsel utan beror på 
andra saker, t.ex. självförtroendet i vissa situationer. (P. 1) 
 

En pedagog påtalade vikten av att förmedla samtalskoder som att man pratar i normal 
samtalston, inte avbryter och talar en och en. 
 

När någon pratar är det viktigt att vi är tysta och lyssnar. (P.5) 
 

Samtliga pedagoger nämner att sättet pedagogen förhåller sig på avspeglar sig i hur barnen 
bemöter varandra, allas lika värde och för barnets identitetsuppfattning.  
 

Det är fröknarna som har ansvaret för vad man förmedlar till barnen. 
(P. 1) 

6.2.1 Analys av pedagogisk miljö 

Efter våra intervjuer är det tydligt att pedagogernas utbildning inom området är varierande och 
inte förekommit i någon större utsträckning. Det kan kopplas till det Hrf (2007) betonar då de 
skriver att de ordinarie lärarna sällan får den erfarenhet och kompetens som behövs, eftersom 
antalet hörselskadade elever är så få på varje skola. En kort kurs räcker inte för att kunna ge 
barnet rätt stöd. Vidare påpekas att bristande delaktighet blir en stor börda för det enskilda 
barnet. Ofta har de intervjuade pedagogerna fått information angående hörselnedsättningar och 
genomgått några enstaka korta kurser men fortlöpande fortbildning och reflektioner med kunniga 
inom området saknas. Enligt skollagen 2 kap 3§ är kommunen skyldig att planera och anpassa 
skolgången efter varje barns behov. Linikko (2006) menar då lärare i förskola, som har 
hörselskadade barn inkluderade måste skaffa sig kunskaper och ta del av fortbildning om vad det 
innebär att vara hörselskadad. Detta för att förskolan ska utvecklas och på så vis skapa de bästa 
förutsättningarna i sitt arbete med inkludering av personer med hörselnedsättning. Bättre och 
integrerade kunskaper hos pedagoger ger ett förhållningssätt med en mer tillrättalagd pedagogik 
(Bergkvist 2001).    
 
En viktig del i att skapa delaktighet är enligt pedagogerna att få en fungerande kommunikation. 
Eftersom kommunikationen utgör en förutsättning för social och personlig utveckling är 
delaktigheten i den språkliga gemenskapen livsviktig för en hörselskadad (Wennergren 2006). 
Det framkommer att pedagogen behöver vara en kommunikationslänk i både planerade och 
oplanerade aktiviteter och att när inte kommunikationen fungerar blir det ett hinder för 
delaktighet. Här kan pedagogerna öka möjligheterna till en fungerande kommunikation genom 
att se till att de tekniska hjälpmedlen fungerar och används. Vidare är det vanligt att pedagogerna 
delar barngruppen i mindre grupper för att på så vis underlätta kommunikationen för barnet. I de 
situationer då pedagogerna inte delade barnen i mindre grupper minskade delaktigheten. Här ser 
vi det som Preisler, Tvingstedt & Ahlström (2003) påpekar att många fall kan hörselskadade 
uppfatta tal i en - till - en situation och de kan själva producera tal. Men i gruppsammanhang kan 
det bli problem att klara en kommunikation som bygger enbart på talspråket. I stora grupper kan 
det vara svårt att identifiera meningsfulla ljud utifrån det brus av ljud som uppstår i sociala 
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sammanhang. Det är tydligt att pedagogerna ser små grupper som ett arbetssätt för att öka 
delaktigheten för barnet med hörselnedsättning. Norman & Riviera (2002) menar att när läraren 
medvetet arbetar i mindre grupper är detta gynnsamt för ett barn med hörselnedsättning.  
 
I pedagogernas utsagor finns exempel på hur de tycker sig se att delaktigheten minskar i stora 
grupper, t.ex. när gymnastik genomförs tillsammans med övriga avdelningar på förskolan. Här 
har pedagogerna upplevt en brist på förståelse från övrig personal och här kan det saknas en 
gemensam syn. Linikko (2006) har betonat att planering mellan pedagoger är av största vikt för 
att hitta en gemensam syn om hur arbetet i verksamheten runt barnet ska utvecklas efter dess 
möjligheter. Pedagogernas upplevelse av minskad delaktighet för barnet resulterar i att 
pedagogerna aktivt måste tänka på att genomföra aktiviteterna på ett sätt som gynnar barnet. Här 
behöver pedagogerna ofta stödteckna eller tänka på att upprepa och omformulera sig så att barnet 
uppfattar vad som sägs. Emanuelsson (2004) menar att pedagoger som finns runt barn med 
funktionshinder ska tänka att det är verksamheten som ska anpassas efter barnet och inte 
tvärtom. 
 
Pedagogernas resonemang om att de ofta försöker strukturera och tydliggöra tillvaron för barnet 
genom att använda bilder, tecken eller andra visuella saker som symboler för det som sker, tyder 
på Emanuelssons (2004) tankegångar om att pedagogen måste erbjuda meningsfulla uppgifter för 
att en person med funktionshinder ska känna delaktighet. Norman & Riviera (2002) menar att 
bilder och synonymer är viktiga för att förstärka och förtydliga begrepp för eleven. 
 
Det är variation i hur pedagogerna arbetar med att vara ett stöd i leken. Vanligast är att 
pedagogerna anser sig finnas i eller nära leken som en kommunikationslänk då barnet har svårt 
att hänga med i de snabba samtalsskiftningar som kan förekomma i en lek eller då barnet inte 
uppfattar vad som sägs. Jansson (2004) betonar att ett barn med funktionshinder kan få problem i 
leken eftersom de kan ha svårigheter att tolka lekens händelseförlopp. Barnet missar viktig 
kommunikation eller kommunicerar inte på ett jämbördigt sätt. Pedagogerna i intervjuerna menar 
att beroende på orsak och situation använder de olika sätt för att stödja barnet i leken. Det kan 
handla om att helt tolka det som sägs till tecken, stöd teckna eller återberätta/upprepa vad som 
sagts. Jorup & Preisler (2001) menar för att pedagogiskt stödja lekens samspel krävs att 
pedagogen är observant på varför barnet inte deltar i leken. Det kan handla om att barnet inte 
behärskar de färdigheter som krävs för att leka en speciell lekform. Barnet kan sakna de 
kommunikativa verktygen, barnet behärskar inte det sociala förhandlandet eller reglerna i leken. 
Beroende på orsak krävs olika insatser från pedagogen. När pedagogerna stödtecknar, upprepar 
eller omformulerar det som sagt i leken användes några av de strategier som Norman & Riviera 
(2002) påpekat som viktiga. 
 
De pedagoger som hade en annan uppfattning menade att barnet inte behövde stöd i leken p.g.a. 
av sin hörselnedsättning utan såg andra orsaker i varför leken ibland inte fungerar. Vad beror 
detta resonemang på? Ahlström (2000) har menat att risken finns att omgivningen relaterar alla 
barnets svårigheter till hörselnedsättningen eller antar man ett annat perspektiv där hörselskadan 
inte överhuvudtaget betraktas som en viktig aspekt i barnets utveckling. Båda kan ge ödesdigra 
konsekvenser för barnet. Därför behöver omgivningen kunskap om hur funktionsnedsättningen 
påverkar barnet under utveckling i olika situationer under olika livsperioder. Funktionshindret 
får varken negligeras eller överbetonas. Bernhanu (2006) anser att synsätt och arbetsmetoder kan 
förändras genom fortbildning. 
 
Tvingstedt (1993) har påtalat vikten av att man som lärare styr samtalet och att en talar åt 
gången. Detta var det bara en pedagog som påpekade. Att bara en pedagog framhållit detta tyder 
på en omedvetenhet i hur man genomför undervisningen om man ska tro det Coniavitis 
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Gellerstedt (2006), Ahlström (2000) och Tvingstedt (1993) påpekar då de betonar vikten av 
lärarens medvetenhet om hur man genomför undervisningen för ett barn med hörselnedsättning. 
Genom en tillrättalagd metodik, kommunikativa strategier och undervisningsstrukturer kan 
läraren stödja barnet i sin utveckling. Precis som Emanuelsson (2004) menar räcker det inte med 
att inkludera ett barn med funktionshinder i verksamheten och sedan tro att inget mer behöver 
göras. Pedagogen måste erbjuda meningsfulla uppgifter för att en person med funktionshinder 
ska känna delaktighet.  
 
6.3 Utformning av den fysiska miljön 

För att ta reda på hur pedagogerna har utformat den fysiska miljön runt ett barn med hörselskada 
har vi tittat närmare på om pedagogerna förändrat miljön utifrån det hörselskadade barnets 
behov, om barnet har tillgång till särskilt stöd och om det finns tillgång till tekniska hjälpmedel. 
 
Samtliga intervjuade pedagoger berättar att de gjort mindre eller större förändringar i den fysiska 
miljön för att skapa en bättre ljudmiljö. Många tankar om hur man utformar ljudmiljön bäst var 
lika hos pedagogerna. Flera nämner att de använt sig av bordsfiltar och vaxdukar på borden, 
stoltassar, inklädda leklådor och mattor för att dämpa störande ljud.  
 

I legobackar och klosslådor har vi lagt handdukar i botten för att minska 
ljuden som blir när man kastar i sakerna i lådan. (P. 2) 
 
Vi ändrade från plastbackar till korgar klädda med tyg för att dämpa 
ljuden. (P. 3) 
 
Vi har vaxdukar och försöker klä in lekbackar och använda mjuka 
lekmattor. (P. 4) 

 
En pedagog funderar mycket på hur man kan göra ljudmiljön ute bättre, tankarna hade väckts då 
pedagogerna filmade sig själva ute.  
 

När vi videofilmade oss märkte vi alla ljud runtomkring som Bobby cars 
ljuden och jag bara tänkte: Hur ska barnet kunna höra det vi säger och 
tolka det ljudet bland alla andra ljud? (P.3) 

 
Flera av pedagogerna nämner att de fått tips från Hörsel och Dövenheten och specialpedagoger 
om hur man kan utforma en bra ljudmiljö. 
 

Just tipset om handdukar i leklådor fick vi från Hörsel och Dövenheten, 
de kom med många tips. (P. 1) 

 
En pedagog berättar att de inte gjort så stora förändringar i ljudmiljön tidigare då barnet var dövt 
men nu har de medvetet börjat fundera på att ljudanpassa förskolan. 
 

Nu när barnet fungerar mer som hörselskadat så kan man börja fundera på 
vad man kan göra för ljudanpassningar. (P. 4) 

 
Det var variation bland svaren då det handlade om att använda tekniska hjälpmedel som slinga 
och mikrolink. Här skilde det sig mellan barnen med hörselskador och barnen med 
cochleaimplantat. De pedagoger som hade barn med cochleaimplantat berättar att anledningen 
till att de inte använde några tekniska hjälpmedel till stor del handlar om en mognadsfråga och 
beror på hur tal och ljuduppfattningen ser ut. Funderingar om att snart börja använda tekniska 
hjälpmedel i verksamheten finns.  
 

Vi har inte använt slinga än men vi kommer säkert göra det. (P.3) 
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Ett par pedagoger som hade barn med hörselskador berättar att de alltid använder slinga vid t.ex. 
samlingar eller sagoläsning. En av pedagogerna berättar att de även använder mikrolink väldigt 
mycket, framförallt på gymnastik och vid aktiviteter utomhus. Pedagogen ansåg att de hade stor 
nytta av mikrolinken och att det har ökat förutsättningarna för delaktighet vid dessa aktiviteter.  
 

Den har barnet jättestor nytta av, barnet är stolt över att vara den som kan 
samla ihop gruppen till fika vid utestunden. (P.2) 

 
En pedagogs uppfattning om tekniska hjälpmedel skilde sig från de andras då pedagogen inte 
visste vad slinga var för något. Den användes därför inte i verksamheten. 
 

Slinga? Vad är det?  Det var ju intressant att få veta. (P.1) 
 
På frågan om det fanns tillgång till extra stöd för barnet framkom det att endast en förskola hade 
en teckenspråkskunnig resurs avsatt just för barnet med hörselnedsättning. Här försökte man 
även hålla barnantalet nere så att antalet barn inte blev lika stort som på övriga avdelningar på 
förskolan. 
 

Det behövs en teckenspråkskunnig resurs för att kommunikationen ska 
fungera. (P.4) 

 
På en förskola fanns en resurs i gruppen som var till för flera barn.  Även här var barnantalet i 
gruppen något mindre än på övriga avdelningar på förskolan. Övriga pedagoger berättar att det 
inte finns någon extra resurs för barnen. Däremot berättar två pedagoger att finns det en pedagog 
som är huvudansvarig. 
 

Det behövs inget extra stöd för det är precis som vanligt. (P.1) 
 
Det är en svår balansgång att vara i gruppen och samtidigt ha 
huvudansvaret. Man blir lite kluven. Jag kan förstå de kommuner som 
lägger en hel tjänst på de här barnen. (P3) 

6.3.1 Analys av utformningen av den fysiska miljön 

Efter våra intervjuer kunde vi se att pedagogerna gjort förändringar i den fysiska miljön för att 
göra ljudmiljön bättre. Pedagogerna har själva försökt förbättra ljudmiljön genom att t.ex. 
använda vaxdukar, bordsfiltar, klädda leklådor och stoltassar av olika slag. Något som Norman 
& Rivera (2002) påpekar som positivt för att förbättra ljudmiljön. 
 
Pedagogerna var medvetna om vikten av att ljudanpassa förskolan och ha en liten barngrupp när 
det finns ett barn med hörselnedsättning på förskolan. Det ligger i linje med vad Hrf skriver i sin 
årsrapport (2007) när de påpekar att hörselskadade har behov av en bra ljudmiljö, tekniska 
hjälpmedel och anpassad gruppstorlek. Hrf rekommenderar högst åtta elever i en klass när en av 
eleverna är hörselskadad. En bra lokal för hörselskadade är fri från buller, ekon och andra 
störande ljud. Även om det inte går att undanröja alla störande ljud i sammanhang där människor 
möts kan man med en rad åtgärder skapa goda förutsättningar för kommunikation. En 
genomtänkt planlösning ger bättre ljudmiljö, och det ska vara möjligt att bedriva verksamhet i 
olika rum så att ljudet dämpas.  
 
Det fanns variation i hur pedagogerna använde sig av tekniska hjälpmedel. Två pedagoger ansåg 
att deras barn inte var mogna för det, men det diskuteras och säkerligen kommer det att användas 
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i framtiden. Två pedagoger använde sig mycket av tekniska hjälpmedel i verksamheten och 
uppfattade det som värdefullt och givande för barnet. Precis som Tvingstedt (1993) påpekar kan 
hjälpmedel av olika slag hjälpa barnet att uppfatta rätt och barnet får lättare att tolka det som 
sägs. En pedagog visste inte vad slinga var för något vilket kan tolkas som en brist på kunskap.  
Hrf (2007) har påpekat att lärarna sällan får den erfarenhet och kompetens som krävs för att möta 
elever med hörselnedsättningar. Palla (2006) hänvisar till Jakobsson som menar att olämpliga 
lokaler eller brist på hjälpmedel kan utgöra begränsningar för jämlikhet och tillgänglighet.  
 
Palla (2006) menar att stöd kan riktas till både lärare som enskilda elever. Tillgången till stöd 
varierade mellan förskolorna. Det är ovanligt att barnen har tillgång till en extra resurs på heltid 
(det förekom endast i ett av fallen). Vidare menar Palla att i strukturerade lärandesituationer kan 
assistansen vara en faktor som främjar delaktighet om assistenten strukturerar olika aktiviteter 
till eleven. Däremot fanns det ofta någon i personalen som hade huvudansvaret för barnet och 
som organiserade och planerade runt barnets behov. Om tid och stöd utformas av de ansvariga på 
förskolan och i skolans sammanhang kan också utrymme för delaktighet och jämlikhet hos 
elever med funktionshinder öka (Palla 2006). 
 
6.4 Slutsatser 

För att skapa delaktighet för barn med hörselnedsättningar finner vi några faktorer som är 
väsentliga att lyfta fram: 
 

• Pedagogens viktigaste roll är att vara en kommunikationslänk i så väl planerade 
aktiviteter som i lek.  

 
• Pedagogens planering av verksamheten är avgörande för om barnet ska kunna vara 

delaktig eller inte.  
 

• Pedagogen är genom sitt förhållningssätt viktig för att barnet ska vara en del av det 
sociala samspelet och för hur barnet ser på sig själv.  

 
• Pedagogens kunskap om hörselnedsättningar och dess problematik är avgörande för hur 

verksamheten planeras och genomförs. 
 

• Det finns möjligheter för delaktighet för barn med hörselnedsättningar. Genom ökad 
fortbildning, reflektioner och förståelse för hur en minskad delaktighet kan påverka ett 
barn med hörselnedsättning, kan området utvecklas betydligt mer.  
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7 Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på huruvida pedagogernas arbets- och förhållningssätt kan 
främja delaktigheten för barn med hörselnedsättningar.  Vi anser att vi uppnått vårt syfte och att 
våra problemformuleringar har blivit besvarade. Efter vår studie ser vi att det finns möjligheter 
för barn med hörselnedsättningar att vara delaktiga i förskolan men att det samtidigt är ett 
område som skulle kunna utvecklas betydligt mer.  
 
7.1 Social och pedagogisk miljö 

Efter vår studie finner vi det viktigt att framhålla pedagogens roll som avgörande för hur barn 
med hörselnedsättningar ska kunna vara delaktiga eller inte. Pedagogens val av arbetsätt, 
förhållningsätt, handlingar och utformning av den fysiska miljön i förskoleverksamheten 
påverkar hur barnet kan medverka i den sociala miljön. För att pedagogen ska kunna utforma 
verksamheten på ett sätt som främjar barn med hörselnedsättningar krävs kunskap om 
hörselnedsättningar. Samtidigt behöver pedagogen öka sin medvetenhet om hur arbetssätt och 
barnsyn påverkar verksamheten, för att skapa delaktighet för ett barn med hörselnedsättning. Om 
Sverige ska nå regeringens mål om full delaktighet och jämlikhet (Brodin och Lindstrand 2004) 
är förskola och skola ett område där vi tror att en stor grund till detta läggs.  
 
Innan studien påbörjades hade vi inställningen att ett samspelsinriktat perspektiv främjar 
utvecklingen hos ett barn med hörselnedsättning och att pedagogen har en betydande roll för hur 
förskolan främjar detta. Efter vår studie stärks vår inställning ytterligare och vi kan se i vårt 
resultat och i vår analysdel, att ett samspelsinriktat perspektiv är betydande för barn med 
hörselnedsättningar. För att en utveckling ska ske hos barnet krävs ett fungerande samspel 
mellan olika individer. Granlund (2006) anser att detta samspel måste ske kontinuerligt över en 
längre tidsperiod. Kommunikationen är länken mellan barnet och omgivningen. Därför anser vi 
att det är viktigt att barnet får en fungerande kommunikation under hela förskoletiden. 
Kommunikation är för ett barn med hörselnedsättning den viktigaste faktorn för att kunna vara 
delaktig med människor i sin omgivning. Ellströms studie (1993) visade på att hörselskadade 
barn kan få kommunikationsproblem i aktiviteter där mycket kommunikation krävs. Därför ser vi 
det som avgörande att alla som finns nära barnet förstår kommunikationsproblematiken och 
stödjer barnet i ett nära samspel. Vi ser det som en risk att brister i kommunikationen för ett barn 
med hörselnedsättning kan leda till dålig självkänsla, negativ identitetsuppfattning och 
segregation. Om barnet känner trygghet i sitt sätt att kommunicera både vad det gäller tal, tecken 
eller tekniska hjälpmedel, minskar risken att barnet känner sig utanför och annorlunda. Barnet 
behöver kanske också hjälp att utveckla olika lyssnarstrategier, något som Roos & Fischbein 
(2006) påtalat som viktigt. Att lära barnet dessa strategier är en del av kommunikationen och här 
är pedagogens roll som förebild viktig. Pedagogen ska vara den som kan leda ett samtal och 
hjälpa barngruppen att hitta metoder som underlättar för det hörselskadade barnet att uppfatta 
vad som sägs. När barnet känner sig säker i sin kommunikation ökar det dess möjligheter att 
själv ta kontakt med andra barn och vuxna. Ett tätt samspel mellan barn och vuxna leder enligt 
Gustavsson (2004) till en högre delaktighet.  
 
Emilsson (2003) menar att genom kommunikation och samspel med andra i den omgivande 
miljön utvecklas människan. En fungerande kommunikationen är en förutsättning för att ett barn 
med hörselnedsättning ska kunna delta i samspel, lek och aktiviteter. Vilka konsekvenser skulle 
detta kunna få för barnet om kommunikationen inte fungerar? Kanske leder det till samma 
följder som Hrf:s senaste årsrapporter (2005, 2006a, 2007) visar på när det gäller bristande 
delaktighet för elever i skolan. Hrf beskriver där, att barn mår dåligt i skolor som inte anpassas 
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efter deras behov. 
 
Synen på integrering och inkludering har ändrat sig genom tiden från en segregering och 
placering på institutioner av funktionshindrade (Brodin & Lindstrand 2004) till dagens 
inkluderande verksamhet. Vi kan se hur FN:s barnkonvention, Salamanca deklarationen, 
skollagar och läroplaner styrker det faktum att integration är en konsekvens av den demokratiska 
människosyn som i dag råder och precis som Emanuelsson (2004) påpekar har alla rätt att bli 
fullt delaktiga i samhället eftersom alla är lika mycket värda. Förordningar och paragrafer visar 
tydligt på allas rätt till delaktighet och skolan/förskolans skyldigheter för att detta ska uppnås. Vi 
frågar oss vad som händer med begreppet en skola för alla om dessa inte efterlevs? Här vill vi 
lyfta fram pedagogens roll och syn på integrering av funktionshindrade barn som betydande då 
det gäller utformningen av förskoleverksamheten.  
 
Det krävs också en stor kunskap hos pedagogerna om barn med hörselnedsättning för att inte 
skapa segregering. När barnets enskilda behov blir svårt att förena med gruppen är det lätt att 
segregering skapas trots att barnet finns integrerat i gruppen. Vissa situationer kan göra att 
barnet får svårt att uppfatta det som sägs och kanske försöker pedagogerna tillgodose barnets 
behov genom att erbjuda en annan aktivitet. Om pedagogen plockar bort barnen från dessa 
gruppsituationer som exempel gymnastiken eller läsvilor, skapas då segregation? Detta görs 
oftast i välmening för dessa barn, men egentligen blir det en fråga om att de faktiskt inte blir en i 
gruppen. Det kan vara svårt att se både till det enskilda barnets speciella behov och samtidigt 
skapa tillhörighet med övriga i gruppen. Här gäller det att tänka ett steg längre och kanske 
utmana sig själv som pedagog genom att hitta nya arbetssätt. På så vis kan möjligheterna för 
delaktighet öka. Det går att ha en gemensam villa för alla om pedagogerna medvetet planerar för 
detta. Genom att använda slinga eller att två pedagoger är närvarande vid läsningen så att en 
pedagog tecknar och en pedagog läser. Vi ser att den största utmaningen i att skapa delaktighet 
för barn med hörselnedsättningar är utvecklandet av arbets- och förhållningssätt hos 
pedagogerna. Precis som Molin (2004) betonar, handlar delaktighet om att delta i olika 
sammanhang, samspela och göra saker tillsammans med andra. Vi ser att följden av en minskad 
delaktighet kan leda till att känslan av tillhörighet begränsas.  Vi frågar oss om pedagogernas 
bristande kunskap om hörselnedsättningens konsekvenser är en bidragande orsak till att det 
ibland skapas segregation? ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i 
förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd ska få detta stöd utformat till egna 
behov och förutsättningar” (Lpfö - 98 s.5). Är det överhuvudtaget rimligt att pedagoger ska 
kunna utforma verksamheten efter barnets behov om pedagogen inte har kunskap om området? 
 
Vi ser det som positivt att pedagogerna är medvetna om vikten av att planera och genomföra 
förskolans verksamhet så att förutsättningar för delaktighet skapas för barnet.  Genom våra 
erfarenheter och utbildning anser vi att förhållningssättet och den syn vi har på barn är avgörande 
i hur man utformar verksamheten. När det gäller barn med funktionshinder blir synen på detta 
avgörande. För att verksamheten ska utvecklas krävs det att man som pedagog reflekterar över 
sin roll och verksamhetens innehåll. Har man synen att man inte behöver göra några större 
förändringar i verksamheten för barnet med hörselnedsättning finns det kanske risk att man som 
pedagog inte heller reflekterar över verksamheten ur den synvinkeln. Har man som pedagog 
däremot insikten att det krävs förändringar och genomtänkta verksamheter för barn med 
hörselnedsättningar, sker det fler reflektioner över hur man utformar och genomför sin 
verksamhet. Perssons (2001) resonemang om att problematiken inte ska läggas hos eleven utan 
istället se elevens möjligheter blir mycket viktigt i detta sammanhang.  
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7.2 Fysisk miljö 

Förutsättningarna för en bra och givande social miljö grundar sig på hur den fysiska och 
pedagogiska miljön förhåller sig. Vi ser att den fysiska miljön tycks vara det som är lättast att 
förändra. Allmänna råd för kvalitet i förskolan ger rådet att i arbetet med barn med 
funktionshinder måste stödbehovet ses i relation till den miljön där barnet vistas, t.ex. kan det 
vara mindre barngrupper eller anpassade lokaler. Är detta ett råd som är lätt att ta till sig? Det 
kan vara betydligt svårare att börja fundera och reflektera över sitt arbets- och förhållningssätt än 
att börja göra förändringar i den fysiska miljön. Även om många förändringar gjorts i den fysiska 
miljön väcks ändå funderingar hos oss om det skulle vara möjligt att utforma miljön runt barnet 
ännu bättre. Vi vet att en del förändringar i den fysiska miljön är beroende av beslut på högre 
nivå än av pedagogerna själva, men det är också av största vikt att pedagogerna själva arbetar för 
att få de ekonomiska förutsättningar som behövs för att göra ljudmiljön bättre. Genom att 
gemensamt reflektera över hur miljön kan förbättras kan ytterligare förändringar göras. Även 
reflektioner över stöd och användning av tekniska hjälpmedel är väsentliga delar för att den 
fysiska miljön ska vara bra. Dels är tekniska hjälpmedel och stöd viktigt för att barnet ska vara 
delaktig i samspelet och dels för barnets personliga identitetsutveckling. Om man redan från 
början använder de tekniska hjälpmedlen som barnet kan använda, tror vi att detta kan bidra till 
att barnet känner sig tryggt och stärkt av de tekniska hjälpmedlen. Får barnet själv välja eller 
kommer i kontakt med de tekniska hjälpmedlen senare i livet kanske barnet upplever hjälpmedlet 
som något negativt och upplever sig som annorlunda. Därför anser vi att det är viktigt att stärka 
barnet i sin identitet och användandet av hjälpmedlen redan i tidig ålder. 
 
I pedagogernas beskrivning av särskilt stöd till barnet finner vi det mycket intressant att de 
pedagoger som hade lång erfarenhet eller skaffat sig mycket erfarenhet kring området ofta fann 
det viktigt att man hade någon personal som hade extra ansvar för barnet och som såg 
problematiken som fanns. Detta tycker vi visar på att kunskap och erfarenhet är en viktig faktor 
för att barnet ska få möjlighet till delaktighet under sin förskoletid. En pedagog med mycket 
kunskap kring området kan också dela med sig av sina erfarenheter till kollegor vilket i sin tur 
kan leda till ett förändrat arbets- och förhållningssätt. 
 
7.3 Övriga reflektioner 

Detta arbete har gett oss många nya kunskaper och erfarenheter om hur man arbetar med barn 
som har en hörselnedsättning. Dels genom all litteratur vi har läst och dels genom att få 
möjligheten att träffa olika pedagoger ute på förskolorna. Vi har fått en ökad medvetenhet om 
hur viktigt vårt förhållningssätt är för att skapa en verksamhet som arbetar för en skola för alla. 
Vi har blivit ännu mer uppmärksamma på vilken roll motivation och intresse spelar in när det 
gäller att våga förändra sig som pedagog och förändra sitt arbetssätt för att barn i behov av 
särskilt stöd ska bli delaktiga på lika villkor som andra barn. Vi ser det som mycket relevant för 
förskolläraryrket att vara medveten om hur arbetssätt och förhållningssätt kan påverka barnen. 
Har vi inställningen att det är verksamheten som ska förändras efter barn som har olika behov 
och inte att barnet måste anpassa sig till förskolans arbetssätt kommer vi långt i arbetet med att 
skapa en skola för alla. ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling 
och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och 
behov” (Lpfö 98 s. 4). 
 
Det hade varit intressant för vidare forskning att observera hur pedagoger arbetar med det 
enskilda barnet och dess kamrater för att skapa den delaktighet vi har diskuterat om i detta arbete 
i form av fysisk, pedagogisk och social miljö. I detta arbete ansåg vi oss inte hinna med både 
intervjuer och observationer av flera pedagoger. Nu har vi fått en grundläggande kunskap inom 
dessa områden och därför hade det varit intressant att i nästa steg göra en uppföljning om 
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pedagogernas berättelser stämmer överens med verkligheten. Speciellt viktigt anser vi att det är 
med vidare forskning inom detta område eftersom i dagens samhälle är de flesta barn med 
hörselnedsättning inkluderade i förskola och skola. Det råder en brist på forskning inom 
förskoleverksamheten. Forskningen belyser mer situationen i skolan, där framförallt elever själva 
har varit med och svarat på olika frågor kring hur de ser på delaktighet och tillhörighet. Frågan är 
om den ”röda tråden” brister om det inte genomförs forskning både i förskola/skola. Vi anser att 
redan i förskolan behövs det skapas förutsättningar för att barnet ska uppleva sig som delaktigt 
och därigenom utvecklas. Barns möjligheter till delaktighet och förmedlingen av allas lika värde 
är lika viktig i såväl skola som förskola.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 

 

• Har några fysiska förändringar gjorts i förskolemiljön sedan barnet med hörselskada 
började? 

 

• Har pedagogerna fått utbildning eller handledning? Vad/Hur? 
 

 

• Finns det tillgång för särskilt stöd för barnet? Hur/varför inte? 
 

• Använder ni tekniska hjälpmedel? När? 
 

 

• Vad anser ni är viktigt för att barnet ska känna delaktighet under förskoletiden? 
 

• Hur arbetar ni för att skapa delaktighet i: 
 

� Samlingar 
� Aktiviteter 
� Lek 
� Samtal/kommunikation 
 

 

• Finns det några hinder i detta? 
 

• Hur arbetar ni för att stärka barnets identitetsuppfattning? 
 

• Hur arbetar ni för att barnet ska känna tillhörighet i gruppen? 
 

• Hur arbetar ni för att stärka samspelet mellan det hörselskadade barnet och dess 
kamrater? 

 

• Planeras verksamheten utifrån barnets förutsättningar? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
Vi är två studenter på distanslärarutbildningen till förskollärare som nu skriver vårt 
examensarbete vid institutionen för pedagogik vid Växjö universitet. 
Arbetet handlar om hörselskadade barns möjlighet till delaktighet i förskolan och pedagogernas 
syn och arbetssätt till detta. Vårt syfte med arbetet är att synligöra vikten av delaktighet för 
hörselskadade barns utveckling. Detta kopplat till styrdokument och ”en skola för alla”. Vi 
hoppas att arbetet kan vara till hjälp och inspiration för pedagoger på förskolor som har 
hörselskadade barn hos sig.  
 
Vår förhoppning är att någon i ert arbetslag har möjlighet att ställa upp på en intervju angående 
ert synsätt och arbetssätt med de hörselskadade barnens delaktighet. Era tankar, reflektioner och 
arbetssätt inom området är viktiga att synligöra och ta del av för att en utveckling ska kunna ske. 
Vi har själva erfarenhet av arbetet med hörselskadade barn inom förskolan och vet att det är 
nyttigt och givande att ta del av varandras lärdomar. 
Examensarbetet behandlas konfidentiellt vilket innebär att det enbart kommer vara vi som 
känner till era namn och telefonnummer som inte kommer synas i arbetet då vi avidentifierar 
samtliga uppgifter. Våra frågor kommer inte heller att röra barnet i fråga eller dess utveckling 
utan enbart vara riktade mot er roll som pedagoger. 
 
Då vi vet att ni snart har semester och att det ofta brukar vara fullt upp i verksamheten innan dess 
har vi förståelse för att ni har ont om tid. Men vi hoppas ändå att vi kan få möjlighet att komma 
och göra en intervju någon gång under vecka 22-25. Vi kommer att ta kontakt med er via telefon 
under slutet av vecka 21 och början av vecka 22 för att se om ni har möjlighet att delta och 
vilken tid som skulle passa bäst. Det skulle vara till stor hjälp för oss. 
 
Om ni har frågor om vårt examensarbete forskningsetiska karaktär så får ni självfallet ta kontakt 
med oss eller vår handledare, Claudia Gillberg (se nedan). 
 
Vänliga hälsningar Vivianne och Linda 
 
 
 
 
 
 
 
Vivianne Rundberg Nilsson vivirundbergnilsson@telia.com  
Tel: 0470-301 24, 0730483771 
 
Linda Nilsson linda.nilsson@personal.tingsryd.se  
Tel: 0470 -340 29, 0702554029 
 
Vår handledare heter Claudia Gillberg claudia.gillberg@vxu.se  
Tel: 0470-70 80 15 
 

 
 
 


