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Abstrakt

Emelie Larsson & Jennie Sellmo

Resurser för delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning

Resources for participation in preschool for children with hearing loss

Antal sidor: 56

Vårt syfte med denna studie var att tolka och få en fördjupad förståelse för vilka resurser 

förskollärare använder för att få barn med hörselnedsättning delaktiga i verksamheten. Vårt 

syfte var också att jämföra resultatet på två förskolor där den ena förskolan är inriktad på 

hörselnedsättning. Utifrån detta formulerade vi följande frågeställningar; Vilka resurser 

erbjuder förskollärare barn med hörselnedsättning i förskola och förskola som är specialiserad 

på hörselnedsättning för att få barnen delaktiga? Hur använder förskollärare de resurser som 

finns för barnen? Studien tar också upp vad en hörselnedsättning kan innebära och vad som 

krävs för delaktighet och kommunikation. Genom kvalitativa studier i form av ostrukturerade 

och standardiserade intervjuer har vi fått ett resultat i studien som pekar på att de resurser som 

erbjuds i de båda förskolorna till stor del är lika men det som framförallt skiljer sig åt är i hur 

stor utsträckning resurserna används. Ett tydligt resultat som visat sig i studien är att många 

resurser är beroende av ekonomi. Dessutom skiljer sig användningen av 

teckenkommunikation åt mellan de båda förskolorna och den förskola som ej har en 

specialisering mot hörselnedsättning anser även att det är ekonomin som spelar roll när det 

gäller utsträckningen i användning av teckenkommunikation.

Nyckelord: Delaktighet, Hörselnedsättning, Kommunikation, Resurser 
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Disposition

Studien börjar med inledning där det förklaras varför ämnet valts. I bakgrunden 

problematiseras ämnet med ett följande syfte till studien och två frågeställningar. Vi 

presenterar sedan tidigare forskning och forskningens resultat. I teorikapitlet som utgår från 

ett sociokulturellt perspektiv, behandlas olika teorier som hör samman med delaktighet för 

barn med hörselnedsättning. I metodavsnittet redovisas val av metod och utifrån detta en 

resultatdel. Därefter kommer en analys där resultat och teori kopplas. Studien avslutas med en 

diskussion. 
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1 Inledning

Under vår pågående utbildning till förskollärare har vi många gånger funderat kring begreppet 

”En skola för alla”. Vi har utifrån detta begrepp funderat kring hur olika förskolor anpassar 

verksamheten så att det blir en förskola där alla barn ges samma möjligheter och får samma 

förutsättningar. Under vår utbildning till förskollärare har vi läst en kurs som heter ”En skola 

för alla” och under denna kurs fick vi möjligheten att göra ett mindre arbete där vi valde att 

skriva om barn med hörselnedsättning. Anledningen till att vi valde att skriva om just 

hörselnedsättning var att vi sedan tidigare hade erfarenheter inom ämnet genom tidigare yrke 

och att en av oss har en medfödd hörselnedsättning. Vi kände dock att vi inte fick möjlighet 

att utveckla detta arbete tillräckligt vilket gjorde att vår nyfikenhet blev större kring hur barn 

med hörselnedsättning kan tillgodose sig förskolans verksamhet.

Genom att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning träffat på barn med hörselnedsättning 

har vårt intresse ökat i att studera hur barn med hörselnedsättning görs delaktiga i 

verksamheten. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev.2010) läggs grunden för det 

livslånga lärandet redan i förskolan och ambitionen i den svenska skolan är att vara en 

sammanhållen och inkluderande skola ”en skola för alla”. Vi har förstått att resurserna kan 

vara avgörande för ett barn med hörselnedsättning och detta menar också Horn (1995) som 

skriver att resurserna är avgörande för om ett barn med hörselnedsättning ska kunna ta del av 

verksamheten på samma sätt som ett hörande barn. Utifrån detta har vi funderat på vilka 

resurser som förskollärare kan erbjuda barn med hörselnedsättning i förskolan för att 

förskolan ska vara en skola för alla, där alla barn är lika delaktiga. Vi vill därför med denna 

studie undersöka vilka resurser som erbjuds för att skapa delaktighet för barn med 

hörselnedsättning. Vi vill även undersöka om resurserna skiljer sig åt mellan en förskola som 

är specialiserad på hörselnedsättning och en förskola som inte har specialisering.
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2 Bakgrund 

I Sverige finns det cirka 25 000 barn med hörselnedsättning (HRF, 2010) och dessa barn 

kommer troligtvis gå i svensk förskola eller har redan gått i en förskola. Det kan därför anses 

vara viktigt att förskollärare har en fördjupad förståelse för och kunskap om barn med 

hörselnedsättning. En person med hörselnedsättning kan säga sig ha ett 

kommunikationshandikapp som kan utvecklas till ett socialt handikapp eftersom mycket av 

vår sociala samvaro bygger på talspråkskommunikation (Tvingstedt, 2001). Då en 

hörselnedsättning kan leda till ett socialt handikapp tror vi att detta redan i förskolan kan bli 

ett problem om inte alla barn blir delaktiga i kommunikationen. I samhället har vi ett talat 

språk och vi menar att det borde vara viktigt att alla kan tillgodose sig en kommunikation som 

är tillfredställande för de som lever i samhället. De i samhället som hanterar och förstår 

teckenspråk är en minoritetsgrupp i jämförelse med de som använder talad svenska.

 

För att kunna försöka förstå vad det kan innebära att ha en hörselnedsättning måste man först 

ha kunskap om normal hörsel. För hörande människor är ljudet något av det viktigaste när det 

gäller kommunikationen och det talade språket är vår största källa till kommunikation, vilken 

enbart kan överföras med hjälp av ljud (Horn, 1995). Om inte kommunikationen anpassas till 

barnet med hörselnedsättning kan detta leda till att barnet inte känner sig delaktig i 

kamratgruppen (Tvingstedt, 2001). Hörselnedsättning kan delas in i olika grader men det är 

dock viktigt att komma ihåg att en hörselnedsättning alltid är individuell och uppfattas olika 

av olika individer. Det är därför viktigt att inte enbart se till hörselnedsättningen som 

individen har, utan också informera sig om hur individen uppfattar sin hörselnedsättning. 

Detta eftersom det kan skilja sig från person till person trots att hörselnedsättningen kan vara 

ganska likvärdig. När det gäller hörselskadade finns det inget som är helt självklart när det 

gäller teckenspråk, skolgång och kommunikation. Det är olika från individ till individ och 

som lärare till en hörselskadad elev är det viktigt att sätta sig in i den enskilde elevens 

situation och försöka se situationen ur elevens perspektiv (Selander, 1992). Vi kan se en 

problematik i att barngrupperna på förskolorna idag är så stora när läraren ska se alla 

individers behov. Enligt Lpfö98 (rev. 2010) ska förskolan arbeta utifrån varje enskilt barns 

individuella förutsättningar.  När barngrupperna i vissa fall innehåller 20 barn tror vi det kan 

vara svårt att tillgodose varje enskilt barns behov. Denna problematik har gjort att vi ställt oss 
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frågande till vilka resurser som förskollärare erbjuder barnet med hörselnedsättning för att 

barnet ska bli delaktigt i det sociala samspelet i verksamheten. 

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet där delaktighet är av stor betydelse. Ser 

man detta i ett samhällsperspektiv tror vi att förskolan har stor betydelse för den kommande 

skolgången. Sveriges förskolor är en organisation, styrd av skollagen som riksdagen beslutat. 

Förskolorna ska följa Lpfö98 (rev. 2010) vilket också är barnens inkörsport till den nioåriga 

obligatoriska grundskolan. Vi kan se att det finns en stor problematik för barnets framtida 

utveckling om inte förskolan arbetar med delaktighet och kommunikation och erbjuder de 

resurser som krävs för barnen. Vi kan se denna problematik eftersom de nya kunskapskraven i 

Lgr11 (2011) är att man ska kunna analysera, reflektera och värdera (Lgr11, 2011). Eftersom 

grunden till det livslånga lärande ska läggas i förskolan tror vi att det är viktigt att barnen 

redan i förskolan får en bra grund att stå på för att klara av kommande skolgång. Vi har en 

fundering kring om dessa krav för grundskolan kan bli problematiska att uppfylla om inte 

barnen känner sig mer delaktiga i verksamheten på förskolan och om barnet inte kan göra sig 

förstådd eller förstå det som sägs på grund av sin hörselnedsättning.

Om man har en hörselnedsättning finns olika alternativ att välja på under skolgången. För 

barn med hörselnedsättning/dövhet finns specialskolor som ett alternativ till grundskolan. I 

generella termer kan man säga att barn med hörselnedsättning har tre olika alternativ på 

skolor att välja på: Statlig specialskola, regional/kommunal hörselskola och integrering på 

hemskolan. Dessa olika alternativ finns för att ge barn med hörselnedsättning möjlighet till 

kommunikation på teckenspråk och i den statliga specialskolan erbjuder man elever en 

teckenspråkig miljö där undervisningen också sker på teckenspråk. 

Anledningen till att barnen erbjuds att gå på statlig specialskola är för rätten att få tillgång till 

teckenspråkig miljö. De statliga specialskolorna finns på fem orter i landet, Örebro, 

Härnösand, Stockholm, Vänersborg och Lund (Spsm, 2012a). Då dessa skolor enbart finns på 

vissa orter i landet kan vi se det som ett problem om barnen inte kan få de resurser som 

behövs på hemförskolan och då kanske måste flytta ifrån familjen under veckorna för att 

kunna gå i specialskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten visar dock på statistik som 

pekar på att elevantalet i specialskolorna runtom i landet minskar. Bland annat på 

Kristinaskolan i Härnösand beräknas elevantalet minska med cirka 30 % till nästa år. 
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Minskningen sägs bero på att tekniken gör det möjligt för fler barn med hörselnedsättning att 

gå i grundskolan i hemkommunen men också mindre barnkullar (Spsm, 2012b).

Många av intresseorganisationerna arbetar för att barnen ska få tillgång till döv- eller 

hörselskola, vilket kan sägas innebära att de argumenterar för särskilda lösningar 

(Wennergren, 2007). I dagens samhälle är dock begreppet ”En skola för alla” något som 

diskuteras och ”målsättningen med en skola för alla är att alla skall få möjlighet att känna 

delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö” (Persson, 2007:23). Problematiken vi ser 

är om den inkluderande miljön inte har de resurser som krävs för att barnen ska kunna 

kommunicera och känna delaktighet och gemenskap. Dessa resurser skulle kunna vara tid, 

lokaler, tekniska hjälpmedel med mera. Enligt vår förståelse kan det leda till utanförskap för 

barnet med hörselnedsättning eftersom barnet inte har möjlighet till att kommunicera med sin 

omvärld.

I den statliga specialskolan erbjuder man eleverna en teckenspråkig miljö vilket kan innebära 

att alla elever oavsett grad av hörselnedsättning kan vara lika delaktiga i kommunikationen, så 

länge de behärskar teckenspråket (Wennergren, 2007). Detta kan kanske möjligtvis ses som 

en fördel men kan också diskuteras i ett vidare perspektiv där barnen sedan ska komma ut i 

arbetslivet och i ett samhälle där teckenspråk inte är det främsta språket, utan där framförallt 

det talade språket gäller. Om teckenspråk hade varit ett obligatoriskt ämne i skolan för alla 

hade detta kanske inte varit ett problem eftersom teckenspråket då inte hade blivit en 

minoritetsgrupp. I en regional/kommunal hörselskola och en integrerad skola kan barnen ges 

möjlighet till att också få träning i teckenspråk men undervisningsspråket är ändå talad 

svenska. Här kan vi se en problematik i att barnen som går integrerat kanske inte får 

tillräckligt med resurser för att kunna känna en tillfredställande delaktighet i barngruppen. På 

så sätt kanske barnen också kan känna ett utanförskap då inte verksamheten är anpassad efter 

deras behov. Samtidigt som de barn som går i specialskolan kanske får resurser för att känna 

sig delaktiga där de befinner sig just nu i förskolan, men som kanske i ett större 

samhällsperspektiv senare får svårare att anpassa sig och känna sig delaktiga då det främst är 

talspråkskommunikation som råder i samhället i stort. Från olika synvinklar kan det kanske 

ses som både fördelar och nackdelar när dessa barn med hörselnedsättning sedan växer upp 

och ska ut i arbetslivet där talspråkskommunikation råder. 
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För att barnen ska kunna få samma förutsättningar i sitt framtida skol- och arbetsliv är det 

viktigt att delaktigheten är stor i förskolan oavsett om de går integrerat eller på en 

specialskola. Man kan ifrågasätta om kommunikationen och i sin tur delaktigheten är lika stor 

för barn i en integrerad förskola som i en specialförskola med inriktning på hörselnedsättning 

och dövhet. Här kan vi se en problematik om förskollärarna inte får och kan ge de resurser 

som krävs för att barnen med hörselnedsättning ska bli delaktiga i verksamheten. Man kan 

fundera över vilken verksamhet som kan erbjuda barnen bäst förutsättningar i deras livslånga 

lärande. Enligt Lpfö98 (rev. 2010) ska alla barn få de resurser som krävs för deras 

individuella utveckling och man kan resonera kring om förskollärare erbjuder de resurser som 

behövs för varje individs delaktighet och utveckling. Mycket i förskolan styrs dock av 

ekonomi och alla förskolor har inte tillgång till alla resurser som kanske skulle önskas, man 

kan därför ställa sig frågande till om alla barn kan bli delaktiga trots att inte alla de resurser 

finns som skulle önskas.
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att tolka och få fördjupad förståelse för vad förskollärare använder för 

resurser för att få barn med hörselnedsättning delaktiga i verksamheten. Syftet är också att 

jämföra resultatet på två förskolor där den ena förskolan är inriktad på hörselnedsättning. 

Utifrån detta har vi valt att fokusera på följande frågeställningar:

• Vilka resurser erbjuder förskollärare barn med hörselnedsättning i förskola och 

förskola som är specialiserad på hörselnedsättning för att få barnen delaktiga? 

• Hur använder förskollärare de resurser som finns för barnen?

3.1 Begreppsförklaring:

3.1.1 Resurser  

Vi är medvetna om att resurser är ett begrepp som innefattar otroligt mycket och vi har därför 

valt att avgränsa detta till att handla om följande; tekniska hjälpmedel, 

teckenkommunikation/teckenspråk, lek, anpassning av lokaler, ekonomi, storlek på barngrupp 

och tid.

3.1.2 Delaktighet

Vi har förstått att begreppet delaktighet kan definieras på flera olika sätt och vi har i denna 

studie därför valt att avgränsa begreppet. Med delaktighet menar vi i denna studie att alla är 

en del av en gemenskap i en miljö som gör att alla känner sig medräknade och får samma 

möjligheter. Vi menar att delaktighet innebär att alla kan göra sig förstådda, lyssna till och 

respektera varandra.
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4 Tidigare forskning

Tyvärr finns det inte mycket tidigare forskning om barn med hörselnedsättning i förskolan. 

Den forskning som gjorts under senare tid riktar sig mer mot barn med hörselnedsättning i 

skolans verksamhet. Vi presenterar här den forskning vi finner vara mest relevant för vår 

studie.

4.1 Döva barns utveckling i ett tidsperspektiv

Kerstin Heiling (1993) har i sin avhandling och genom ett longitudinellt (1977-89) 

forskningsprojekt studerat inlärningsprocesser och personlighetsutveckling hos döva barn. 

Syftet var att kunna följa döva barns utveckling från förskolan och upp till tonåren. Heilings 

avsikt var att ”[…] försöka kartlägga effekterna av det ändrade kommunikationssättet” 

(1993:14). Undersökningsgruppen har varit 20 barn födda mellan 1970-74 alla med hörande 

föräldrar. Avhandlingen är uppbyggd i två delar där delstudie ett handlar om döva barns 

utveckling i förskoleåldern och de tidigare åren i skolan och delstudie två handlar om 

utvecklingen hos åttondeklassare. Vi har utifrån vårt syfte valt att endast studera resultaten i 

delstudie ett där fyra förskolebarn med hörselnedsättning och dövhet studerats. 

Det framkommer i Heilings (1993) avhandling att det är viktigt att man är ”synlig” när man 

inte hör. Men även att man som hörselskadad gör sig synlig och får den andres 

uppmärksamhet innan man börjar kommunicera eftersom man annars kan få en låg status och 

bli osynlig i alla bemärkelser. För att barnen ska klara sig i sociala sammanhang krävs ett 

språk men också att barnen byggt upp olika sociala strategier till exempel att avläsa social 

signaler och bedöma risker. Hur barnens gruppsammansättning är har också stor betydelse för 

döva barn eftersom det är där som de kan kommunicera med jämnåriga på liknande villkor. 

Men Heiling (1993) talar även om att barnens personlighet spelar roll, om den är stark eller 

svag och hur de kan klara sig i olika sociala situationer. 

4.2 Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga klasser

Anna-Lena Tvingstedt (1993) har skrivit en avhandling vilket från början var tänkt som en 

forskning kring elevers sociala situation i klassrummet. Avhandlingens syfte är att beskriva 

och kartlägga de sociala relationerna och samspelet med klasskamrater då hörselskadade 

elever går i vanliga klasser. Undersökningen har genomförts med kvantitativa och kvalitativa 
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metoder som består av tre olika undersökningsdelar: intervju- och enkätundersökningar, 

sociometriska undersökningar och videoregistreringar i klassrummet. Dessa undersökningar 

har gjorts i klasser där hörselnedsatta elever går integrerat i hörande klass, i särskilda 

undervisningsgrupper (hörselklasser). Den sociometriska undersökningen har även gjorts i 

specialskola för döva. 

Tvingsteds (1993) slutsats blev att äldre barn upplevde att de stod utanför kamratgruppen 

medan tre fjärde delar av de yngre hörapparatbärande barnen var nöjda med kamratsituationen 

i skolan. Många av barnen upplevde att de stod i ett utanförskap i kamratsituationen på 

fritiden. Denna upplevelse delades inte av de äldre barnen som slutat använda sin hörapparat. 

De barn som gick integrerat med hörande upplevde att de inte hade kamrater i samma 

utsträckning som de övriga i klassen. Detta visade även den sociometriska undersökningen 

och denna skillnad var störst bland de äldre barnen. Eleverna i särskild undervisningsgrupp 

fann det inte mer positivt snarare tvärtom med kamratrelationerna än de hörselnedsatta 

integrerat med hörande elever. De yngre barnen i särskild undervisningsgrupp var mer 

missnöjda med kamratrelationerna på fritiden än de barn med hörselnedsättning som gick 

integrerat med hörande. Dock har det framkommit i resultatet att de yngre eleverna och de 

elever som inte bar hörapparat hade bättre kamratrelationer. I sin diskussion för Tvingstedt 

(1993) ett resonemang kring att yngre barn kan ha bättre kamratrelationer eftersom de i lek 

och fysisk aktivitet inte behöver kommunicera genom språket för att vara delaktiga. Hur 

eleven var placerad i klassrummet, kamraternas och lärarens förhållningssätt, uppläggningen 

av undervisningen och hur utvecklade anpassningsstrategier som den hörselskadade hade, var 

av betydelse av hur den sociala situationen kunde komma att utveckla sig. 

4.3 Dialogkompetens i skolans vardag – en auktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

Wennergren (2007) har gjort en auktionsforskningsstudie som utgick från ett problemområde 

som handlar om att kommunikationen för elever med hörselnedsättning i skolan påverkas av 

vilken teknisk lösning som finns, vilket i sin tur gör att det blir en passiv inställning i 

kommunikationen mellan eleverna. Det övergripande syftet med studien var att ”[…] 

synliggöra och beskriva dialoger mellan olika aktörer i ett nationellt skolutvecklingsprojekt” 

(Wennergren, 2007:13). I avhandlingen ingick tre olika studier varav två av dessa fokuserade 

på pedagogernas utvecklingsdialoger och en av studierna fokuserade på elevernas 

lyssnarmiljöer. En slutsats som kunde göras efter studien var att de elever som har en 
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hörselnedsättning måste ges möjlighet att benämna sina olika individuella behov i skolans 

miljö. Det krävs stor medvetenhet om sina egna och andras lyssnarstrategier för att agera i en 

lärande dialog.

4.4 Om elever med hörselskada i skolan

Lotta Coniavitis Gellerstedt gjorde 2008 en studie i syfte att uppmärksamma situationen i 

skolan för elever med hörselskada ur ett delaktighets- och likvärdighetsperspektiv. Studien 

genomfördes med hjälp av enkäter till elever och lärare och studien skulle komma fram till 

var någonstans i skolsystemet elever med hörselskada återfinns och hur eleverna har det i 

skolan samt vilket behov av stöd och kompetens lärarna har. I studien framkom det att elever 

med hörselskada finns i alla olika skolformer och elever och föräldrar har ingen lätt situation 

då de ska välja typ av skola eftersom detta val kan få konsekvenser senare när det gäller 

delaktighet och likvärdighet. Coniavitis Gellerstedt (2008) redovisar i sin studie att många av 

eleverna som fått hörapparat eller Cochleaimplantat redogör för en god skolsituation som har 

en bra tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Tyvärr framkommer det dock att när det 

gäller delaktighet och likvärdighet finns det större brister för eleverna som går integrerat än 

för de elever som går i specialskola. När det gäller delaktighet framkom det i studien att flera 

av eleverna (en av tio i integrerad grundskola och en av fem i integrerad gymnasieskola) 

sällan eller aldrig hör vad klasskamraterna svarar på frågor och ännu fler av eleverna uppgav 

att de hade svårt att följa undervisningen och att undervisningen bedrivs i svåra lokaler som 

inte är anpassade. I studien framkommer det att lärare som undervisar yngre barn/lågstadiet 

upplever att de tre viktigaste faktorerna för likvärdigt deltagande för eleverna med 

hörselskada är följande:

• Lärarnas kunskap om elevens hörselskada och dess 

konsekvenser för

situationen i skolan.

• Stöd av hörsellärare/hörselpedagog.

• Klasskamraternas kunskaper om hörselskadan och dess 

konsekvenser

för eleven i skolan” (Coniavitis Gellerstedt, 2008:26)

Coniavitis Gellerstedt drar som slutsats av studien att ”det är många elever med hörselskada 

som man inte kommit till mötes på det sätt som är tänkt i en skola för alla” (2008:24).
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4.5 Internationell forskning - Social Outcomes of Students who are deaf and hard of 

hearing in general education classrooms 

Shirin Antia (2011) har gjort en 5 år longitudinell studie där hon studerat amerikanska döva 

elever och elever med hörselnedsättning i klasser integrerat med hörande. Det hon kom fram 

till var att de sociala färdigheterna inte var annorlunda hos elever med hörselnedsättning. 

Under de 5 åren har lärarna och eleverna fått skicka in data om hur de upplever sin sociala 

situation. Det har också samlats in data om elevernas hörselbortfall, hur eleven kommunicerar 

och hjälpmedel i en anpassad miljö. Antia (2011) har uppmärksammat att många forskare i 

tidigare studier sett att elever med hörselnedsättning har svårare med sin sociala 

utvecklingsförmåga och med relationer då eleverna gått integrerat med hörande. Det Antia 

(2011) sett genom de data som lärare och elever med hörselnedsättning skickat in visar på 

samma resultat som normalhörande elever när det gäller det sociala. 
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5 Teori

I detta kapitel belyser vi olika teorier som kopplas till delaktighet för barn med 

hörselnedsättning. Studien har ett sociokulturellt perspektiv eftersom detta perspektiv starkt 

talar om hur viktigt språk är för barns lärande och utveckling. Anledningen till detta är även 

för att visa hur sammankopplat språket är med delaktighet i samhället. Vi förklarar även 

närmre vad en hörselskada är, vad det innebär och hur viktig kommunikationen är för att 

skapa sammanhang för att vara delaktig. Vi lägger därför stor vikt vid kommunikationsteorier 

eftersom detta anses vara av stor vikt för människors utveckling. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv

En av de främsta teoretikerna inom det sociokulturella perspektivet var Lev Vygotskij (1896-

1934). Han menade att språket, samspelet med andra människor och miljön påverkar vårt 

lärande och hur vi utvecklas. Vygotskijs teori skiljer sig från mognadsteorier då dessa anser 

att utveckling sker inifrån och är bunden till biologiska processer. I det sociokulturella 

perspektivet är den vuxnes handlingar viktiga för barnens utveckling, vilket innebär att 

utveckling sker socialt. ”När människor tillgodogör sig delar av samhällets kollektiva 

erfarenheter och använder sig av dem i sina sätt att resonera och kommunicera med andra 

finns alltid möjlighet att lärande uppkommer” (Säljö, 2005:121). Det som är mest utmärkande 

för människor är därför dynamik, förändringar och utveckling. 

5.2 Hörselnedsättning

En hörselnedsättning kan sägas vara ett kommunikationshandikapp (Tvingstedt, 2001) och 

Vygotskij var mycket intresserad av barn som hade kommunikativa handikapp samt deras 

lärande och utveckling. Han drev därför på forskningen kring detta handikapp, engagerade sig 

i lärarutbildning med mera eftersom han ville att dessa barn skulle få bättre 

undervisningsvillkor (Säljö, 2005). 

Vi anser att det är viktigt att förklara innebörden av en hörselnedsättning för att man ska få en 

förståelse av funktionsnedsättningen. Vi menar att om kunskap finns om hörselnedsättning är 

förståelsen större för vilka resurser som kan vara nödvändiga för att skapa delaktighet för alla 

barn i förskolverksamheten 
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En förlust av hörseln, det vill säga en hörselnedsättning, kan bero på flera olika orsaker och 

man skiljer oftast på orsaken till hörselförlusten genom två olika orsaker nämligen en 

mekanisk förlust eller en neurogen förlust. Vid en mekanisk förlust finns det ett mekaniskt 

hinder från den omgivande luften till innerörat och detta kan bero på bland annat 

missbildning, vaxpropp eller skada på trumhinnan. En neurogen förlust är mer komplicerad 

och orsaken till hörselnedsättningen finns då i innerörat eller i hörselnerven (Horn, 1995).

Det är i flera fall svårt att helt veta orsaken till ett barns hörselnedsättning och i många fall 

kan hörselnedsättningen bero på flera olika orsaker. För att komma fram till hur stor 

hörselnedsättning en person har använder man sig av tonaudiometri som mäter hörseltröskeln.

Oavsett vilken typ av hörselförlust man har används begreppet hörselnedsättning och då 

begreppet omfattar alla olika typer av hörselförluster delar man ofta in hörselnedsättningen 

efter olika grupper och följande indelningar är vanliga:

• Lätt hörselsnedsättning som innebär att hörselnedsättningen är < 45 dB vilket kan 

innebära att man kan få svårigheter att uppfatta svagt tal.

• En måttlig hörselnedsättning innebär att hörselnedsättningen är omkring 45-60 dB och 

personen har då ofta svårigheter att uppfatta vanligt tal. 

• En grav hörselnedsättning innebär att hörselnedsättningen är omkring 61-75 dB och 

en person med grav hörselnedsättning uppfattar enbart tal som är nära örat. 

• Vid ca > 90 dB upplevs hörselnedsättningen som total dövhet och man behöver då 

använda sig av tecken för att kunna kommunicera (Horn, 1995).

Precis som för hörande barn är det många faktorer som spelar in i utvecklingen även för barn 

med hörselnedsättning. Exempel på detta kan vara medfödda förmågor, personlighet och det 

sociala nätverket med mera. Något som också har betydelse är vid vilken tidpunkt 

hörselnedsättningen uppkom, vilken grad och typ av hörselnedsättning barnet har och det har 

också betydelse när man upptäckte hörselnedsättningen (Horn, 1995).

17



5.3 Kommunikation

Grunden för en relation mellan människor är kommunikation och ordet kommunikation 

betyder att något blir gemensamt. Nilsson och Waldemarson (1996:7) skriver att ”Två 

människor som gör något som blir gemensamt - det är grunden för kommunikationen, för 

relationer och för samhället som helhet”. Kommunikation består av olika sätt att ge och ta 

emot information, tankar och känslor men även ett sätt att få identitetsbekräftelse. Genom 

kommunikation kan man bekräfta hur man uppfattar andra, den man talar med, sig själv, 

budskapet och situationen. I den vardagliga kommunikationen är förmedlingen av fakta 

förhållandevis liten i jämförelsen med att genom samspel finna sin identitet. Nilsson och 

Waldemarson (1996:8) skriver att ”Merparten av samspelet går istället ut på att hitta vem man 

är, visa hur man vill att andra ska uppfatta en själv eller hur relationen till en annan människa 

ska utformas samt vilken typ av situation man befinner sig i”. Därför anser vi att det är viktigt 

att förklara kommunikationens innebörd för barn med hörselnedsättning eftersom 

kommunikationen är en stor del för att delaktighet ska äga rum. 

Säljö (2005) och Imsen (2006) skriver om Vygotskijs teorier, vilka i grunden handlar om att 

vi människor lär i samspel med andra människor och för att detta ska vara möjligt menar 

Vygotskij att språket har en stor betydelse och att kommunikationen är källan till kunskap. 

Enligt Säljö (2005) ansåg Vygotskij att språket och kommunikationen har en stor betydelse 

för människans utveckling och att det är genom kommunikation som kunskap genom 

historien förs vidare.

Svensson (2009) skriver att Vygotskij menar att språket är beroende av den kultur barnet lever 

i och är från början socialt och inriktat på kommunikation. Han menar också att språket har 

funktioner som att socialt samordna människors verksamhet och att språket är ett redskap för 

tänkande. De sociala erfarenheterna man gör har stor betydelse för språkutvecklingen och 

enligt Svenssons (2009) tolkning av Vygotskij anser han att människor behöver andra 

människor att kunna jämföra sig med för att utvecklas både socialt, kognitivt och språkligt. 

Under förskoletiden är språket viktigt för barnets begreppsbildning då upplevelser av olika 

slag innebär att barnet har mycket att kommunicera om vilket i sin tur bidrar till språklig 

utveckling. Genom det språkliga samspelet får barnet också en ökad intellektuell förmåga. 

Svensson (2009) skriver att Vygotskij betonar det sociala samspelet för att barnet ska kunna 

lära sig förstå och behärska sin omgivning. Det är då barnen umgås och samspelar med vuxna 
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och barn i olika åldrar som barnet kan utmanas, vilket i sin tur bidrar till mognad och 

utveckling.

Även om ett barn från första stund i livet kommunicerar med sin omgivning 

genom kroppskontakt, blickar och andra kanaler, blir språket den mest 

kraftfulla mekanism genom vilken barnet kan komma i kontakt med sin 

omgivning och bli delaktig i sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2005:117).

Svensson (2009) menar att språket också påverkar vårt tänkande och på så sätt är viktigt för 

den kognitiva förmågan. Även Säljö (2005) menar att funktionerna hos språket är många som 

till exempel kommunikation mellan människor, länk mellan kommunikationen och tänkandet 

och redskap för tanken. Säljö (2005:120) skriver att ”Genom interaktion med andra bygger 

således individen upp sociala erfarenheter som medieras genom språket”. Svensson (2009) 

menar också att språket även kan sägas vara gruppsammanhållande och en del av 

identitetsutvecklingen, vilket kan bli tydligt i tonåren då många vill använda språket och 

uttrycka sig på samma sätt som de övriga i kompisgänget. I aktiviteter och i kommunikation 

där dessa nya kunskaper används, uppstår nya grupper av förmedlande redskap. Detta innebär 

inre samtal med sig själv (Säljö, 2005).

Horn (1995) skriver att i kommunikationen mellan hörande människor är ljudet något av det 

allra viktigaste. Hur den tekniska utvecklingen än ter sig i framtiden är det talade språket vår 

huvudsakliga kommunikation, vilken enbart kan överföras med hjälp av ljud. Precis som alla 

andra barn har också barn med hörselnedsättning behov som måste tillgodoses, men barn med 

hörselnedsättning har också andra behov man måste ta hänsyn till. Bland annat kan det vara 

en stor utmaning att kommunikationen måste ske på ett annat sätt med ett barn med 

hörselnedsättning än ett hörande barn (Horn, 1995)

Att kommunicera kan innebära ett handikapp för en person med hörselnedsättning och 

eftersom varje människa använder sig av kommunikation för att förmedla tankar, känslor och 

behov kan nedsatt hörsel också ge upphov till negativa attityder genom att man får svårare att 

uppfatta emotionella nyanser. Hörsel är så mycket mer än bara förmågan att uppfatta ljud, 

med hörseln kan vi tolka de ljud som omger oss och på så sätt kommunicera och få 

information om omvärlden (Lindholm, 2007).
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För att kunna kommunicera genom talat språk och utveckla det talade språket krävs det att 

man uppmärksammar olika delar i språket. Då man har en hörselnedsättning kan detta bli ett 

problem eftersom man i vissa fall kan uppfatta språket annorlunda. Barn som har en 

hörselnedsättning hör de delarna av språket bäst som är betonade och de uppmärksammar inte 

alltid de obetonade delarna i språket lika mycket. Då man har en hörselnedsättning missar 

man ibland också viktiga situationer där språket används eftersom bakgrundsljuden kanske 

istället tar överhanden för personen med hörselnedsättning, det innebär att frekvensen i 

språket blir mindre för hörselskadade än för normalhörande barn. När det gäller teckenspråk 

däremot har de som har en hörselnedsättning inga problem att uppmärksamma, däremot är det 

ganska sannolikt att det inte finns så mycket grammatik att uppmärksamma i teckenspråket 

som föräldrar och andra hörande i omgivningen använder (Nelfelt, 1998).

Språket utvecklas när det används i alla situationer, det är sociala och kommunikativa behov 

som påverkar språkutvecklingen oavsett om man är hörande, hörselskadad eller döv. Det är 

därför viktigt att barnet har tillgång till en miljö där de får uppleva språket. För hörselskadade 

barn som ska utveckla ett talspråk gäller det alltså att barnet har viktiga personer i sin 

omgivning som är hörande och talande personer. För ett dövt barn är det istället 

teckenspråkiga personer i omgivningen som är viktiga eftersom det är dessa personer som 

barnet kan uppfatta och kommunicera med. Teckenspråket är det enda språk det döva barnet 

har möjlighet att utveckla (Nelfelt, 1998).

5.4 Delaktighet

Vårt syfte med studien är bland annat att få en fördjupad förståelse för hur delaktighet skapas 

genom resurser för barn med hörselnedsättning. För att kunna nå denna förståelse anser vi att 

det är viktigt att förstå vad teorietikerna skriver om delaktighet.

Säljö (2005) skriver att enligt Vygotskij kan delaktighet uppstå genom språket och språket 

blir då det i särklass allra viktigaste psykologiska redskapet. Palla (2006) har dock kommit 

fram till tre andra faktorer som är viktiga för att just barn med funktionshinder ska vara 

delaktiga. Dessa tre faktorer är följande; tid, stöd och tillgänglighet. Hon menar dock också att 

kommunikationen, i vilken språket ingår, är viktigt för att kunna skapa en god pedagogisk 

lärandemiljö där barnen är delaktiga. Även andra faktorer som förhållningssätt, samarbete och 

arbetssätt spelar roll (Palla, 2006). Även Coniavitis Gellerstedt (2008) anger viktiga saker 
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som kan vara avgörande för barnens delaktighet. Om barn som har en hörselnedsättning ska 

kunna vara delaktiga är det bland annat viktigt att lärarna har kunskap om hörselnedsättningen 

barnet har och dess konsekvenser, det är också viktigt att barnen får stöd av 

hörsellärare/hörselpedagog. 

Wennergren (2006) stödjer Vygotskijs teori om att språket är viktigt för delaktigheten. Hon 

menar att en av förutsättningarna för social och personlig utveckling är att man kan 

kommunicera och därför är det också viktigt att barnen kan vara delaktiga i olika språkliga 

och kulturella sammanhang eftersom detta är beroende av hur barns identitet och självbild 

växer fram. Delaktighet och samspel är också avgörande för lärande. I många fall är det 

förskolläraren och läraren som får förmedla kommunikationen mellan barnen i förskolan och 

skolan vilket betyder att delaktigheten är låg i olika samtal. Wennergren (2006) menar att den 

identitet och självbild som växer fram hos barn och ungdomar till stor del beror på hur 

delaktigheten har varit tidigare i förskola och skola. Beroende på vilka förväntningar lärare 

har på barnet med hörselnedsättning kan självbilden hos barnet påverkas och kopplas samman 

med delaktigheten. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) skriver att grundförutsättningen 

för om barnen ska kunna föra sin egen talan är att barnet är delaktigt. Detta innebär även att 

den vuxne måste ha kunskap att sätta sig in i barnets perspektiv och att lyssna på barnet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

5.5 Resurser

Utifrån studiens frågeställningar som handlar om resurser för barn med hörselnedsättning i 

förskolan anser vi det vara viktigt att veta vad teoretikerna säger om vilka resurser som kan 

behövas och vilka resurser som finns för barn med hörselnedsättning. 

För att ett barn med hörselnedsättning ska ges möjlighet att ta del av verksamheten på samma 

sätt som de hörande barnen krävs vissa resurser. Det är bland annat viktigt med en mindre 

barngrupp, att det är en ljudnivå som ligger på en lämplig nivå och att 

belysningsförhållandena är tillräckligt bra. Det är oerhört viktigt att man inte enbart anpassar 

resurser efter barnets begränsningar, utan att man faktiskt ser till möjligheterna. En annan 

viktig del är att förskollärarna får information och utbildning så att de kan använda sig av 

visuell kommunikation. De flesta barn med en hörselnedsättning (undantaget döva) har en 

större eller mindre hörselrest och förskollärarna får då som uppgift att lära barnet utnyttja den 

21



hörselrest de har på ett så bra sätt som möjligt. Genom resurser såsom goda tekniska 

förutsättningar, som till exempel hörselslinga, kan hörselresten vara till stor nytta för barnet i 

anpassning i vardagen. Det är också viktigt att låta barnen leka sig fram till kunskap på 

samma sätt som hörande barn gör, vilket kräver en hörselpedagogisk kompetens (Horn, 1995).

Det sociokulturella perspektivet talar även om något som kan ses som resurser, nämligen 

medierande redskap och att dessa har en stor betydelse för människans lärande och 

utveckling. Medierande redskap består av fysiska och psykologiska redskap vilket Säljö 

(2005) skriver att Vygotskij skiljer på. Med fysiska redskap menas saker som vi människor 

skapar och som kommer att ha olika specifika egenskaper för att vi ska kunna använda dem i 

olika situationer. Redskap kan vara till exempel penna och papper, hammare, dator osv. De 

psykologiska redskapen är enligt Säljös (2005) tolkning av Vygotskij siffersystem, alfabet, 

formler och så vidare och dessa använder vi för att tänka och kommunicera med. Vygotskij 

menade att för att vi ska kunna kommunicera måste vi i tanken ha olika redskap för att 

kommunikationen ska vara möjlig. När vi kommunicerar och tänker använder vi begrepp och 

språk men vi gör även detta när vi agerar (Säljö, 2005).

5.6 Integrering/Inkludering

I vår studie är vi bland annat intresserade av att jämföra två förskolor där den ena är 

specialiserad och enbart har barn med hörselnedsättning och där den andra har barn med 

hörselnedsättning tillsammans med hörande barn. Då vi valt att göra denna jämförelse anser 

vi det vara viktigt att ha kunskap om vad det kan innebära att gå integrerat/segregerat och 

inkluderat/exkluderat och vad teorin säger om detta.

Redan på 1900-talet diskuterades det kring om det kunde vara möjligt att alla barn kunde få 

sin utbildning tillsammans. Man önskade då att folkskolans undervisning skulle hålla sådan 

hög kvalitet att den kunde innefatta undervisning för alla barn. Barn från privilegierade 

samhällsgrupper skulle kunna utbildas tillsammans med övriga barn utan att kunskapsnivån 

sänktes för samhällets utbildningselit. Begreppet integrering förekom dock först under 1960-

talet i officiella texter och forskningsrapporter. Även om det är stora skillnader i dagens skola 

jämfört med folkskolan för hundra år sedan kan vi fortfarande idag se likheter och svårigheter 

med att utveckla skolan till en sammanhållen verksamhet som ska passa alla barn 

(Emanuelsson, 2004).
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Emanuelsson (2004) skriver att vi i Sverige på senare tid har börjat använda begreppet 

inkludering som i många fall anses vara ett bättre uttryck då man menar att integrering måste 

ha föregåtts av en tidigare segregering. Rosenqvist (2003) i Linikko (2006) menar att 

inkludering innefattar alla barn/elever och att alla barn möts utifrån deras enskilda behov. Han 

menar vidare att just begreppet integration kan ses som en situation där någon som varit 

utanför blir placerad någonstans och ska anpassa sig till majoritetens villkor. Emanuelsson 

(2004) menar att begreppet inkludering är ”[…] tydligare relaterat till ett inkluderande ”alla” 

och utmaningarna i ”skolan för alla” därmed också tydligare riktade mot att motverka 

exkludering av vissa” (Emanuelsson, 2004:110). Han skriver vidare att begreppet integrering i 

många fall innebar att det var barnet som skulle anpassas till verksamheten, man såg det som 

att det var ett barn med svårigheter istället för ett barn i svårigheter. I en inkluderande 

verksamhet ser man snarare brister i verksamhetens sätt att bemöta den naturliga variationen 

som finns mellan barnens olika förutsättningar (Emanuelsson, 2004). Alla anser dock inte att 

inkludering är ett alternativ för alla barn och bland annat Evans & Lunt (2002) i Linikko 

(2006) menar att inkludering inte kan nås helt och fullt då det skolsystem vi har inte klarar av 

att upptäcka och tillmötesgå alla individuella skillnader. De menar att man därför behöver ha 

ett exkluderande system vid sidan om det inkluderande. Även Coniavitis Gellerstedt (2008) 

kom i sin studie fram till att många elever som har en hörselnedsättning inte har blivit bemötta 

på det sätt som det är tänkt i en skola för alla. I den studie Coniavitis Gellerstedt (2008) gjort 

framkommer det precis som Evant & Lunt (2002) i Linikko (2006) menar att de elever som 

går integrerat upplever att det finns större brister när det gäller delaktighet och likvärdighet än 

vad elever som går i specialskola upplever, vilket innebär att ett exkluderande system skulle 

gynna eleven med hörselnedsättning.
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6 Metod

Genom vårt syfte som innebär att vi vill tolka och få en fördjupad förståelse för vad 

förskollärare använder för resurser för att få barn delaktiga i verksamheten har vi valt en 

hermeneutisk kvalitativ ansats i denna studie. Genom en hermeneutisk kvalitativ ansats 

strävar man efter att tolka och förstå människors livsvärld, man vill veta hur människor 

uppfattar eller tolkar världen (Hartman, 2004). 

 

Med en kvalitativ studie vill man få förståelse för en människas livsvärld och hur denne 

upplever sin situation (Hartman, 2004). Genom en kvalitativ studie riktar man intresset mot 

individen och ställer frågan om hur individen tolkar och formar sin verklighet (Backman, 

1998). Motsatsen till kvalitativa studier är kvantitativa vilket innebär att man ”[…] söker den 

numeriska relationen mellan mätbara egenskaper” (Hartman, 2004:273). Anledningen till att 

vi valt bort en kvantitativ studie är att vi inte är ute efter att ”[…] isolera egenskaper och finna 

kvantifierbara samband mellan dem” (Hartman, 2004:273). Eftersom vårt syfte i studien är att 

få en förståelse för och tolka vad förskollärare använder för resurser föll sig valet mer 

naturligt mot att använda oss av en kvalitativ studie. 

Hartman (2004) menar att en kvalitativ metod behövs om man använder sig av en 

hermeneutisk studie. Detta eftersom hermeneutiken inte är så användbar när man ska göra en 

undersökning då den är för omfattande för att vara vägledande i det praktiska arbetet. I en 

kvalitativ metod finns det mer klara ”[…] regler för hur en kvalitativ undersökning ska gå till, 

regler som är tänkta att garantera att de krav på vetenskaplighet som hermeneutiken ställer 

upp blir uppfyllda” (Hartman, 2004:275).

6.1 Undersökningspersoner och urval

I studien är två olika förskolor representerade varav en av dessa har en inriktning mot barn 

med hörselnedsättning. Tre förskollärare finns representerade från varje förskola och alla är 

kvinnor i åldern cirka 30-50 år. En av förskollärarna som arbetar på förskolan som inte är 

specialiserad mot hörselnedsättning är också utbildad specialpedagog. På förskolan som inte 

är specialiserad arbetar endast tre förskollärare och detta är anledningen till att vi valt att 

enbart intervjua tre förskollärare på varje förskola. Detta för att få ett så rättvist resultat som 

möjligt där inte någon av förskolorna var över- eller underrepresenterad. 
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6.2 Undersökningsprocedur 

För att kunna genomföra studien ringdes båda förskolorna upp och de tillfrågades om intresse 

för att ställa upp på intervjuer för studien. Då vi båda sedan tidigare under vår utbildning varit 

och gjort olika uppgifter på en av förskolorna och då fått veta att de har barn med 

hörselnedsättning i verksamheten föll sig valet ganska naturligt att tillfråga denna förskola om 

deltagande i studien. Ingen av oss har dock gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på den 

avdelning där intervjupersonerna arbetar och vi har därför ingen speciell koppling till dessa 

personer. Den andra förskolan kontaktade vi eftersom det är den enda förskolan som finns i 

länet som är specialiserad på barn med hörselnedsättning och inte heller på denna förskola 

hade vi någon koppling till de förskollärare vi intervjuade. Då vi inte kände någon av 

förskollärarna sedan tidigare tror vi att resultatet kan vara tillförlitligt och utan påverkan av 

tidigare upplevelser av respondenterna. 

Från början var vår tanke att intervjua varje förskollärare på plats på förskolan för att 

förskollärarna skulle känna sig trygga i en miljö de var vana vid. Dock hade inte personalen 

på den specialiserade förskolan tid att avsätta för att få intervjua alla förskollärarna på plats. 

Därför intervjuades enbart en förskollärare där och de två andra intervjuerna skedde istället i 

efterhand via telefon. 

Förskollärarna på de båda förskolorna intervjuades var och en för att få deras egna 

individuella förståelse och tolkning. Före varje intervju som skedde på plats på förskolorna 

tillfrågades förskollärarna om det accepterades att spela in intervjun med hjälp av diktafon, då 

detta var okej för alla användes diktafon vid alla intervjuer som skedde på plats på förskolan. 

Vid de telefonintervjuer som gjordes användes istället penna och papper för att skriva ner vad 

som sades.

Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad intervju vilket enligt Hartman (2004) 

innebär att intervjun har en hög grad av standardisering men en lägre grad av strukturering 

som gör att respondenten har möjlighet att formulera sig fritt. Genom att använda oss av en 

halvstrukturerad intervju kunde vi spinna vidare på respondenternas svar och ställa 

följdfrågor. Vi hade förberett en intervjuguide (se bilaga 1) vilket Hartman (2004) menar är 

viktigt för att inte riskera att få ett material som inte har någon relevans för studien. 
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6.3 Bearbetning av material

Vi bearbetade intervjumaterialet genom att först ordagrant skriva ner vad som sagts i de 

intervjuer som spelats in och transkriberade sedan det inspelade materialet. Sedan 

kategoriserade vi materialet från de båda förskolorna genom att leta i vårt nedskrivna material 

efter återkommande begrepp, en slags kärna. Sorteringen av begreppen utgick från våra 

frågeställningar och vi letade därför efter begrepp som de intervjuade använde när de beskrev 

de resurser de använde i verksamheten, till exempel lek, tid, barngrupp med mera vilka var 

begrepp som var ständigt återkommande i intervjuerna. Vi sökte också efter om det fanns 

något respondenterna tycktes vara överens om och vad som förenade intervjuerna. Eftersom 

vårt syfte också var att jämföra två förskolor sökte vi också efter variationer i de svar vi fått i 

intervjuerna. Då grunden för bearbetningen också fanns i den teori vi skrivit om sökte vi även 

efter resultat som kunde kopplas till teoriavsnittet. 

6.4 Etiska överväganden

Då en forskning eller studie görs finns vissa forskningsetiska principer att ta ställning till och 

dessa kan konkretiseras av fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som berörs av studien ska informeras om det aktuella syftet 

och genom samtyckeskrav ska de medverkande i studien själva få bestämma om de ska 

medverka eller ej. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som inkommer i studien 

om de personer som medverkar ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dessa. Dessutom får uppgifterna som är 

insamlade enbart användas för forskningsändamål enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2012). 

De forskningsetiska principer som tagits ställning till var att berörda förskollärare 

informerades om varför studien gjordes och vad de hade för uppgift i studien 

(informationskravet). Innan varje intervju och anteckning som gjordes fick förskollärarna 

frågan om det var okej för dem att intervjuerna spelades in (samtyckeskravet). De 

anteckningar och inspelningar som har gjorts har förvarats på så sätt att inte utomstående kan 

identifiera vilka personer som deltagit i intervjuerna och studien (konfidentalitetskravet). De 

intervjuer och anteckningar som gjorts har som syfte att användas i en studie och denna 

information och dessa uppgifter lämnas inte vidare i annat syfte (nyttjandekravet).
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6.5 Metodkritik

Då vårt intresse är stort för barn med hörselnedsättning i förskolan hade vi önskat att även 

göra observationer för att se hur förskollärarna använder och arbetar med de resurser som 

finns. Tiden har dock varit begränsad och vi fick inse att det inte var möjligt att göra 

observationer med den tid vi hade till vårt förfogande. För att få ett större djup i studien hade 

vi dock kunnat intervjua fler förskollärare och kanske även använt oss av fler förskolor på 

olika platser i landet för att se skillnader där. Hartman (2004) menar dock att man i en 

kvalitativ undersökning undersöker färre individer för att man vill gå på djupet i deras 

livsvärld, vilket kanske inte hade varit möjligt om man intervjuade många individer. 

Vi hade önskat att alla intervjuer kunde ske på samma sätt för att de skulle vara helt 

likvärdiga. Men då inte alla förskollärare hade tid att avsätta för intervjuer på plats hade vi 

inget annat alternativ än att välja telefonintervju med de förskollärarna. 

Något som kan ses som både fördelar och nackdelar i studien är att en av oss själv har en 

hörselnedsättning och därigenom sedan tidigare har egna upplevelser och erfarenheter av 

resurser som kan behövas för delaktighet. En fördel kan vara att vi på så sätt har kunnat 

ifrågasätta möjligheterna till delaktighet då vi har en del förkunskap om vilka resurser som 

kan finnas. Nackdelen kan vara att vi genom våra erfarenheter har en uppfattning om vilka 

resurser som finns. Men vi har hela tiden haft avsikten att gå in med öppna ögon i studien och 

varit intresserade av att verkligen få en förståelse för vilka resurser förskollärarna erbjuder 

och hur de använder dessa resurser.
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7 Resultat

Resultatet har anknytning till vårt valda syfte som innebär att vi vill tolka och få en fördjupad 

förståelse för vilka resurser förskollärare använder för att få barn med hörselnedsättning 

delaktiga i verksamheten. Vårt syfte är också att jämföra resultatet på två olika förskolor där 

den ena förskolan har en inriktning mot hörselnedsättning och vårt resultat speglar därför två 

olika förskolor.

Då vi här återger resultatet från två olika förskolor har vi valt att namnge de båda förskolorna 

med bokstäver. Förskolan som är specialiserad på barn med hörselnedsättning har vi valt att 

kalla förskola A och den andra förskolan har vi valt att benämna som förskola B. För att 

kunna skilja på och återge det resultat vi fått från de olika intervjuerna med förskollärarna har 

vi valt att ge förskollärarna siffror från 1-3.

Resultatet är tematiserat utifrån vilka resurser förskollärarna på de båda förskolorna nämnde i 

intervjuerna. Då vi i intervjuerna lät förskollärarna själva berätta vad de ansåg som resurser 

har vi i resultatet utgått från vad förskollärarna nämnde för resurser som de använde sig av.

7.1 Förskola A

7.1.1 Barngrupp 

På förskola A finns i den nuvarande barngruppen tio barn och alla tre förskollärarna säger att 

en av deras resurser är att de har ett mindre antal barn och en högre personaltäthet. 

Det är viktigt att vi ger barnen det de när de kommer hit att de får ut bästa 

möjliga när de kommer hit till oss. (A1)

A3 säger att de måste kunna hjälpa varje barn med tillexempel teckenspråket och därför är det 

viktigt med många pedagoger som kan se dessa tillfällen. A1 säger även att det behövs många 

pedagoger trots att barnantalet inte är så stort, dels för att de delar upp samlingarna i två 

mindre grupper med en pedagog som pratar och en pedagog som hela tiden tecknar. A3 menar 

också att vanliga förskolor oftast inte får dessa resurser som mindre barngrupp och större 

personaltäthet.
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7.1.2 Ekonomi

Förskollärare A3 menar att även denna förskola styrs av ekonomi precis som alla andra 

förskolor. Men hon är medveten om att det ändå satsats mycket pengar på denna förskola för 

att den ska vara anpassad för barn med hörselnedsättning, hon tycker att de har det bra.

Även förskolläraren A2 menar på att ekonomin styr mycket och att de hade velat ha mer 

fortbildning. Förskollärare A1 säger att lokalen är anpassad utefter dessa barns behov och hon 

anser att även personaltätheten är tillräcklig.

Vi har ju precis flyttat hit och det är ju anpassat nu så att det ska vara perfekt 

för de här barnen. (A1)

7.1.3 Tid

Förskollärare A1 är den enda som i intervjuerna som benämner tiden. Hon menar att tiden är 

viktig för dessa barn eftersom de är på så olika nivåer.

Även om de är kanske fyra år i ålder så kanske de är ett år i hörselålder. (A1)

 Hon förtydligar detta genom att förklara att därför är det viktigt att titta på vilken mognad de 

har i hörselålder. 

7.1.4 Lek

Förskollärare A3 förklarar att de sitter med barnen mycket i leken och att den leken som de 

hörselnedsatta barnen har är densamma som hörande barns lek. Det som kan skilja sig åt är att 

dessa barn anpassar leken efter varandras hörselbehov genom att de tecknar till varandra. 

Förskollärarna ser även mycket lek på avdelningen. Genom leken försöker även 

förskollärarna introducera tecken på ett naturligt sätt. 

Det går inte att forcera fram tecknen därför är det viktigt att vi sitter med och 

kan fånga de här ögonblicken. (A1)

7.1.5 Anpassning av lokaler

Alla tre förskollärarna svarar att de har olika material i rummet för att minska ljud. 

Förskollärare A1 säger att de har bollar på stolar för att minska skrapljud, ljudabsorberande 
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material på väggarna, ljuddämpande bord och mattor. De anser att detta är viktigt för barnen. 

A1 påpekar också att de saknar en överdel på en avgränsningsvägg som fortfarande inte har 

blivit färdig och dess funktion är att ljuden kommer att stanna mer i varje rum. Lokalen är 

öppen men har en skiljevägg och det fattas ett överstycke. 

Det är viktigt att det inte är för mycket ljud som stör i lokalen. (A2)

Anledningen till detta är att hörapparater och Cochleaimplantat fångar in alla ljud och även 

förstärker ljuden. A1 säger även att textilier kan vara bra att hänga upp eftersom de även 

dämpar ljudet. Förskollärarna fick vara med och bestämma mycket i anpassningen av lokalen 

innan de flyttade dit. 

7.1.6 Tekniska hjälpmedel

Alla förskollärarna har nämnt att de använder sig av hörselslinga i lokalerna. A1 svarar dock 

att hon inte vet med all säkerhet att det finns en bärbar slinga. A1 berättar att när de är ute 

tecknar de till barnen istället. Hon berättar att i denna lokal har de fått ett slingsystem som 

ligger i golvet med tre olika kanaler. Denna funktion gör att det inte blir överhörning och de 

är mycket nöjda med denna. Som tekniska hjälpmedel nämner även A1 att de har en active  

board där de kan visa teckenfilmer för barnen.

Man tittar mycket på teckenspråksfilmer när man jobbar med döva barn så 

får man det mycket visuellt. På samlingar använder vi mycket visuellt 

material. (A1)

7.1.7 Teckenkommunikation

Alla förskollärare på avdelningen har utbildning på olika sätt inom teckenspråk och de tecknar 

alltid till barnen. A2 säger att de har en hög kompetens när det gäller teckenkommunikation. 

A3 nämner även detta men menar att det är alltid bra om man kan få lära sig mer. Det finns 

även olika dialekter inom teckenspråket, precis som i talad svenska berättar A1 och nämner 

även att det är viktigt med ansiktsmimiken eftersom mycket av grammatiken finns där och det 

förtydligar vad man menar, tillexempel är en blinkning att man sätter punkt. 
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Förskolan är tvåspråkig och använder sig av talad svenska och teckenspråk. A1 säger att det 

innebär att de måste vara fler pedagoger som tillexempel vid samling då en förskollärare talar 

och en förskollärare tecknar. Alla tre förskollärarna säger att det är som vilken förskola som 

helst bara att de jobbar mer med språket och teckenspråket. 

Man kan säga att det är som en vanlig förskola men vi jobbar ju extra med 

språket . Och att de ska bli tvåspråkiga. (A1)

Hon lägger tyngd på att det är viktigt att barnen får lära sig både svenska och teckenspråk 

eftersom deras hörsel kan försämras och då har de ett språk att tillgå.  A2 och A3 nämner även 

att de ljudtränar mycket med barnen. Detta kan innebära att barnen får lyssna efter ljud som 

skapas till exempel ljudet av en vattenkran.

7.1.8 Övrigt

I intervjuerna framkom pedagogernas åsikter om vilken förskola som var mest lämpad för 

barn med hörselnedsättning.

Fördelen  med  att  vara  här  är  ju  att  de  träffar  kompisar  som  också  har 

hörselskada och det är just det som inte är så lätt att erbjuda i kommunerna. 

Och det är så härligt att se när de kommer första gången: samma. Det kanske 

är  första  gången  som  de  ser  att  det  är  något  mer  barn  som  också  har 

hörapparat. Men just den här upptäckten att det finns fler. (A1)

 Hon säger att därför behöver de aldrig känna att de är ensamma med hörselnedsättning utan 

det finns fler, vilket de annars kanske inte vetat. 

 Förskollärare A1 berättar att en del barn är på denna förskola vissa dagar i veckan och 

förskolan på hemorten de resterande dagarna. Men hon fortsätter att säga att många gånger 

ökas tiden på denna förskola när barnen har fått pröva ett tag. Detta kan bero på att de får 

koncentrera sig så mycket på att höra i förskolan på hemorten. 

Det var någon på skolan som sa att något barn var jättetrött varenda dag när 

hon kom hem från skolan när hon gick hemma på förskolan. Men sen kom 

hon hit och gick här och fick jättelånga resor istället men då behövde hon 
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inte anstränga sig så mycket i skolan eftersom hon kunde få teckenspråk, så 

då fick hon mycket mer fritid för hon orkade mycket mer på eftermiddagen. 

Det är en avvägning. (A1)

A2 menade att den specialiserade förskolan har så mycket fler resurser att erbjuda i 

jämförande med vad hemortens förskola kan. 

Det gynnar barnen mer här än på en vanlig förskola. (A2)

A3 tror att det kan bero på hur grav hörselnedsättning som barnet har, var barnen ska gå 

eftersom hörselnedsättningen kan vara så grav att de inte passar i annan verksamhet. Hon 

menar att detta kan bero på att andra verksamheter kanske inte har hörselslingor och 

ljuddämpande material att erbjuda men trycker också på att man måste titta på hur barnet 

fungerar i verksamheten. A3 fortsätter att tala om att de kan erbjuda barnen en anpassad miljö 

där de kommunicerar med barnen via tecken. 

Vanliga förskolor har oftast större grupper, högre ljudnivå, tecken som stöd 

kanske inte finns bland de vuxna och barnen och då blir kanske inte barnet 

blir en i gruppen. (A3)

A1 pratade även om olika skillnader, förutom teckenspråket, med att arbeta med barn med 

hörselnedsättning och hörande barn. Hon berättar att de måste jobba med turtagning som 

tillexempel inte att prata i munnen på varandra och att barnen tidigt får lära sig att titta på den 

som tecknar. 

När man jobbar med en grupp med hörselskadade kan man inte på samma 

sätt ropa på dem att de ska komma utan man måste gå fram till var och en 

och teckna. Så det är en stor skillnad. (A1)

De jobbar även mycket med det sociala som att man ska vara en bra kompis, att man vågar stå 

inför grupp, stärka självkänslan, att alla är lika mkt värda och att alla duger precis som de är.
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7.2 Förskola B

7.2.1 Barngrupp

Förskollärare B1 berättar att hon skulle önska att barngruppen var mindre för att barnen med 

hörselnedsättning ska kunna vara delaktiga. Hon anser också att grupperna bör delas mer så 

att det blir mindre barngrupper. 

När det blir för många är de inte delaktiga […] sen är det lite med det här att 

man helst hade velat ha mindre barngrupper. (B1)

Förskollärare B2 har samma önskan som förskollärare B1 och även hon skulle önska att 

barngruppen var mindre. Hon menar att förskollärarna försöker göra så gott de kan och 

verkligen tänker på barnen med hörselnedsättning men att de hade kunnat göra ännu mer med 

en mindre barngrupp samt att miljön hade blivit bättre. 

Vi skulle önska mindre barngrupp, 15-16 barn för deras skull för att vi ska 

kunna se dem mer och för att vi ska kunna jobba mer och en mer dräglig 

miljö för de barnen. Man får ändå tänka på att det är högt ljud med 20 barn 

och det är ju en av anledningarna till att vi försöker dela barngrupperna. […] 

Vi har större barngrupp, vi har mycket fler barn. Det sägs att vi ska ha 

mindre men det blir tyvärr aldrig så. (B2)

Förskollärare B2 menar också att hur fint det än låter med delaktighet i ”vanliga” förskolor så 

kan de inte erbjuda det på samma sätt som i en specialiserad förskola eftersom barngruppen är 

så stor. Även förskollärare B3 skulle önska att barngruppen var mindre med hänsyn till barnen 

med hörselnedsättning. 

Jag tror att en mindre barngrupp är bättre för alla barn. Framför allt för de 

barnen med speciella behov och i leken (B3)

7.2.2 Ekonomi

Förskollärare B1 menar att ekonomin är av betydelse för vilka resurser förskollärarna kan 

erbjuda. 
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Sen är det lite med det här att man helst hade velat ha mindre barngrupper, 

det handlar mycket om ekonomi. (B1)

Om ekonomin hade räckt till för att få en resurs som var där några dagar i veckan och som 

kunde teckenspråk tror hon också att förutsättningarna hade varit bättre för barnen med 

hörselnedsättning. Hon tror då att det inte hade funnits lika stort behov för barnen av att gå på 

specialinriktad förskola. 

Precis som förskollärare B1 menar också förskollärare B2 att ekonomin tyvärr återspeglar 

vilka resurser som förskollärarna kan ge barnen med hörselnedsättning. Hon menar att om 

ekonomin hade funnits för att ha en mindre barngrupp och mer teckenutbildning för 

personalen så hade hon inte sett några bekymmer med att barnen går integrerat med hörande. 

Det tycker jag är synd att vi inte kan erbjuda det. Det beror på ekonomi och 

det slutar alltid i slutändan i pengar. (B2)

Förskollärare B3 nämner inte ekonomi i intervjun, men påpekar samtidigt att hon skulle önska 

mer resurser i form av mindre barngrupp och mer teckenutbildning. Då dessa är resurser som 

är beroende av ekonomi kan vi ändå som ett resultat utläsa även av hennes svar att ekonomin 

spelar roll. 

7.2.3 Tid

Förskollärare B1 säger att tiden inte är det viktigaste när det gäller barn med 

hörselnedsättning. Då vi ställer frågan om vad hon skulle önska för resurser och om mindre 

barngrupp där är ett alternativ svarar hon: 

Ja, men inte mer tid men jag ville hellre ha en mindre barngrupp. (B1)

Förskollärare B2 nämner inte tiden som en resurs, men däremot menar förskollärare B3 att det 

skulle bli bättre för barnen med hörselnedsättning om personalen fick mer tid för dem. 

Det skulle bli bättre om vi fick mer tid också. Från början hade vi färre antal 

barn i gruppen men det har vi inte längre. (B3)
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7.2.4 Lek

I intervjun säger inte förskollärare B1 något om leken som en resurs men förskollärare B2 

nämner leken direkt då vi pratar om resurser för delaktighet. 

Vi erbjuder mycket lek, för att få delaktighet och många gånger kanske man 

tänker på hörselslingor och teckenspråk, kommunikation och det är väldigt 

bra hjälpmedel. Men att vara delaktig handlar ju om att vara med i gruppen 

och vara tillsammans med de andra barnen på ungefär på lika villkor. (B2)

Hon berättar att de försöker dela barngruppen så mycket det är möjligt för att få med barnen 

med hörselnedsättning så mycket som möjligt i leken. Förskollärare B2 berättar också att 

hennes upplevelse är att barnen med hörselnedsättning kan ha lite svårt att hänga med i leken 

då det blir snabba byten, som till exempel i rollekar. 

Jag tror att detta kan bero på svårigheter i kommunikationen. Jag tror det, 

men jag är inte säker. De hänger inte med i de snabba bytena av lek. (B2)

Hon berättar också att förskollärarna många gånger får sitta med och förtydliga för barnen 

med hörselnedsättning vad som sker i leken då det är snabba byten. Men även att de måste 

tänka på att gå fram till dessa barn och visa dem att någon pratar med dem. Även förskollärare 

B3 nämner leken och säger att hon inte tycker att barnen med hörselnedsättning blir lika 

delaktiga i leken eftersom de har svårt med kommunikationen. Hon menar också att 

förskollärarna kan göra barnen mer delaktiga i leken inomhus eftersom de då kan vara med 

och stötta upp. 

Vi ser leken mer inne och kan hjälpa till mer med den. Ute kan vi inte gå 

efter dem hela tiden för det är flera barn (B3)

7.2.5 Anpassning av lokaler

Förskollärare B1 nämner inte anpassning av lokalerna som en resurs, men förskollärare B2 

nämner däremot att de har anpassat lokalerna genom till exempel ljuddämpande bord, många 

rum med mera.
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 Ändå har vi fått bord, gardiner, hörselslinga och vi har ändå ganska många 

rum, dela mycket ute och inne, så vi gör så mycket vi kan. (B2)

Även förskollärare B3 nämner att de har försökt anpassa lokalerna efter förutsättningarna med 

till exempel mycket textilier, mjuka klossar, filt på ytor på lekbord m.m. 

Vi har fått ljuddämpade bord, mycket textilier, ljudmätning vilket var 

jättebra. Mattor, frigolit täckmotiv längst in, filt på ytor på lekbord och de 

flesta backar, mjuka klossar. (B3)

7.2.6 Tekniska hjälpmedel

Alla tre förskollärare på förskola B nämner att de har en fast hörselslinga på förskolan. 

Slingan finns endast i ett av rummen vilket innebär att alla samlingar m.m. måste vara i det 

rummet för att barnen med hörselnedsättning ska kunna vara med. Förskollärare B1 säger att 

hörselslingan hjälper barnen med hörselnedsättning att bli delaktiga i bland annat 

sagoläsningen. 

Här erbjuder vi dels hörselslingan som vi använder när vi har samlingar och 

även när vi läser för att de ska bli delaktiga och ta del av sagorna ordentligt. 

(B1)

Hon nämner dock att de ibland glömmer att använda slingan eller använder fel rum där det 

inte finns någon slinga vilket gör att barnen med hörselnedsättning inte blir delaktiga i till 

exempel samlingar med mera. 

Våra barn hör ju till viss del så att ibland så glömmer man ju bort det men 

sen så kommer man ju på att nej, vi sitter i fel rum […] och då blir de inte 

delaktiga sen när man diskuterar. På samlingar när man pratar om olika saker 

blir de heller inte delaktiga om de inte hör och detta tycker jag är väldigt 

viktigt. (B1)

Förskollärare B3 berättar också att de har en önskan om att flytta slingan för att kunna 

använda den på fler ställen. 
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Vi har hörselslinga och som vi använder och där finns också önskan om 

förbättring eftersom vi gärna skulle vilja flytta den. Vi har ingen bärbar utan 

endast i det rummet och därför har vi alla samlingar och aktiviteter där. (B3)

7.2.7 Teckenkommunikation

Förskollärare B1 berättar att de använder teckenkommunikation, inte enbart för barnen med 

hörselnedsättning utan för alla barn i verksamheten. Hon berättar också att de barn de har på 

deras avdelning hör och kanske inte är beroende av teckenkommunikation på samma sätt som 

om de inte hört alls. 

Det hade varit en annan sak om de inte hört överhuvudtaget för då hade de 

varit mer beroende utav tecken. (B1)

Förskollärare B1 menar också att förskollärarna kan lite för lite tecken för att tillgodose 

behoven som finns för barnen med hörselnedsättning. 

Jag tror att för deras egen utvecklings skull så behöver de gå på en förskola 

med inriktning så de får teckenspråket eftersom vi inte kan tillräckligt 

mycket. (B1)

Även förskollärare B2 nämner teckenkommunikation som en resurs de använder sig av men 

som de gärna skulle önska mer utbildning inom. 

Sen så kan jag känna att på en vanlig förskola som vi har så har vi inte riktigt 

den kompetensen som tillexempel teckenkommunikation som de har på en 

specialiserad förskola inom hörsel. (B2)

Även förskollärare B2 nämner att barnen med hörselnedsättning hör till viss del, vilket gör att 

förskollärarna blir dåliga på att använda tecken i samma utsträckning som om barnen inte hört 

alls. För att ge barnen med hörselnedsättning så bra förutsättningar som möjligt på förskolan 

hade förskollärare B2 önskat mer utbildning i teckenkommunikation. 

Och lite mer tecken, för vi har ju gått teckenkurser men då blir det kanske 

bara tre dagar. Då hade jag inte sett några bekymmer med att integrera 

barnen här. (B2)
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Precis som förskollärare B1 och B2 berättar förskollärare B3 att de använder sig av 

teckenkommunikation i verksamheten, men att förskollärarna får för lite utbildning inom 

ämnet för att kunna tillgodose barnens behov tillräckligt. 

Vi erbjuder som de ser ut just nu här stödtecknar vi och det gör vi till alla 

barn. Vi har varit på kurs inom detta. Men jag har bara fått en kurs på en 

termin. (B3)

Förskollärare B1 berättar också i intervjun att ett av barnen med hörselnedsättning kommer 

och tar i ansiktet för att visa förskolläraren att barnet vill berätta något. 

Det senare som jag har märkt är att en utav dem kommer och tar i ansiktet 

för att jag ska titta på dem. Det är inte för att vara elakt utan det är för att jag 

ska se honom. (B1)

Förskollärare B3 berättar också i intervjun att förskollärarna många gånger får vara med och 

hjälpa till och tala om för barnen med hörselnedsättning vad de andra barnen säger, eftersom 

övriga barn inte tecknar. 

Med barnen som kanske inte pratar rent och som inte är långsamma och 

tydliga i sitt tal kan vi se att det blir fel och då får vi gå in och hjälpa till och 

tala om. Nu får du lyssna för han pratar med dig.(B3)

7.2.8 Övrigt

Alla tre förskollärare berättar i intervjun att de har 15 % extra i tjänst på avdelningen för varje 

barn som går heltid och har en hörselnedsättning. Förskollärare B2 och B3 berättar också att 

de har stöd av hörselhabiliteringen som hjälper de med stöd och tips på hur de kan arbeta. 

Både förskollärare B1 och B3 nämner i intervjun att de skulle önska att de fanns ett samarbete 

mellan deras förskola och en förskola som är specialiserad på barn med hörselnedsättning. 

Detta för att få se hur andra jobbar och för att få ta del av deras verksamhet. 
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Man skulle önskat ett samarbete med en förskola som hade inriktning på 

hörselnedsättning. Mer att få ta del av deras verksamhet. (B1)

Förskollärare B1 berättar i intervjun att hon anpassar sig lite i sitt sätt att vara efter barnen 

med hörselnedsättning. 

Jag har nog mer ögonkontakt med dem. Så att jag ser att de förstår vad jag 

menar. Här kan jag se en skillnad på de hörande barnen och på de som inte 

hör. Jag försöker för det mesta iallafall att ha mer ögonkontakt med dessa 

barn. (B1)

7.3 Sammanfattning

Det resultat som framkommit är att förskollärarna på förskola A och B använder följande 

resurser för att barnen med hörselnedsättning ska ges möjlighet att vara delaktiga i 

verksamheten: mindre barngrupp, tid, lek, teckenspråk/teckenkommunikation, anpassning av 

lokaler genom till exempel ljuddämpande material, ekonomi, tekniska hjälpmedel som 

hörslinga och förskola A erbjuder även active board. Hur resurserna används och i hur stor 

utsträckning varierar mellan de båda förskolorna. 
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8 Analys

Här kommer vi att analysera resultatet som vi fått fram genom intervjuerna av samtliga 

förskollärare tillsammans med en teorianknytning. Först analyseras alla resurserna var för sig 

och i slutet av analysen presenteras de slutsatser som dragits utifrån vårt syfte.

8.1 Barngrupp 

Resultatet visar en tydlig skillnad när det gäller barngrupperna på de olika förskolorna. Alla 

förskollärare på förskola A anger att de har en liten barngrupp och en högre personaltäthet 

som en resurs för barnen med hörselnedsättning. På förskola B önskar alla förskollärarna att 

de kunde erbjuda mindre barngrupp som en resurs, men tyvärr är det inte så. Horn (1995) 

menar att om ett barn med hörselnedsättning ska kunna ta del av verksamheten på samma sätt 

som hörande krävs bland annat resurser som mindre barngrupper. Detta pratar bland annat 

förskollärare B1 om när hon berättar att barngruppen är för stor för att barnen med 

hörselnedsättning ska kunna vara delaktiga fullt ut. 

Då barngruppen på förskola B är stor kan kanske inte barnen med hörselnedsättning ta del av 

verksamheten i den utsträckning som skulle önskas och det kan också innebära hinder i 

kommunikationen. Vygotskij ansåg att kommunikationen och språket har stor betydelse för 

utvecklingen (Säljö, 2005). Det kan då innebära att barnen på förskola B hindras i sin 

utveckling om inte de kan ta del av kommunikation på grund av att barngruppen är stor. Även 

Svensson (2009) menar att mognad och utveckling sker då barnen kan kommunicera och 

samspela med vuxna och barn i olika åldrar. Förskola B skulle, av alla resurser, främst välja 

att ha en mindre barngrupp vilket innebär en ekonomisk kostnad. Förskollärarna på förskola B 

utnyttjar dock de möjligheter som finns till att dela barngruppen ofta för att på sätt få en 

mindre barngrupp som gynnar barnen med hörselnedsättning.

8.2 Tid

Uppfattningarna om tiden skiljer sig något åt mellan förskollärarna på förskola A och B. På 

förskola A nämner enbart en av förskollärarna tiden, men då inte som en resurs utan istället 

som att tiden är viktig för barnen med hörselnedsättning då dessa barn kan vara på så olika 

nivåer när det gäller ålder och hörselnivå. På förskola B nämner två av pedagogerna tiden som 

en resurs och då framförallt i form av mindre barngrupper, vilket resulterar i mer tid för varje 

40



barn. Förskollärare B1 säger dock att tiden inte är det viktigaste när det gäller barnen med 

hörselnedsättning. Detta motsäger det Palla (2006) har kommit fram till i sin studie där hon 

anger tid som en viktig faktor för att barn med funktionshinder ska vara delaktiga. 

Förskollärare B1 är dock av samma åsikt som förskollärare B3 när det gäller att ha en mindre 

barngrupp som därigenom resulterar i mer tid för varje barn. 

8.3 Lek

Förskollärarna på både förskola A och B förklarar att de ofta sitter med barnen i leken. 

Förskollärare B3 berättar att de ofta får sitta med i leken framförallt vid snabba byten som till 

exempel sker i rollekar för att förklara för barnen med hörselnedsättning vad som händer i 

leken. Hon nämner också att förskollärarna kan göra barnen mer delaktiga i leken inomhus än 

vad de kan utomhus eftersom förskollärarna kan stötta upp leken bättre inne då det är färre 

barn och mindre utrymme. Wennergren (2006) menar att vid sådana tillfällen då läraren 

förmedlar kommunikationen mellan barnen är delaktigheten låg i samtalen mellan barnen. Av 

det som förskollärare B3 berättar kan en tydlig skillnad ses mellan förskola A och B när det 

gäller delaktigheten i samtalen mellan barnen. Förskollärare A3 berättar att barnen med 

hörselnedsättning som går på deras förskola anpassar leken efter deras hörselbehov genom att 

de använder sig av teckenspråk till varandra. På så sätt blir barnen enligt Wennergren (2006) 

också mer delaktiga i samtalen mellan varandra. 

 I intervjun berättar förskollärare A1 att hon tror att leken är viktig för kommunikationen och 

förskollärare B2 säger att hon tror att anledningen till att barnen med hörselnedsättning kan ha 

svårt att hänga med vid de snabba byten som kan ske i leken är svårigheter i 

kommunikationen barnen emellan. Det förskolläraren A1 och förskolläraren B2 säger kan 

ställas i relation till det Tvingstedt (2001) och Lindholm (2007) säger om att 

hörselnedsättningen kan innebära ett handikapp att kommunicera och Vygotskij menar att vi 

människor lär i samspel med varandra och där kommunikationen är viktig för att utveckla ny 

kunskap (Imsen, 2006). Tvingstedt (1993) menar däremot att yngre barn inte behöver 

kommunicera genom språket för att vara delaktiga i lek och fysisk aktivitet.

Förskollärare B2 berättar att de erbjuder mycket lek och försöker dela barngruppen så mycket 

som möjligt för att få med barnen med hörselnedsättning i leken. Skillnader finns i hur leken 

används, där förskollärare B2 ser leken som en viktig resurs för att få barnen med 
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hörselnedsättning delaktiga, medan förskollärare A1 berättar att de använder leken som en 

resurs för att introducera tecken på ett naturligt sätt.

8.4 Anpassning av lokaler och tekniska hjälpmedel

Båda förskolorna har likheter och olikheter i miljöanpassningen av lokalerna. Det som skiljer 

förskolorna åt när det gäller resurser som dämpar ljud är att förskola A har ljudabsorberande 

plattor på väggarna medan förskola B har textilier, förskola A har bollar på stolar för att 

undvika skrapljud vilket inte förskola B har. Båda förskolorna har däremot ljuddämpade bord, 

mattor med mera. Förskola B har även filt på barnens arbetsbord vilket inte framkommer hos 

förskola A. Horn (1995) menar att ljudnivån måste vara låg där barn med hörselnedsättning 

vistas eftersom de annars inte kan ta del av verksamheten och detta är förskollärarna på båda 

förskolorna väl medvetna om då resurserna som nämnts ovan finns för att skapa en dämpad 

ljudnivå.

Båda förskolorna har hörselslinga som tekniskt hjälpmedel. Den är dock mer avancerad på 

förskola A eftersom den går att använda i hela lokalen och inte har överhörning. Hörslingan 

på förskola B är begränsad till ett rum och därför är de tvingade att ha alla samlingar, 

sagostunder med mera i detta rum för att barnen med hörselnedsättning ska kunna vara 

delaktiga. Det har ibland hänt att de haft samlingar i ”fel” rum och det har då tydligt visats sig 

att barnen med hörselnedsättning inte följt med i diskussioner och sagohandlingen. De har 

därför en önskan om att kunna flytta slingan till fler rum. Det är viktigt att teknisk utrustning 

som hörselslinga används eftersom den tränar den hörselrest som finns hos barn med 

hörselnedsättning så att barnen kan anpassa sig till vardagen (Horn, 1995). 

8.5 Resurser utifrån ekonomiska aspekter

Både förskola A och förskola B har svarat att ekonomin är avgörande när det gäller 

fortbildning, anpassning av miljön och även olika material. Dessa resurser säger Horn (1995) 

är mycket viktiga att de finns eftersom resurserna är avgörande för hur barnen kan tillgodose 

sig förskolan på samma sätt som hörande barn och Selander (1992) säger att man måste kunna 

ha ett elevperspektiv och se individuella behov. Wennergren (2007) kommer fram till 

liknande resultat i sin avhandling där hennes slutsats är att barn med hörselnedsättning måste 

ges möjlighet att få sina individuella behov tillgodosedda. Förskola A har olika slags resurser 

som de finner tillfredställande som ljuddämpande material i miljön, hörslinga och active 
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board medan förskola B gärna skulle se mer av både hjälpmedel, material och anpassning av 

miljön. Förskola B har idag enkla lösningar på ljuddämpande material och även hörslinga som 

dock är begränsad till enbart ett rum. Förskola A har mer avancerad anpassning och även fler 

tekniska hjälpmedel som active board vilken förskola A ansåg var en bra resurs eftersom den 

visualiserar material som till exempel filmer med teckenspråk. Förskola A har även fått vara 

med och bestämt mycket kring miljöanpassningen på specialförskolan.

Vygotskij talade om medierande redskap och de resurser som nämnts ovan är en del i 

medierande redskap nämligen det Vygotskij kallar fysiska redskap. Han ansåg att dessa 

fysiska redskap var viktiga eftersom redskapen gav oss olika specifika egenskaper och som vi 

människor kan använda i olika situationer (Säljö, 2005). 

8.6 Kommunikation och teckenkommunikation

Palla (2006) anser att kommunikationen är viktig för att kunna skapa en god pedagogisk 

lärandemiljö där barnen är delaktiga och Horn (1995) menar att kommunikationen måste ske 

på ett annat sätt för barn med hörselnedsättning vilket kan vara en stor utmaning. 

Förskollärarna på förskola A och B tar sig an denna utmaning genom att alla förskollärarna 

använder teckenkommunikation i större eller mindre utsträckning för att underlätta 

kommunikationen för barnen med hörselnedsättning. Den stora skillnaden är att förskollärarna 

på förskola B hade önskat mer utbildning inom teckenspråk då de anser att de kan för lite 

tecken för att kunna tillgodose barnen med hörselnedsättning tillräcklig. Samtidigt menar 

förskollärarna på förskola A att de har en bra utbildning inom teckenspråk och alltid tecknar 

till barnen. Dock menar förskollärare A3 att även om de har en bra utbildning och kunskap 

inom teckenspråk så är det alltid bra med ny kunskap.  Horn (1995) säger att det är viktigt att 

få utbildning för att kunna använda sig av visuell kommunikation.

En av förskollärarna på förskola B nämner också att de uppmärksammat att ett av barnen med 

hörselnedsättning ofta kommer och tar i ansiktet för att uppmärksamma att barnet vill berätta 

något och att förskolläraren ska titta på barnet. Detta skriver Heiling (1993) kan bero på att 

barnet vill göra sig synligt för att få den andres uppmärksamhet innan man kommunicerar. 

Förskollärarna på förskola B berättar också att de använder stödtecken till alla barn i 

verksamheten, även de som inte har hörselnedsättning. Alla förskollärarna på förskola B anser 

att de inte kan erbjuda tillräckligt med teckenkommunikation för att tillgodose behoven av 
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delaktighet hos de barn som har en hörselnedsättning. De anser därför att en specialiserad 

förskola kanske hade varit bättre för barnen med hörselnedsättning ur 

kommunikationssynpunkt eftersom personalen har mer utbildning inom 

teckenkommunikation. Nilsson & Waldermarsson (1996) menar att kommunikation är 

grunden i en relation mellan människor. 

Svensson (2009) menar att språket är viktigt under förskoletiden då barnen kommunicerar 

mycket. Även Vygotskij anser att kunskap bildas genom kommunikation mellan människor 

(Imsen, 2006). Bristande kunskap inom teckenspråk kan leda till att barnen på förskola B inte 

kan kommunicera med övriga barn och vuxna på ett tillfredställande sätt och heller inte föra 

sin egen talan. Det uppstår då inte en relation mellan dem eftersom kommunikationen saknas. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar att om barnet ska kunna föra sin egen talan är 

grundförutsättningen delaktighet.  Men barnen med hörselnedsättning på förskola B hör till 

viss del och kommunicerar även genom talat språk.

Förskola A har en tvåspråkig miljö; teckenspråk och talad svenska. Förutsättningen för 

tvåspråkighet är bland annat att det finns två förskollärare på samlingarna eftersom en tecknar 

och en talar. Alla tre förskollärare på förskola A berättar att deras förskola är som en ”vanlig” 

förskola men att de arbetar mer med kommunikationen genom bland annat teckenspråket. 

Wennergren (2007) menar att genom erbjudandet av en tvåspråkig miljö med både 

teckenspråk och talad svenska kan alla barn vara lika delaktiga så länge de behärskar 

teckenspråket, oavsett sin grad av hörselnedsättning. Förskollärare A1 menar att det är viktigt 

att barnen får lära sig teckenspråk då hörseln kanske kan försämras längre fram eller att man 

blir helt döv och då blir beroende av teckenspråket. Förskollärare A1 nämner också att inom 

teckenspråkskommunikationen är ansiktsmimiken viktig eftersom mycket av grammatiken 

återfinns där, att blinka kan exempelvis representera en punkt i teckenspråk.

Genom att förskollärarna på båda förskolorna ofta sitter med barnen i leken och i vissa 

avseenden gör detta för att förklara för barnen med hörselnedsättning vad som sägs och vad 

som händer i leken kan kanske förskollärarna hjälpa barnen att uppfatta de olika delarna i 

språket. Nelfelt (1998) menar att man kan uppfatta språket annorlunda om man har en 

hörselnedsättning och för att kunna kommunicera genom talat språk och utveckla det talade 

språket krävs det att man uppmärksammar olika delar i språket. Samtidigt menar Wennergren 
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(2006) att vid sådana tillfällen då läraren förmedlar kommunikationen mellan barnen är 

delaktigheten låg i samtalen mellan barnen. Förskollärare A2 berättar också att de ljudtränar 

mycket med barnen för att barnen ska få lyssna efter olika ljud, detta innebär till exempel att 

barnen får lyssna efter ljud som skapas till exempel ljudet av en vattenkran.

8.7 Förskollärarnas resonemang om resurser för att skapa delaktighet i verksamheten

Ett resultat som framkom i intervjuerna med båda förskolorna var att förskollärarna 

resonerade kring vilken förskolas resurser som var lämpligast för barn med hörselnedsättning 

och barnens delaktighet. 

A1 säger att på deras förskola har alla barnen hörselnedsättning och ingen är därför 

annorlunda. A1 hade även observerat att många av barnen som kom första gången 

reflekterade över att alla barn hade hörapparat. Hon ansåg att detta är viktigt för deras 

självkänsla att veta att de inte är ensamma om funktionshindret. Nilsson och Waldemarsson 

(1996) beskriver att det är genom samspelet med andra människor som man hittar sin identitet 

och hur man vill bli uppfattad av andra. Samspelet med andra människor är enligt Vygotskij 

grunden i läroprocessen och för att detta ska vara möjligt behövs ett språk (Säljö, 2005). 

Svensson (2006) säger även att språket främjar identitetsutvecklingen och 

gruppsammanhållningen.

Förskollärare B2 anser att de har för lite kunskap inom teckenkommunikation men tror 

däremot att om de skulle få mer resurser inom området hade det inte funnits några problem 

för barnen med hörselnedsättning att gå på förskolan. B1 anser idag att de har för lite 

utbildning i teckenkommunikation för att kunna tillgodose behoven för barnen med 

hörselnedsättning och menar att idag vore det mest lämpade att barnen gick på en förskola 

som har teckenspråket som inriktning. Nelfelt (1998) poängterar att det är viktigt att ett dövt 

barn har personer i sin omgivning som kan teckenspråket eftersom detta är enda källan för 

dem att kommunicera. Han säger även att barn med hörselnedsättning ska få tillgång till 

teckenspråklig miljö. B1 och B3 skulle vilja ha ett samarbete med en specialförskola med 

inriktning på hörsel för att kunna få hjälp och detta skulle då underlätta för barnen i 

verksamheten. 
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A1 berättar även att vissa barn går några dagar i veckan på specialförskola och resterande på 

hemortens förskola. Hon poängterar att många barn väljer fler och fler dagar på deras 

förskola, vilket hon tror beror på att på hemortens förskola måste barnen koncentrera sig så 

mycket på att höra vilket de inte behöver på förskola A där många resurser finns. Nelfelt 

(1998) säger att en anpassad miljö är viktigt för barn som har en hörselnedsättning. A3 menar 

att trots att det är långa resor så måste barn och föräldrar avgöra vilken förskola som passar 

barnen bäst. Precis som Coniavitis Gellerstedt (2008) redovisade i sin studie så är det 

avgörande vilken skola man väljer då kan detta leda till framtida konsekvenser när det gäller 

delaktighet och likvärdighet. 

A2 säger att det hela beror på resurser och eftersom de har mycket resurser som hemortens 

förskola inte har underlättar det för barnen på specialförskolan mer än på en annan förskola. 

A3 tror istället att det beror på hur grav hörselnedsättning som barnet har vilken förskola som 

passar bäst. Hon tror att om barnen har en grav hörselnedsättning skulle förskola A vara det 

bästa alternativet eftersom resurserna är så mycket fler. Men hon trycker också på att man 

måste utgå ifrån barnet vart det passar bäst. Linikko (2006) hänvisar till Rosenqvist (2003) 

som menar att barnen ska mötas utifrån deras individuella behov, vilket innebär inkludering. 

A3 menar även att anpassningen är viktig för barn med hörselnedsättning och om 

barngrupperna är för stora och om barnen och vuxna inte kan tecken och ljudnivån dessutom 

är högre kanske barnet med hörselnedsättning inte kan bli delaktig i barngruppen. Detta 

styrker även resultatet som Coniavitis Gellerstedt (2008) fått i sin studie där integrerade elever 

upplevde att de hade svårt att höra vad klasskamrater svarar på frågor och hänga med i 

undervisningen eftersom de bedrivs i lokaler som inte är anpassade. Däremot säger Antia 

(2011) i sin forskning att integrerade elever inte hade några annorlunda sociala färdigheter 

jämförande med hörande elever. Conaivitis Gellerstedts (2008) resultat visar på att 

delaktigheten och likvärdigheten brister mer hos de elever som går integrerat än eleverna på 

en specialskola. Emanuelsson (2004) säger dessutom att barn ska ses som inkluderade i 

verksamheten då det är verksamheten som har svårigheter att anpassa sig och inte barnet.

 

Förskola B har ändå trots bristande resurser hittat ett förhållningssätt och andra hjälpmedel för 

barnen med hörselnedsättning som går integrerat med hörande barn. B1 säger att hon försöker 

ha mycket ögonkontakt med dessa barn. Hon läser även av med blicken om de förstått. B3 
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säger att hon är tolk mellan barnen när barnen med hörselnedsättning inte hinner med när de 

andra barnen till exempel talar otydligt. B2 säger även att det är viktigt att man syns när man 

talar till barn med hörselnedsättning och B1 har uppmärksammat att ett utav barnen försöker 

göra sig synlig när han vill något genom att vrida hennes huvud så att hon ser honom. Heiling 

(1993) säger i sin avhandling att det är viktigt att personer med hörselnedsättning måste göra 

sig synliga och få den andres uppmärksamhet innan man börjar kommunicera. Detta handlar 

om sociala strategier, fortsätter hon, och har man inte dessa kan man få en låg status i 

gruppen. 

8.8 Slutsatser

De förskollärare som deltagit i studien har framförallt lyft fram några speciella resurser som 

de erbjuder eller skulle önska att de erbjöd för att få barnen med hörselnedsättning delaktiga. 

Följande resurser har särskilt benämnts:

• Mindre barngrupp ses som en stor resurs för barnen med hörselnedsättning

• Ekonomin är en avgörande faktor för vilka resurser som förskollärarna kan erbjuda 

barnen

• Tiden ses som relativt viktig för att kunna erbjuda barnen med hörselnedsättning 

delaktighet. Tiden som resurs kan dock ses på olika sätt och en förskollärare på 

förskola A framhåller att tiden är viktig när det gäller barnens hörselålder. Beroende 

på vilken hörselålder barnen är i kan utvecklingen se olika ut mellan två barn trots att 

de är i samma fysiska ålder.  Förskola B menar istället att tiden är viktig för att kunna 

erbjuda möjligheten till mindre barngrupper och på så sätt ge mer tid åt varje barn.

• Att erbjuda mycket lek ses som en resurs som är viktig att erbjuda barnen med 

hörselnedsättning för att de ska vara delaktiga.

• Att använda anpassade lokaler och tekniska hjälpmedel som till exempel hörselslinga 

ses som en resurs som är av stor betydelse för delaktigheten.

• Att förskolorna kan erbjuda teckenkommunikation ses som en resurs som är viktig för 

att barnen med hörselnedsättning ska kunna vara delaktiga i verksamheten. Några av 

förskollärarna anser dock att teckenkommunikationen är viktigare ju större 

hörselnedsättning barnen har.
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9 Diskussion

I denna del diskuterar vi vår valda metod och hur den genomförts, resultatet och vad som kan 

vara intressant i vidare forskning.

9.1 Metoddiskussion

Vi valde en kvalitativ metod där vi intervjuade förskollärare eftersom vi anser att vi då kunde 

få möjlighet till öppna och utvecklande svar och även ifrågasätta om något kändes oklart. 

Genom denna metod kunde vi även ställa följdfrågor vilket inte sker genom en kvantitativ 

metod genom till exempel enkäter. Att vi träffade förskollärarna gav oss även möjlighet att 

förklara vårt syfte och även förtydliga våra frågeställningar. Vi kunde även göra detta för 

respondenterna som vi intervjuade via telefon. Resurser är ett begrepp som har en stor 

innebörd och därför höll vi även detta öppet för att se vad förskollärarna ansåg att resurser kan 

vara. Att förskollärarna har varit öppna med sina åsikter har bidragit till ett brett resultat.

Vi kan däremot se kritiskt på metoden vi valt när det gäller att vi i intervjuerna inte kunnat 

begränsa förskollärarnas svar utan låtit dem prata om verksamheten och inte alltid utifrån vårt 

syfte. Men det har dock i dessa diskussioner framkommit andra resurser som de tidigare inte 

tänkt som en resurs. Vi kunde däremot uppleva att våra frågor ibland framstod som att 

förskolorna behövde försvara sitt arbetssätt. Detta var dock inget som någon förskollärare 

nämnde och det var heller inte vårt syfte med studien. 

9.2 Resultatdiskussion

Syftet med denna studie har varit att se vilka resurser som förskollärare erbjuder barn med 

hörselnedsättning för att dessa barn ska vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vi har därför 

tittat på två förskolors resurser varav den ena är specialiserad på hörselnedsättning. 

I jämförelsen mellan förskolorna har det framkommit att de resurser som nämnts är relativt 

likvärdiga på båda förskolorna. Skillnaden är dock i hur stor utsträckning resurserna kan 

erbjudas och hur de erbjuds. Största skillnaden är teckenspråket där förskola A erbjuder 

resursen i betydlig större utsträckning och även litteraturen (Palla, 2006; Svensson, 2009; 

Säljö, 2005) skriver att kommunikationen är en viktig resurs. Men båda förskolorna använder 

den kunskap som de har inom ämnet, i bästa mån för att skapa delaktighet.  Enligt Säljö 

(2005) menar Vygotskij att det är kommunikationen som förenar människor och enligt vår 
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tolkning av resultatet gör samtliga förskollärare på båda förskolorna sitt bästa med den 

kunskap och de resurser de har för att skapa en delaktig miljö för barn med hörselnedsättning. 

Samtliga respondenter på förskolorna försöker även att använda teckenspråket i så många 

situationer som möjligt. Vi tycker däremot att det är beklagligt att förskola B ibland glömmer 

att teckna för barnen eftersom resultatet har visat att resursen är viktig för delaktigheten. 

Därför tycker vi det är intressant att titta på hur förskollärarna använder sig av teckenspråk 

och teckenkommunikation. Resultatet visar att förskola A använder teckenspråket 

kontinuerligt i varje situation eftersom de har en god kunskap i teckenspråk. Förskola B kan 

enkla tecken på teckenkommunikation och använder dem i situationer då det krävs ett 

förtydligande för barnen. Utifrån resultatet och vår förståelse har utbildningen en övervägande 

del i om teckenspråk/teckenkommunikation används. Enligt vår tolkning skulle det vara 

möjligt att barn med hörselnedsättning kan vara delaktiga i en integrerad förskola om 

förskollärarna fick utbildning inom teckenspråk. 

Barngruppen är en resurs för att skapa delaktighet och båda förskolorna är överens om att det 

ultimata är en mindre barngrupp. Skillnaden mellan förskolorna är att förskola B har dubbelt 

så många barn än förskola A. Konsekvensen är att förskola B tycker att det är svårt att se varje 

barns behov. Samtliga förskollärare använder sig av mindre barngrupper vid olika tillfällen. 

Förskollärarna på förskola A gör det i samlingen och då efter barnens hörselålder och förskola 

B gör det kontinuerligt under dagen för att minska på antalet barn i den stora gruppen. Enligt 

vår förståelse är en liten barngrupp viktig för att se varje enskilt barns behov, vilket leder till 

större delaktighet. 

Vi finner det intressant att båda förskolorna reflekterar över tiden som resurs eftersom denna 

är en diffus resurs. Båda förskolorna ser dock olika på tiden och utifrån vår tolkning kunde ett 

samarbete ge utbyte av tankar och idéer mellan förskolorna där de kunnat förmedla erfarenhet 

kring bland annat tid som resurs vilket främjat barnens delaktighet på båda förskolorna.  Palla 

(2006) påpekar bland annat att barns delaktighet påverkas om inte viktiga faktorer som tid och 

samarbete finns i en god pedagogisk lärandemiljö. Vår tolkning av Vygotskij är att även 

vuxna lär genom kommunikation där de kan utbyta erfarenheter och kunskap (Säljö, 2005).

Likaså kan leken ses som en diffus resurs men även denna resurs nämner båda förskolorna. I 

Lpfö98 (rev. 2010) står det att förskolan ska främja leken eftersom denna är viktig för barns 
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utveckling och lärande. Det vi har förstått av resultatet är att leken fungerar ungefär på samma 

sätt på båda förskolorna vilket innebär att en förskollärare finns med för att hjälpa till vid 

kommunikationssvårigheter. Vår förståelse är därför att det är viktigt att det finns mycket 

personal som kan stödja varje lek för att leken ska ses som en resurs för att skapa delaktighet. 

I resultaten framgår även att det finns anpassning av miljön på respektive förskola. Vad vi 

förstått är däremot att resurserna för anpassningen på förskola A är något mer avancerad. 

Bland annat har förskola A ljudabsorberande plattor medan förskola B har textilier. Samtidigt 

visar ljudmätningen på förskola B att ljudnivån är god. Utifrån detta har vi förstått att allt inte 

behöver vara avancerat och dyrt för att tillgodogöra en miljö för att uppnå en dämpad 

ljudnivå. Vi vet heller inte med säkerhet om denna resurs faktiskt skapar en större delaktighet 

för barnen med hörselnedsättning. Anpassningen av miljön är väl omnämnd i litteraturen som 

vi läst genom att barn med hörselnedsättning behöver en miljö där ljud inte stör (Horn, 1995; 

Nelfelt, 1998; Wennergren, 2007). Men författarna nämner inte att ljuddämpade miljöer 

skapar delaktighet. 

Båda förskolorna har hörselslinga som resurs för att skapa delaktighet för barnen med 

hörselnedsättning. De använder den på bland annat samlingar så att alla barn ska kunna ta del 

av det som sägs. Förskola A kan använda hörslingan i hela lokalen och heller inte få 

överhörning i den. Förskola B kan endast använda hörslingan i ett rum och är därför 

lokalmässigt begränsade om alla barn ska kunna vara delaktiga i till exempel sagoläsning. Vi 

uppfattar detta som att barnen blir mer begränsade i miljön på förskola B än på förskola A. 

Men eftersom barnen på förskola B även hör, dock försämrat, är det enligt vår förståelse av 

resultatet att barnen inte är av stort behov av hörselslingan för att vara delaktiga i lek, däremot 

i samlingar och diskussioner. 

Förskolorna hade även åsikter om vilken förskola som var mest lämpad för barnen med 

hörselnedsättning genom de resurser som fanns. Utifrån vår förståelse är detta dock beroende 

av vilka förutsättningar och resurser som kan erbjudas. Förskola B berättar att om de hade fått 

tillgång till alla de resurser och hjälpmedel de hade önskat hade barnen med hörselnedsättning 

säkert haft samma möjligheter på deras förskola som på förskolan med specialinriktning mot 

hörselnedsättning. Samtidigt menar förskola A att de som specialförskola kan erbjuda fler och 

bättre resurser än en förskola som inte är specialiserad. Detta eftersom de har mer utbildning 
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och bättre hjälpmedel. Enligt vår förståelse erbjuder förskolorna idag ungefär samma resurser, 

men i olika stor utsträckning. Enligt vår tolkning innebär det i stora drag att ekonomin är det 

avgörande för om barnen med hörselnedsättning ska kunna vara delaktiga i verksamheten på 

förskolan. 

I vårt kommande yrke som förskollärare kommer vi att ha stor nytta av den kunskap och 

fördjupade förståelsen som vi har erfarit med studien, där syftet varit att undersöka vilka 

resurser som förskollärare erbjuder barn med hörselnedsättning för att skapa delaktighet. Med 

denna kunskap och förståelse kan vi redan vid vetskapen om inskrivning av barn med 

hörselnedsättning anpassa och argumentera för resurserna, för att skapa en delaktig miljö även 

för dessa barn. Vi kan tidigt efterfråga fortbildning som teckenspråk eller 

teckenkommunikation. Vi anser även att teckenkommunikation kan användas för barn med 

andra svårigheter som till exempel kommunikationssvårigheter. Den miljöanpassning som vi 

fått lära oss om till exempel ljuddämpande material, anser vi även är viktig i verksamheten 

över lag, för att dämpa ljudnivån på avdelningarna. Vi har även fått en ny kunskap om att tid 

kan användas som en resurs. Tidigare genom våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, 

har vi fått känslan av att tiden alltid är ett problem, att tiden inte räcker till. Men genom 

studien har begreppet tid väckt en ny förståelse för oss där tiden faktiskt kan användas som en 

resurs genom att skapa möjligheter och inte hinder. Vi har även fått vetskap om hur man med 

enkla medel kan få mindre barngrupper genom att dela den stora gruppen. Lärdomen vi har 

tagit av denna studie är att många resurser kan användas i förskolans verksamhet vare sig det 

finns funktionsnedsättningar eller inte. Men det vi främst lärt oss är vikten av anpassning av 

resurser i verksamheten, för att barn med hörselnedsättning ska få möjlighet till delaktighet 

där de är inkluderade. Denna kunskap kommer vi ha en stor fördel av när det gäller alla barns 

delaktighet i en inkluderande miljö. 

51



9.3 Fortsatt forskning

Det hade varit intressant att även kunnat göra en observationsstudie på de båda förskolorna 

under en längre tid för att få se vilka resurser de har och hur de använder sina resurser. 

Eftersom tiden endast sträckte sig över en halv termin för denna studie var tiden för kort för 

att få observationer som kunde rättfärdiga en verklig bild. 

Det som framkommit i vår studie är att ekonomin spelar en stor roll för hur resurser fördelas i 

olika verksamheter. Det vi finner intressant är att fortsätta forska om vems ansvar det 

egentligen är att barn med hörselnedsättning får sina behov tillgodosedda i verksamheten och 

i sådana fall hur dessa behov ska tillgodoses. En intressant fortsatt forskning anser vi också 

vara att göra en jämförande studie kring hur vuxna människor med hörselnedsättning 

uppfattat sin förskoletid beroende på om de gått i specialförskola eller ej.
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11 Bilaga 1

11.1 Intervjuguide

För att skapa en god kontakt med förskollärarna börjar vi intervjun med att tacka för att vi får 

komma och frågar lite allmänt om förskolan. Sedan berättar vi lite kort om vad vår studie 

handlar om och att vi är väldigt tacksamma att de ställer upp på en intervju. 

11.2 Intervjufrågor

 Vilka resurser erbjuder Ni barnen med hörselnedsättning för att få barnen delaktiga?

 Hur använder Ni dessa resurser?

 Arbetar Ni på något speciellt sätt för att få just barnen med hörselnedsättning 

delaktiga?

 Skulle ni önska fler resurser för barnen med hörselnedsättning än de Ni redan 

erbjuder?

 Vilka resurser skulle det isåfall vara?

 Varför erbjuds inte dessa resurser?

Vår förhoppning är att det ska bli ett avslappnat samtal där vi kan diskutera och där 

förskolläraren ges möjlighet att utveckla sina svar genom fraser som ”Vad intressant, skulle 

du kunna utveckla det lite?” ”Okej, på vilket sätt menar du då?”
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