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Abstract 

Erika Svensson & Ulrika Patron 

Hur barn med hörselnedsättning använder resurser för delaktighet och 

meningsskapande i förskolan 

En studie om hur barn med hörselnedsättning använder resurser 

How a child with hearing loss use resources for participation and meaning in preschool 

A study of how a child with hearing loss uses resources 

     Antal sidor: 35 

I denna studies problemområde behandlas den didaktiska designen utifrån ett barn med 

hörselnedsättning i förskolans verksamhet. Det innebär att barnets lärprocess sker i 

meningskapande aktiviteter som i sin tur ger delaktighet genom användning av olika resurser 

genom ett mutlimodalt perspektiv. Syftet med denna studie var att få en förståelse för vilka 

olika resurser och kombinationer av resurser förskollärarna använder för att ge barn med 

hörselnedsättning meningsskapande och delaktighet i sina lärprocesser i förskolan. De 

resurser som studien studerar närmare är tecken som stöd (Tss), olika material och ekonomi. 

Genom intervjuer med respondenterna, förskollärare, barnskötare, specialpedagog och 

förskolechef har vi kommit fram till ett resultat. Det framtagna resultatet har sedan 

sammankopplats med en teoridel. 

 

 

Nyckelord: Didaktisk Design, Meningskapande, Delaktighet, Lärprocesser, Resurser, 

Förskola, Tecken som stöd, Barn med hörselnedsättning, Multimodalt perspektiv 
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1 Inledning 
Vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) inom lärarutbildningen och i 

arbetslivet, att barn med hörselnedsättning blir integrerade med hörande barn i förskolan. Vi 

upplever att det kan bli en utmaning för pedagogerna och vill därför få en djupare förståelse 

för hur förskollärare arbetar med barn som har hörselnedsättning i förskolan. Vi vill även få 

en förståelse för hur förskollärarna upplever barnets lärprocesser genom användandet av 

resurserna genom ett multimodalt perspektiv. För att få en djupare förståelse för 

problematiken kommer vi att intervjua olika respondenter, det vill säga två förskollärare, en 

barnskötare, en förskolechef samt en specialpedagog. Respondenterna är knutna till en 

förskola där det finns ett barn med hörselnedsättning, som är integrerade med hörande barn.  

Vi vill genom vår studie öka vår förståelse för hur hörselnedsatta barns lärprocesser kan 

utformas genom användningen och kombinationen av olika resurser, samt betydelsen för hur 

det blir ett meningsskapande och delaktighet i förskolans didaktiska design. Bjar & Liberg 

(2003) menar att barn behöver olika resurser i förskolan för att tänka, känna och agera enskilt, 

men också tillsammans med andra människor. När man använder olika resurser ökar barnets 

förståelse för det egna lärandet (Bjar & Liberg 2003). Vi anser att varje förskollärare ska se 

till varje barn som en individ och se barnets behov. För att detta ska ske på ett bra sätt, måste 

det finnas olika resurser genom ett multimodalt arbetssätt som erbjuder delaktighet och 

meningsskapande i barnets lärprocesser.   

2 Begreppsförklaring  

2.1 Design och Didaktisk Design 
Selander & Svärdemo- Åberg (2008) ger en förklaring på vad begreppen design och didaktisk 

design innebär för barns lärande. Design innebär att människor utformar idéer som leder till 

nya insikter, genom en kommunikativ form som kan delas med andra. Den didaktiska 

designen innebär att människans lärande sker i meningsskapande aktiviteter och som leder till 

människans delaktighet i den sociala världen (Selander & Svärdemo- Åberg, 2008). Selander 

& Kress (2010) nämner att människan visar på hur man skapar förutsättningar för 

lärprocesser, hur människan kan forma sociala processer och hur man återskapar den kunskap 

människan har med sig för att sedan utveckla egna meningsskapande processer (2010).  
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2.2 Multimodalt perspektiv 
Selander & Kress (2010) menar att ett multimodalt perspektiv innebär att man använder och 

kombinerar olika resurser, för att få en förståelse för världen. De olika resurserna som 

används är bland annat gester, föremål, ord och symboler. Dessa resurser har ingen betydelse i 

sig utan får en betydelse först när de olika resurserna sätts i sociala sammanhang. Vilket 

innebär att användningen och kombinationen av olika resurser skapar en djupare förståelse 

och meningsfulla lärprocesser (Selander & Kress 2010).  
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3 Bakgrund 
Denna studie behandlar resurserna tecken som stöd (TSS), material och ekonomi i 

utformandet av lärprocesserna för barnet med hörselnedsättning i förskolan. Vi vill studera 

närmare hur användningen av resurserna ur ett multimodalt arbetssätt ger barnet ett lärande, 

utifrån de meningsskapande aktiviteterna och hur deras delaktighet synliggörs i den didaktiska 

designen på förskolan. Vi vill få en ökad förståelse för vilka resurser som finns i 

verksamheten och hur förskollärarna använder resurserna TSS, material och ekonomin och 

hur dessa påverkar barns lärprocesser i den didaktiska designen i förskolan.  

 

Selander & Kress (2010) menar att didaktisk design hänger ihop med ett multimodalt 

perspektiv, vilket är att använda och kombinera olika resurser som gör att barnets lärprocesser 

stimuleras. Användandet av de olika resurserna ur ett multimodalt arbetssätt bidrar till barnets 

kunskaper som sedan sätts in i ett sammanhang och skapar förståelse och meningsfullhet för 

barnet (Selander & Kress, 2010).  

 

Lpfö 98/10 (2010) nämns det att: 

 

Barnen ska ha möjlighet till att växla aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska stimulera barnens fantasi, kreativitet i leken och 

barnens egna planer. Det innebär innemiljön som utemiljön i förskolan.  

 

(Skolverket, 2010:7) 

 

Pramling, Samuelsson & Sheridan (2006) nämner att barn ska vara delaktiga i utformningen 

av den pedagogiska miljön. Utformningen av den pedagogiska miljön ska utgå från barnens 

intressen, erfarenheter, kunskaper och önskningar i förhållande till förskolans mål (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006).  Här upplever vi en problematik, då vi vill veta om resurserna 

i barnets lärprocesser tillåter ett meningsskapande i aktiviteterna och ger en delaktighet för 

barn med hörselnedsättning. För att belysa problematiken som vi upplever vill vi studera vad 

det juridiska styrdokumentet för förskolan nämner om den pedagogiska verksamheten.  
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Det står i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010  

 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

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

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

       

     (Skolverket, 2010:5) 

 

Styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 är ett juridiskt dokument 

som styr hela verksamheten. Vi anser att det är viktigt för all personal inom den pedagogiska 

verksamheten i förskolan, att de är väl insatta och arbetar aktivt med styrdokumentet. Citatet 

som nämns ovan blir relevant och viktigt eftersom vår roll som förskollärare är att se till alla 

barns förutsättningar och behov i deras utveckling. Lundgren, Säljö & Liberg (2010) menar 

att lärarna har ett ansvar att designa förskolans organisation, vilket innebär att man gör en 

tolkning av styrdokumentet, använder sig av olika resurser i de arrangerade aktiviteterna, 

fördelar lärarresurserna och de olika materialen. Författarna berör även att lärarna studerar 

barns lärande och deras delaktighet i förskolans lärprocesser. De menar även att den 

didaktiska designen innebär att lärarna analyserar lärandets förutsättningar och det egna 

lärandet, vilket innebär att lärarna idag behöver vara en pedagogisk ledare i förskolans 

verksamhet och arbeta för att inkludera alla barnen (Lundgren, Säljö & Liberg 2010).  

 

En viktig uppgift som förskolläraren har är att se till barnets intressen och se vad som behövs 

göras för att stimulera barnets delaktighet och meningsskapande utifrån den pedagogiska 

verksamheten. Lundgren, Säljö & Liberg (2010) nämner olika modellperspektiv, varav ett 

innebär att läraren ser barnets förkunskaper och utgår från den och bygger vidare på den 

kunskap som barnet har. Detta innebär att läraren utgår från barnets uppsatta delmål och 

bygger vidare dessa kunskaper till en helhet. Det andra modellperspektivet innebär att läraren 

ser till barnets förkunskaper utifrån en helhet och kompletterar med de delar som saknas. 

Författarna menar att läraren inte kan bestämma vilken modell som är bäst för barns lärande, 

utan att först ha en kännedom om modellerna, för att sedan kunna se till barnets möjligheter 

och begränsningar, som leder till att barnet utvecklas efter sina egna förutsättningar och till 

sitt eget lärande (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Vi anser att det är viktigt att se till barnets 

förkunskaper, intressen och se till alla barnens utvecklingsnivåer.  
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I Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 kan man läsa att det står i förskolans uppdrag att:  

 

Förskolan ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga men även få stöd och 

stimulans i sin sociala utveckling  

(Skolverket, 2010:11) 

 

 

Genom våra upplevelser utifrån förskolans verksamhet anser vi att användning av olika 

resurser och kombinationer av olika resurser ökar barnets lärande i verksamheten. Det är 

utifrån detta som har bidragit till att vi vill studera hur barnet med hörselnedsättning ges 

möjlighet till meningsskapande i aktiviteterna och hur de blir delaktiga i verksamheten, 

utifrån olika kombinationer av resurser som förskolan erbjuder. När vi knyter samman våra 

erfarenheter med litteraturen ser vi en röd tråd, då vi kan se betydelsen av att använda olika 

resurser för att få med alla barn utifrån deras egna förutsättningar på ett sätt så det ge 

möjlighet till utveckling och lärprocesser. 

Vi anser att pedagogerna behöver reflektera över sitt arbetssätt och sin professionalitet i sin 

yrkesroll, vilket innebär att de måste se till hela verksamheten, varje individ samt vad 

styrdokumentets Lpfö 98 reviderad 2010 (2010) har för betydelse i verksamheten.  
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4 Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur pedagogerna använder olika resurser i 

barnets lärprocesser, för att ett meningsskapande och en delaktighet ska ske i den pedagogiska 

verksamheten för barnet med en hörselnedsättning. Vidare leder syftet till att studera hur 

förskollärarna, barnskötaren, förskolechefen samt specialpedagogen upplever användningen 

av de olika resurserna, det vill säga Tecken som stöd (TSS), material och ekonomin och vad 

dessa resurser har för påverkan på barnet för att ett meningsskapande och en delaktighet ska 

ske på förskolan.  

 

4.1 Frågeställning:  
 

 Vilka olika resurser erbjuds för att barn med hörselnedsättning ska få möjlighet till 

meningsskapande i aktiviteter och delaktighet i förskolans verksamhet? 

 Hur upplever förskollärarna, barnskötaren, förskolechefen och specialpedagogen 

användningen av de olika resurserna som tecken som stöd, olika material och 

ekonomin? 

4.2 Resurser 
I vår studie så innefattar begreppet resurserna, Tecken som stöd (TSS), material i form av 

pedagogiska redskap som t.ex. Ipad samt förskolans ekonomiska resurser.  

4.3 Delaktighet 
Vi använder oss av begreppet delaktighet i vår studie. Det innebär att barn med 

hörselnedsättning i förskolan ges möjlighet till att kunna delta i den pedagogiska 

verksamheten, vilket innebär att personalen måste tillgodose barnens erfarenheter, intresse 

och behov genom att erbjuda stimulerande material som kan t.ex. vara Ipad, TSS i 

kombination med pictogrambilder.  

4.4 Meningsskapande 
I vår studie berör vi begreppet meningsskapande, vilket innebär att när barnet med en 

hörselnedsättning får använda sig utav olika resurser i de olika aktiviteterna som förskolan 

erbjuder så det sker ett meningsskapande för barnet. 
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5 Tidigare Forskning 

5.1  Lärprocesser 

5.1.1 Delaktighet 

För att delaktighet ska infinna sig, är det enligt Rabe & Hill (2001) viktigt att pedagogerna 

som tar emot barnet med hörselnedsättning känner att det är en lustfylld utmaning och att den 

sker på ett professionellt sätt. Delaktighet innefattar även, hur barn med hörselnedsättning får 

känna människovärde, vilket innebär att de får en möjlighet att leva ett så normalt liv som 

möjligt tillsammans med andra människor. För att skapa delaktighet behöver pedagogen se till 

sina kunskaper, hur klimatet är i barngruppen/ personalgruppen samt barngruppens storlek 

(Rabe & Hill 2001). Tidigare forskning visar på att barn med hörselnedsättning föredrar att ha 

ett samspel med hörande barn, vilket DeLuzio och Girolametto (2011) belyser i sin artikel om 

att barn med hörselnedsättning behöver mer stöttning i sitt samspel med andra hörande barn, 

för att på så sätt kunna vara delaktiga i det sociala samspelet (DeLuzio och Girolametto 

2011). 

5.1.2 Meningsskapande  

Leijon (2010) belyser för att ett lärande ska kunna ske måste det finnas ett meningsskapande. 

Tolkningen av meningsskapandet ses som ett sätt att göra sin värld begriplig och att skilda 

idéer, perspektiv och reflektion skapas tillsammans med andra människor. För att skapa 

mening och kunna kommunicera använder man olika multimodala resurser som gester, tal och 

text (Leijon 2010).  

DeLuzio och Girolametto (2011) anser att det är viktigt att lärares och andra yrkeskategoriers 

professionalitet främjar den sociala och språkliga utvecklingen. Kommunikationen hos barn 

med hörselnedsättning är också viktig för integrationen mellan olika grupper av barn. De barn 

som får öva på detta klarar av samspelet med de hörande barnen på ett helt annat sätt som gör 

att de blir inkluderade i gruppen (DeLuzio och Girolametto 2011). 

5.1.3 Didaktisk Design  

Leijon (2010) anser att man medvetet formar verksamheten genom olika didaktiska val för att 

det ska bli ett meningsskapande för barnen.  Man utgår från förutsättningarna, innehållet och 

de resurser som finns i verksamheten (Leijon 2010). Det är även något som Nordin- Hultman 

(2004) skriver om, då författaren menar att tid och rum är en del av förskolans resurs, då det i 

förskolan finns ett mönster som visar på hur dagen i förskolan kan se ut samt utformandet av 

rummen som visar vilka aktiviteter som är tänkta för att ske just där (Nordin- Hultman 2004).   
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5.1.4 Multimodalt perspektiv 

Leijon (2010) menar att med ett multimodalt kommunikationssätt finns det olika resurser som 

till exempel kroppsspråk, blickar, tal och gester som används i kommunikationen för att få ett 

samspel med andra. Genom användandet av resurserna sker ett lärande och ett 

meningsskapande. Vidare nämns det att man fokuserar på tecken och material i 

kommunikationen (Leijon 2010). DeLuzio & Girolametto (2011) belyser i sin forskning att 

barn med hörselnedsättning använder sig mera av gester och icke verbal initiering än vad 

hörande barn gör i samma åldersgrupp (DeLuzio & Girolametto 2011). Ett sätt att ge resurser 

en betydelse menar Nordin- Hultman (2004) är, att man klassificerar resurserna i olika 

grupper för att se vilka utvecklingsområden de har för att kunna stimulera den kognitiva och 

motoriska utvecklingen hos barnet. Författaren beskriver vidare att resurser inom material inte 

har någon mening i sig, utan det handlar mer om hur man skapar en mening med den valda 

resursen och vad det är som synliggörs i den utifrån de kategorier och dialoger som finns i 

samband med förståelse och analysredskap (Nordin- Hultman 2004). 

5.2 Resurser 

5.2.1 Tecken Som Stöd  

Trygg Heister (2010) menar att tecken som stöd (TSS), används för att öka förståelsen i 

samtalet då man tecknar huvudordet i meningen. I kommunikation används tydliga 

munrörelser med tal samtidigt som man tecknar det betydelsefulla ordet i meningen. T.ex. 

”Nu ska vi äta” då betoningen ligger på ordet äta (Trygg Heister 2010).  

5.2.2 Material 

Tullgren (2004) menar att ett lärande sker i leken. Men för att det ska kunna ske behöver det 

finnas utrymme, tid och material. Det är pedagogernas ansvar att det finns tid att leka och 

tillföra material (Tullgren, 2004).  

5.2.3 Ekonomi 

Johansson (2003) nämner i sin avhandling att under nittiotalet minskade de ekonomiska 

resurserna i förskolorna, vilket innebar att det blev fler barn i barngrupperna och att det även 

blev nerdragningar bland pedagogerna i förskolorna. Pedagogerna upplevde att kraven ökade 

på deras yrkesroll som att finnas till för varje individ, men samtidigt upplevde pedagogerna att 

de nya utmaningarna, gav de nya kunskaper och delaktighet (Johansson, 2003). 
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6 Teoretisk ram 
I denna del av vår studie vill vi belysa vilken betydelse samhället, förskolans organisation och 

barnperspektiv har för barnet i sin lärprocess. Vidare belyser vi hur olika resurser och 

kombinationen av resurserna kan ge barn möjlighet till att vara delaktiga, samt få möjlighet 

till ett meningsskapande i sin lärprocess.  

6.1 Lärprocesser 

6.1.1 Lärprocesser utifrån ett samhällsperspektiv 

Ekberg Stigsdotter (2010) nämner att i det samhälle och den miljö vi lever i, har betydelse när 

man ska lära sig vem man är, hur samhället fungerar, samt vilken roll i samhället man har 

(Ekberg Stigsdotter 2010). Detta är något som Jenner (2004) har samma inställning till då han 

också menar att alla människor ser omvärlden på skilda sätt genom sina erfarenheter, 

upplevelser och synsätt på världen (Jenner 2004). Lundgren, Säljö & Liberg (2010) och 

Selander & Svärdemo- Åberg (2008) nämner att den didaktiska designens utformning för 

förskolan har förändrats av den samhällsstruktur som finns idag. Då det livslånga lärandet har 

satts i fokus för alla barn och barnsynen har ändrats genom tiderna, vilket har medfört att 

undervisningen samt synen på lärandet har skiftat genom åren. Istället för att man skulle 

undervisa om något så fokuserade man på hur barn på bästa sätt kunde lära sig något i 

undervisningen. Författarna menar att skolan har formats om genom att man nu arbetar mera 

elevcentrerat och att undervisningen ska anpassas till elever med skilda förutsättningar, vilket 

innebär att lärandets villkor förändras regelbundet (Lundgren, Säljö & Liberg 2010 & 

Selander & Svärdemo- Åberg, 2008).  

6.1.2 Lärprocesser utifrån förskolans organisationsperspektiv 

Selander & Kress (2010) menar att man förr i tiden ansåg att leken utvecklades i förskolans 

aktiviteter medan lärandet skedde i skolans värld. På senare tid har man uppmärksammat att 

lärandet sker i leken samt att leken är lärande för barnet. I dagens förskola utmanar man 

barnet i olika resonemang och aktiviteter, det innebär att barnet får öva sig på att diskutera 

och argumentera tillsammans med andra. Författarna anser att det blir ett lärande för barnet 

genom att det får möjlighet att analysera, värdera samt jämföra olika synsätt på skilda 

situationer mellan olika individer (Selander & Kress, 2010). Lundgren, Säljö & Liberg (2010) 

belyser också att lärande sker när barnen lär av varandra samt hjälper varandra i olika 

situationer. Förskollärarens arbete innebär att introducera, organisera, bedöma samt leda 

barnet i verksamheten. För att det ska ske behövs de didaktiska frågorna, som Vad, Hur, 

Varför, tillsammans med Var, med Vem, Med hjälp av samt När (Lundgren, Säljö & Liberg, 
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2010). Enligt Selander & Kress (2010) behövs en förståelse för lärandets villkor och lärandet i 

sig. Man behöver förstå sambandet mellan meningsskapade och lärande, vilket innebär att 

man måste titta på vad syftet är med en aktivitet, vilka resurser som finns samt samspelet 

mellan skilda individer (Selander & Kress 2010). I Uppdraget i Läroplan för förskolan, Lpfö 

98 reviderad 2010 (2010) beskrivs det att förskolan ska erbjuda en trygg, rolig och lärorik 

verksamhet, förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2010).  

6.1.3 Lärprocesser utifrån ett barnperspektiv  

Sandell, Öhman & Östman (2003) menar att utifrån ett barnperspektiv så skapas kunskap från 

barnets tidigare erfarenheter och det har en betydelse för lärprocesserna, samt visar vilka 

värderingar barnet har. Vidare anser författarna att upplägget på undervisningen spelar en 

viktig roll för lärandet och värderingarna (Sandell, Öhman & Östman 2003). I dagens 

undervisning har man aktiviteter i och utanför den pedagogiska verksamheten och det sker 

enskilt eller tillsammans med andra barn. Det leder till att barnen kommer i kontakt med 

andra människor som har skilda funktioner och arbetsuppgifter enligt Lundgren, Säljö & 

Liberg (2010). De nämner vidare att didaktiken utgår från två sidor. Den ena innefattar hur 

människorna i olika kulturer lär sig om sin värld samt sig själva och den andra sidan innefattar 

hur man kan skapa materiella samt organisatoriska förutsättningar för lärandet. De fortsätter 

att skriva att undervisningen i förskolan ska bidra till att barnen kommer i kontakt med skilda 

kunskaper och ges möjlighet till erfarenheter som barnen inte alltid får med sig i den sociala 

sfären. Det blir viktigt för pedagogerna att barnet får ett inflytande eftersom förskolan ska 

bygga vidare på barnets sociala erfarenheter (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

 

Selander & Svärdemo-Åberg (2008) nämner att lärandet sker i de sociala domänerna som till 

exempel förskolan, familjen samt fritiden. Lärandet innefattar allt från de planerade 

aktiviteterna i den pedagogiska verksamheten till den fria tiden som finns mellan de planerade 

aktiviteterna, vilket leder till att barnet ökar sin förmåga att engagera sig i de sociala 

domänerna (Selander & Svärdemo-Åberg 2008).  
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6. 2. Olika begrepp som påverkar lärprocesserna  

6.2.1 Multimodalt perspektiv 

Ur ett multimodalt perspektiv behöver resurserna i förskolan anpassas efter de som vistas i 

förskolan dagligen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) nämner att det är viktigt att 

förskolan har en tydlig struktur i verksamheten för att barnet ska känna sig trygg i förskolans 

verksamhet. Det är även viktigt att barnet i förskolan får möjligheter till att använda olika 

resurser och kombinationer av olika resurser. För att detta ska bli möjligt för barnet är det 

viktigt att pedagogerna skapar en fysisk miljö som innebär att barnet får tillgång till varierade 

resurser i verksamheten. Förutsättningarna är att materialet är varierat så att barnet själv kan 

välja vad och när de vill göra olika saker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  I 

Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (2010) står det att barnet ska få skapa och kommunicera 

med olika uttrycksformer i verksamheten så som dessa olika uttrycksformer som sång, bild, 

språk, multimedia och informationsteknik (Skolverket, 2010). Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) nämner att vi lever i en värld som är beroende av datorer och just därför blir 

det viktigt att göra barnet medveten om denna resurs i verksamheten. Detta innebär att datorn 

inte ska placeras i ett hörn och bara användas vid ett speciellt tillfälle, utan datorn ska placeras 

så att barnet kan sitta vid den så kontinuerligt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

6.2.2 Delaktighet. 

Barnets delaktighet visar sig på olika sätt i den pedagogiska verksamheten, Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006) och Selander & Kress (2010) nämner att barnet skall göras 

delaktig i den gemensamma planeringen av de olika arbetsprocesserna inom den pedagogiska 

miljön, vilket innebär att alla diskutera fram trivselregeler, aktiviteter och vilka olika material 

som kan tänkas användas i verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006 & 

Selander & Kress, 2010). Även Pramling Samuelsson & Johansson (2003) nämner att ett barn 

visar sin delaktighet genom att visa sitt intresse i det material som finns i verksamheten. 

Författarna skriver vidare att det är viktigt att det blir ett bra samarbete mellan barn och barn 

men också mellan barnet och pedagogen. Det är genom samarbetet som barnen kan förstå 

varandras åsikter, inse att andra tycker olika och hur man kan påverka lärmiljöerna på 

förskolan. När ett barn får uppleva sig vara kompetent i verksamheten, innebär det för barnet 

att dess ord blir viktigt och samtidigt får det känna att dess tankar är betydelsefulla (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2003).  

 

Ett annat synsätt som Nilholm (2006) belyser är att förskolan ska vara en plats där alla barn 

har rätt till delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska även utforma designen 
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efter barn som har behov av särskilt stöd, det betyder att barnet har rätt att delta i det sociala 

livet i förskolan samt rätt att delta efter sina egna förutsättningar som leder vidare till att 

barnet får sin röst hörd, vilket leder till en möjlighet att påverka verksamheten (Nilholm 

2006). Bjar & Liberg (2003) visar även att i det sociokulturella och kognitiva sammanhanget 

lär sig barnet i samspel med sin omgivning genom att använda skriftspråket, talspråket eller 

teckenspråket (Bjar & Liberg 2003). Detta är också något som Säljö (2000) skriver om då 

författaren menar att kommunikationen och språkanvändningen utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket innebär att man bildar en länk mellan barnet och omgivningen. Författaren 

belyser vidare att det är av stor vikt att forma en lärmiljö på ett sätt så barnet blir delaktiga i 

verksamheten (Säljö, 2000). Ett annat perspektiv som Trygg Heister (2010) nämner är att hon 

anser att barnet ska integreras med hörande barn i verksamheten. För att det hörselnedsatta 

barnet ska ges delaktighet i aktiviteterna är det en stor fördel att så många som möjligt i 

verksamheten kan använda sig av (TSS) för att man på bästa sätt ska kunna kommunicera 

med varandra (Trygg Heister 2010). 

 

6.2.3 Meningsskapande 

För att förklara vad meningsskapande innebär för ett barn, behöver man först veta innebörden 

av begreppet. Dysthe (2007) anser för att ett lärande ska ske måste stimulans och uppmuntran 

finnas och först därefter kan vi utbyta idéer samt teorier för att mening ska skapas för den 

enskilda individen i lärprocessen (Dysthe, 2007). Leijon (2010) skriver att meningsskapande 

processer formas efter valet av resurser och materialet, vilket innebär att den ursprungliga 

kunskapen som finns inom en människa förändras genom omvärldens påverkan. Det vill säga 

att ny kunskap tillsätts och kunskaperna förändras till ett nytt lärande. Författaren menar att 

meningsskapande innebär att varje människa tolkar världen på sitt sätt och det leder till att 

man får en förståelse för världen. Det innebär att varje människa kommer fram till sitt eget 

meningsskapande utifrån resursernas innehåll (Leijon, 2010). Ett lärande sker både i och 

utanför den organiserande verksamheten på förskolan, lärandet skapar meningsskapande 

processer som innefattar kreativitet och fantasi, som leder till att upptäcka världen samt att 

utveckla barnets förmågor och färdigheter enligt Selander & Kress (2010). 

 

Ett annat sätt att se på meningsskapande utifrån användningen av olika resurser nämner Bjar 

& Liberg (2003) är beroende på vilka resurser man använder och hur man använder sig av 

olika resurser utvecklas olika sorters kunskaper. Meningsskapande sker genom 

kommunikation mellan varandra och leder till förståelse. Författarna anser att tillsammans 
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med den nya förståelsen och erfarenheten bygger man upp sin kunskap efter de nya 

upplevelserna. De skilda resurserna som används i kommunikationen är till exempel tal-, 

skriftspråket, bilder, filmer, musik, gester och miner (Bjar & Liberg, 2003).  

 

Utifrån ett lärarperspektiv om barnets meningsskapande och barnets lärprocesser i den 

pedagogiska verksamheten nämner Gerrevall (2003) att om ett barns meningsskapande ska 

ske, behöver läraren ställa frågorna som: Vad ska vi arbeta med? Hur ska vi arbeta? Varför 

arbetar man på detta sätt? Läraren behöver också reflektera över genomförandet för att få en 

förståelse för vad som gick bra och mindre bra i verksamheten (Gerrevall 2003).  
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7 Metod 
I vår studie har vi klargjort problematiken kring hur barnet med hörselnedsättning ges 

möjlighet till delaktighet och meningsskapande i sin lärprocess. Vi upplever att delaktigheten 

och meningsskapandet sker efter vilka olika resurser och kombinationer av resurserna som 

finns utifrån den didaktiska designen i förskolan.  Vidare har vi studerat vilken uppfattning de 

olika respondenterna som förskollärare, barnskötare, förskolechef och specialpedagogen har 

om de olika resurserna som erbjuds och hur dessa påverkar på lärprocessen för barnet med 

hörselnedsättning i förskolan.  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod inom en hermeneutisk forskningstradition i 

vår studie. Information samlades in genom fokusgruppintervjuer och parintervjuer som var 

inspirerande av fokusgruppsmetoden. Materialet som bygger vår studie omfattar intervjuer 

med de ovan nämnda respondenterna och vi använde oss av vår intervjuguide (se bilaga:1). 

7.1 Tillvägagångssätt  
För att nå målet med vår studie valde vi att samla in information genom ett kvalitativt 

metodval. Efter att vi lyssnat av de inspelade svaren från de olika respondenterna, bearbetade 

vi alla intervjusvaren för att få fram kärnan till vår studie. Kärnan i studien som vi lyfte fram 

kommer från det som respondenterna nämnde gemensamt utifrån vår intervjuguide. När vi 

upptäckte att vi behövde mera information och förtydligande inom vissa frågor återvände vi 

till den aktuella förskolan. 

7.2 Val och beskrivning av metod 
Vi tog tidigt kontakt med två olika förskolor, en i Kronobergs län och en i Kalmar län. Vi var 

intresserade av de förskolor som har minst ett barn med hörselnedsättning och som var 

integrerad med andra hörande barn i förskolan. Det visade sig att två av förskolorna som vi 

hade kontaktat under processens arbete inte kunde ta emot oss av olika orsaker. Den tredje 

förskolan som vi fick svar från under processens arbetsgång var vi välkomna till. Vi fick 

genom den aktuella förskolan kontakt med de fem respondenterna som hade den erfarenhet 

som vi sökte till vår studie. Vårt val av metod blev att intervjua de fem respondenterna som 

har professionen som förskollärare, barnskötare, förskolechef och specialpedagog.   

Innan intervjuerna genomfördes skapade vi underfrågor utifrån våra frågeställningar för att få 

en så bred grund som möjligt till vår studie. Vi insåg tidigt att användandet av en 

intervjuguide var en bra metod för att få fram så mycket information som möjligt till vår 

studies innehåll. Vi insåg även tidigt att användandet av enkäter till de fem respondenterna 
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inte hade gett oss den breda grund som vi behövde till vår studie. Om vi ändå hade valt att 

använda oss av enkäter hade vi behövt minst tio olika respondenter eller två olika förskolor 

för att få en djupare grund till vår studie. Även om vi hade haft tillgång till minst en förskola 

till hade vår tidsram ändå inte räckt till för att få fram kärnan som skulle ligga till grund för 

vår studie.  

När vi genomförde de olika intervjutillfällena med de fem respondenterna valde vi att ha med 

oss en diktafon. Valet av en diktafon insåg vi tidigt skulle underlätta renskrivandet eftersom 

man kan pausa under nerskrivandet av svaren från intervjun. Vårt val av användningen av 

diktafonen gjorde att vi kunde koncentrera oss på vad respondenterna svarade efter våra 

frågeställningar, vilket även bidrog till att vi kunde följa upp fler följdfrågor som vi ansåg ha 

betydelse för vår studie.  

7.3 Kvantitativ och Kvalitativ metod  
Bryman (2002) beskriver att dessa olika metoder eller tillvägagångssätt som intervjuguide och 

enkäter innebär att man utgått från en samhällsvetenskaplig forskning. Skillnaden mellan en 

kvantitativ och en kvalitativ studie menar han innebär detta, att en kvantitativ studie innebär 

att man koncentrerar sig på statistik och det forskaren uppfattat om studien. Det menas vidare 

att relationen mellan teori och forskning är sammanbundna och synen på verkligheten är 

vetenskapsteoretisk, vilket leder till att studien blir distanserad, opersonlig och miljön 

beskrivs som tillrättalagd. Medan han beskriver att den kvalitativa studien att det innebär att 

man utgår från deltagarnas egna idéer och tankar. Han menar att man fördjupar sig mer i en 

specifik teori. Det innebär att man har en förståelse för den sociala verkligheten och det är där 

deltagarna tolkar verkligheten genom samspelet mellan olika individer (Bryman 2002).  

Vi anser att vår studie har utgått från en kvalitativ metod, eftersom vi har genomfört intervjuer 

med fem respondenter inom förskolans organisation. Utifrån våra frågeställningar hade vi 

förberett ett antal underfrågor för att på bästa sätt få ett bra underlag till vår studie. Dessa 

frågor och underfrågor tog vi med oss till de fem respondenternas och de planerade 

intervjutillfällena. Vi anser att med en kvalitativ metod får vi veta hur de fem respondenterna 

tolkade vårt syfte med studien och om våra frågeställningar svarade mot vår studie.  

7.4 Hermeneutisk forskningstradition 
Ödman (2007) menar att med en hermeneutisk forskningstradition innebär det att forskaren 

undersöker ett problemområde samt tolkar resultatet för att öka sina kunskaper kring ämnet. 

Han belyser vidare att variation av material, data och erfarenheter behövs för att på så sätt få 
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in flera perspektiv i problemområdet (Ödman 2007). Vi anser att vi har utgått från en 

hermeneutisk forskningstradition i genomförandet av intervjuerna med de fem 

respondenterna, det genom att vi har undersökt och analyserat informationen som 

framkommit av de fem respondenternas svar utifrån intervjuerna. Informationen som 

framkom efter intervjuerna visar på hur barn med hörselnedsättning har för tillgång till olika 

resurser och kombinationen av resurser och dess påverkan på lärprocesserna. Det innebär hur 

barn med hörselnedsättning ges möjlighet till delaktighet och meningsskapande med hjälp av 

olika resurser i förskolan. Vi anser att vi har använt oss av det Ödman (2007) nämner i vår 

studie, genom vårt arbetssätt att samla in en mängd olika information genom intervjuguiden 

som ligger till grund till vår studie. I arbetsprocessen har vi intervjuat, fotograferat och 

studerat förskolans miljö utifrån barnets med hörselnedsättning vardag i den pedagogiska 

verksamheten.  

7.5 Utformning av intervjufrågor   
När vi skapande vår intervjuguide utgick vi först från våra huvudfrågeställningar och utifrån 

dem skapade vi ett flertal underfrågor. Under de olika intervjutillfällena med respondenterna 

skapade vi några flera underrubriker beroende på vad varje respondent sade till oss under 

intervjun och på så sätt få en bredare grund och förståelse för svaren som respondenterna gav 

till oss.  Efter alla genomförda intervjuer och sammanställningarna av respondenternas svar 

fick vi komplettera med vissa förtydliganden eftersom vi ansåg de vara för intressanta att 

släppa.   

7.6 Urval av respondenter  
Efter att vi blivit nekade av två förskolor att komma på besök och intervjua pedagogerna som 

arbetar med barn med hörselnedsättning i förskolan, så ringde en av oss till (respondent 1) 

specialpedagogen D i Kronobergslän för att se om hon kunde hjälpa oss med en kontakt till 

någon förskola som har ett barn med hörselnedsättning i sin verksamhet. Efter samtalet med 

specialpedagogen D hänvisades vi till en förskola som hade ett barn med hörselnedsättning 

och som var integrerad med hörande barn. Efter ett telefonsamtal med den aktuella förskolan 

var vi välkomna att besöka och intervjua de tre pedagogerna som arbetar där. Vi ansåg att vi 

behövde intervjua fler professioner som hade regelbunden kontakt med den aktuella 

förskolan. Vi tog åter igen kontakt med specialpedagogen D men även (respondent 2) 

förskolechefen E och frågade om vi kunde intervjua dem. Vi ville få en förståelse för deras 

sätt att arbeta med barnet med hörselnedsättning genom deras profession. Det för att få deras 

synsätt på hur barn med hörselnedsättning använder och erbjuds för olika resurser och 
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kombinationer av resurser för att barnet ska få vara delaktighet och ges meningsskapande 

utifrån resurserna i förskolans verksamhet.   

Ingen av oss hade haft någon tidigare kontakt med pedagogerna på den aktuella förskolan 

men dock visste en av oss namnen på (respondent A, B och C) förskollärarna och 

barnskötaren. Specialpedagogen D har funnits med en av oss under hela lärarutbildningens 

vfu:er och genom diverse fältstudier. Förskolechefen E hade en av oss sedan tidigare haft 

kontakt med genom både fältstudier och genom att arbeta som timvikarie i den aktuella 

kommunen.   

På förskolan där nummer A, B och C arbetade fanns det ett barn med hörselnedsättning och 

barnet var integrerat med hörande barn. Alla tre respondenterna arbetar på samma förskola 

där åldersgruppen är mellan ett till tre år. De tre respondenterna har många års erfarenhet av 

att arbeta med förskolebarn och i arbetsteam. Respondenterna nummer A och B som vi 

intervjuade har professionen förskollärare och den tredje respondenten nummer C arbetar som 

barnskötare. Vid det första intervjutillfället genomfördes tre skilda intervjuer med 

respondenterna från förskolan. Vid det andra intervjutillfället genomfördes det en parintervju 

med respondent A och B medan respondent C var i barngruppen på den aktuella förskolan.   

Den fjärde intervjun genomfördes med specialpedagogen D och som har ett samarbete med 

pedagogerna från den aktuella förskolan. Specialpedagogen D kommer till förskolan 2 timmar 

varannan vecka för att arbeta med barngruppen. Några av arbetsuppgifterna som 

specialpedagogen D har är att stödja och ge råd till pedagogerna när det uppkommer 

situationer i verksamheten som pedagogerna behöver rådgivning i. Den andra uppgift som 

specialpedagogen D har är att möta och genomföra vissa aktiviteter med alla barnen på 

förskolan.  

Den femte intervjun genomfördes med förskolechefen E och som har ansvaret för fyra 

förskolor i studiens aktuella kommun. Förskolechefens arbetsuppgift är att fördela de olika 

resurserna inom förskolorna. De resurser som omtalas är bland annat inköp av visst material, 

personalresurser och ekonomin. Förskolechefen E är även insatt i vilka resurser barnet med 

hörselnedsättning kan tänkas behöv och det efter barnets specifika behov. 
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7.7 Bearbetning av material 

Vi bearbetade intervjumaterialet som vi samlat in från respondenterna genom att skriva ned 

ordagrant det som sagts utifrån inspelningen från diktafonen. När vi hade fått ned intervjuerna 

på papper, transkriberades det inspelade materialet. Därefter studerade vi åter igen materialet 

för att upptäcka kärnan till vår studie. Vi letade efter våra frågeställningar i det nedskriva 

materialet. Vi tittade också efter om det förekom andra återkommande begrepp som 

respondenterna nämnde gemensamt.  

7.8 Metodkritik 

 Risken som kan ske när man använder en kvalitativ metod, kan vara att man som 

intervjuare kan tappa fokus på vad respondenterna berättar, om respondenterna 

kommer in på flera sidospår. Vi anser att diktafonen har varit ett bra hjälpmedel under 

intervjuerna. 

 En annan risk som vi kan uppleva var att genomföra en parintervju. Det kan innebära 

att respondenterna kan hindra varandra omedvetet eller medvetet att tala fritt.   

 Det hade varit intressant att observera alla barn och pedagoger när de använder sig av 

de olika resurserna på förskola. Det hade även varit intressant att se hur barnet med 

hörselnedsättning ges delaktighet och meningsskapande genom att använda de olika 

resurserna. Men tyvärr insåg vi snabbt att tiden inte räckte till för att göra 

observationer på den aktuella förskolan.  

 Vår tanke var att intervjua flera pedagoger och besöka minst två förskolor för att se 

hur pedagogerna arbetar med ett eller flera barn med hörselnedsättning. Vi anser att 

det kunde ha tillfört vår studie mera djup. Vi kunde ha sett skillnader i vilka resurser, 

material och ekonomin hade för betydelse för barn med hörselnedsättning. Men tyvärr 

var det andra faktorer som gjorde att vi inte kunde komma på besök på fler förskolor. 

  
.  
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7.8.1 Forskningsetiska principerna 
I de forskningsetiska principerna (www.vr.se/Forskningsetik/codex) har vi tagit del av de fyra 

etiska principerna som innebär: 

1) Informationskravet innebär att de som är forskare ska informera respondenterna om 

deras roll i studiens process och vilka villkor som finns för deras delaktighet i studien. 

Vi informerade respondenterna om vårt syfte och frågeställningar i vår studie och 

respondenternas roll i studien.  

2) Samtyckeskravet innebär att respondenterna har ett eget val att bestämma över sin 

medverkan. Vi upplyste respondenterna om innebörden av denna del innan intervjun. 

Respondenterna kunde avbryta sin medverkan under hela intervjuns genomförande 

eller efter genomförandet.  

3) Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som framkommer under intervjun ska 

vara anonyma. Uppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

informationen. Vi berättade för respondenterna att alla uppgifter, information som 

spelades in på diktafonen skulle raderas efter färdigställandet av resultatet. Namnen 

och platserna är anonymiserade i vår studie. 

4) Nyttjandekravet innebär att all information som framkommer under intervjuerna inte 

får användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vi 

informerade om att den information som framkommit under intervjuerna endast 

kommer att användas i vår studie.  

  

http://www.vr.se/Forskningsetik/codex
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8 Resultat 
I resultatet har vi valt att namnge respondenterna som arbetar i förskolan med A, B och C. 

Specialpedagogen har fått bokstaven D och förskolechefen har fått bokstaven E. Efter de svar 

vi fått av de fem respondenterna har vi sedan sammanställt ett resultat som svarade mot vårt 

valda syfte. Vårt syfte med studien var att vi ville få en förståelse över vilka olika resurser 

som pedagogerna använder, för att få barnet med hörselnedsättning delaktig i verksamheten. 

Men också hur barnet ges meningsskapande i aktiviteterna genom användningen av olika 

resurserna (multimodalt arbetssätt) i den didaktiska designen på den aktuella förskolan. I 

slutet av avsnittet har vi gjort en sammanställning.   

8.1 Innemiljöns design 
I förskolans barngrupp finns det ett barn med hörselnedsättning och som är integrerad med 

hörande barn. Förskollärarna och barnskötaren A, B och C visar på olika åtgärder de har gjort 

för att minska på olika bullerljud. Det för att barnet ska få en chans att ha meningsskapande 

aktiviteter utan störande moment som hindrar barnet att vara delaktig i verksamheten.  De 

anser att de själva, barnet och de andra barnen i förskolan blir delaktiga i verksamheten 

genom att designa innemiljön på förskolan efter allas behov, intressen och erfarenheter. 

Specialpedagogen D har hjälpt till med att utforma innemiljön för att barnet med 

hörselnedsättning ska bli delaktig med de andra hörande barnen. Det är förskolechefen E som 

ansvarar för att ta fram hjälpmedel, om barnet, vårdnadshavarna och pedagogerna behöver 

hjälpmedel. Hjälpmedel införskaffas för att barnet ska få meningsskapande i aktiviteterna men 

även bli delaktig i verksamheten. I vissa fall spelar den ekonomiska biten in då barnet kanske 

behöver en extra resurs, men enligt förskolechefen E tittar man först på om man kan lösa det 

inom de personalresurser man har.  

 

 

Barnskötare C: 

Vi har valt Duploklossar i mjukplast för det låter inte så mycket när 

de välter eller hälls ut på golvet. I klossbackarna finns det dynor som 

hjälper till att dämpa ljudet.  
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Förskollärare A: 

När det gäller barnet med hörselnedsättning försöker vi tänka på att det inte ska vara för 

bullriga leksaker, men vi ser barnet med hörselnedsättning som en i barngruppen  

 

 

Förskollärare A: 

Vi försöker möblera om alla rummen så att miljön anpassas efter alla 

barnens intresse i den mån det går. Vi ändrar när vi ser att barnen 

behöver andra utmaningar för att utveckla lekarna. 

8.2 Resurser  

8.2.1 Tecken Som Stöd (TSS) 

De nämnde att alla pedagoger som arbetar på förskolan hade läst en artikel om användningen 

om nyttan med tecken som stöd och de anmälde sig till en kurs i TSS. Tecken som stöd 

använder förskollärare och barnskötare sig av under hela dagen. Pedagogerna nämner att de 

använder tecken som stöd till alla barnen i verksamheten. Orsaken till användandet var att 

pedagogerna ville komma ifrån barnens pekande på olika material och i olika situationer. 

Specialpedagogen D anser att Tss hjälper alla barn inte bara de barn som har speciella behov, 

utan även de barn som har annat modersmål. Förskolechefen E anser att det är bra att 

pedagogerna använder Tss i verksamheten och det är bra att specialpedagogen D är tillgänglig 

för alla förskolor med sin kunskap. 

 

Förskollärare B: 

Vi ville komma bort från pekandet. Vi ansåg att barnen inte 

ansträngde sig utan att det var lättare att peka och vi fick gissa oss till 

vad det var de ville ha. 

 

Specialpedagogen D: 

 Tecken som stöd gynnar barnet eftersom man inte pekar ut något av 

barnen, utan man ser till hela barngruppen när Tss används i 

verksamheten. 
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Förskolechefen E och Specialpedagogen D ser det som en tillgång att pedagogerna använder 

sig av tecken som stöd i verksamheten. Specialpedagogen D berättar att det finns en del olika 

pedagogiska material som förskolan kan låna och använda i verksamheten. Materialet som är 

till utlåning är olika spel, böcker, teckensångsfilmer och pictogrambilder. Böckerna visar 

tecknen på bilderna utifrån innehållet och det gör att barnet förstår vad boken handlar om. 

 

Specialpedagogen D: 

 

Det blir ett lärande genom bilden och det ger struktur och ger 

möjlighet till delaktighet och meningsskapande för barnet/barnen. 

 

8.2.2 Material  

Pedagogerna i förskolan har själva gjort eget pedagogiskt material som bland annat en 

ringpärm med bilder, sagolådor och sånglådor. Bilderna som sitter i ringpärmen består av 

bilder på olika pussel och böcker. Barnen kan tydligt och lätt visa med tecken om de vill ha ett 

pussel eller en bok utifrån ringpärmen.  

 

Barnskötaren C: 

Vi gör egna sagolådor/sånglådor med verkligt material för att öka 

barnens förståelse i berättelserna.   

 

Alla pedagogerna: 

Vi ser en vinst med ha en Ipad och den används flitigt av alla barnen. 

Barnet med hörselnedsättning blir delaktig och får även en förståelse 

för vad som sker.  

 

På förskolan har pedagogerna själva bekostat en Ipad och som innehåller många pedagogiska 

program. Apparna som finns kan alla barnen använda och de är anpassade efter barnens 

åldrar. Förskolechefen E nämner att han gärna ser att alla förskolor fick en Ipad, men det är 

ekonomin som styr.  
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8.3 Lärprocesser  

8.3.1Delaktighet och Meningsskapande 

Alla fem respondenterna är överrens om att tecken som stöd gör att alla barn blir delaktiga i 

verksamheten och ett meningsskapande sker när barnet får en förståelse och kan se 

sambanden med det som sker, genom att använda resurser och kombinera olika resurser. 

Respondenterna har fått förståelse genom detta när barnet själv kan berätta vad hon/han vill 

och samtidigt använda sig av tecken som stöd i kommunikationen. En annan faktor som 

skapar delaktighet enligt respondenterna är när barnet får vara med och utveckla 

verksamheten efter egna intressen, erfarenheter och behov.  

 

Barnskötaren C: 

Eftersom det användes tecken som stöd innan det hörselnedsatta 

barnet kom till förskolan blev det naturligt för barnet att kommunicera 

på detta sätt och på så sätt blev barnet inte exkluderad från 

barngruppen.   

 

Förskolechefen E: 

Säger att alla barn är välkomna i förskola oavsett behov. 

 

 Samtliga respondenter nämner att de erbjuder bildkommunikation i verksamheten eftersom 

det visar barnet och barnen tydligt vad som kommer att hända under dagen. 

Bildkommunikationen består av en bild som förstärker det som ska ske just då. Till exempel 

kan en bild visa en tallrik och bestick och det innebär en måltid. Pedagogerna berättar att de 

använder tecken vid matsituationerna med alla barnen eftersom det ökar barnens delaktighet 

och meningsskapande som ger en förståelse i kommunikationen. 

 

Barnskötaren C: 

När vi använder oss av tecken i matsituationen ser vi att barnen vågar 

kommunicera. Barnen kan teckna om de vill ha vatten eller mjölk.  

 

De material som finns på förskolan, bland annat en Ipad och teckensånger, leder barnet och 

barnen till delaktighet och meningsskapande, anser alla tre pedagogerna och 

specialpedagogen.  
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Förskolläraren B: 

Ipad har oändligt med program som leder till att skapa diskussioner 

mellan barnen, vilket innebär att barnen blir delaktiga i sina 

lärprocesser. 

 

8.3.2 Hinder i lärprocesserna och användning av resurser 

Alla pedagogerna är överens om att de ser ett hinder i att barnet med hörselnedsättning inte 

har fått en egen pedagog som resurs. De anser att de inte alltid har möjlighet att finnas till 

hands för barnet eftersom förskolan har 11 barn i verksamheten. Förskolechefen E håller 

också med om att det borde finnas en extra pedagog för barnet, men att det inte finns någon 

möjlighet då det bara finns en pott pengar som ska fördelas lika mellan alla förskolor i 

kommunen.  

 

Alla pedagoger:  

Vi ser alla ett bekymmer med att det hörselnedsatta barnet inte har en 

”egen” pedagog vid sin sida, t.ex. när det uppstår situationer som 

barnet inte förstår eller hör vad som sker. 

 

Alla respondenter är överens om att det är svårt att få ekonomin att räcka till i verksamheten. 

Förskolechefen E nämner att förskolan ska vara en skola för alla barn, därför kan inte en 

förskola få mer pengar än andra. 

 

8.4 Sammanfattning 
Utifrån resultatet kunde vi se att alla respondenterna var eniga om att man behövde anpassa 

miljön efter barnet med hörselnedsättning. De insåg betydelsen av att barnets behov, intresse 

och erfarenheter var viktiga för att barnet skulle få ett meningsskapande i aktiviteterna och få 

möjlighet till delaktighet efter de resurser som erbjöds i den didaktiska designen i förskolan.  

Vi kunde se att pedagogerna (A, B, C och D) använde ett multimodalt arbetssätt genom att 

använda många olika resurser i kommunikationen. Det som vi upplever är att verksamheten är 

låst efter budgeten.  En positiv upplevelse var att alla respondenter såg till hela barngruppen 

och inte enbart till barnet med hörselnedsättning i förskolan.   
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9 Analys 
Det är genom resultatet från respondenternas intervjusvar som vi nu kommer att analysera och 

sammankoppla med en teorianknytning.  

9.1 Innemiljöns design 
Vår uppfattning är att respondenterna visar att de anpassar den pedagogiska verksamheten 

efter varje barn och inte enbart för barnet med hörselnedsättning. Vi anser att respondenterna 

observerar hur den didaktiska designens lärprocesser ger barnet med hörselnersättning ett 

meningsskapande utifrån aktiviteterna. Det leder även till en delaktighet genom användningen 

av valet/valen av olika resurser genom ett multimodalt perspektiv. Nilholm (2006) anser att 

förskolan måste vara en plats där alla barn har rätt att delta och ska därför utforma designen 

efter barn som har behov av särskilt stöd. Detta innebär att barnen har rätt att vara deltagare i 

den sociala sfären i förskolan efter sina egna förutsättningar. Genom detta synsätt anser han 

att barnen får sin röst hörd och samtidigt få en möjlighet att kunna påverka verksamheten 

(Nilholm 2006). Selander & Kress (2010) anser att man ska skapa något nytt och hitta nya 

lösningar i olika situationer och genom detta arbetssätt blir både barn och pedagoger delaktiga 

i planeringen av verksamheten (Selander & Kress 2010). Det senare tycker vi att 

förskollärarna och barnskötaren gör genom att de reflektera över sitt arbetssätt för att på bästa 

sätt kunna utveckla den pedagogiska verksamheten för barnen i verksamheten.  

9.2 Resurser 

9.2.1 Tss 

Vi kan se ett mönster i respondenterna A, B, C och D:s användning av Tss och dess betydelse 

i verksamheten för att ge barnet med hörselnedsättning ett meningsskapande i aktiviteterna. 

Det ger även en delaktighet eftersom pedagogerna och barn använder Tss i kommunikationen. 

Trygg Heister (2010) belyser hur viktigt det är att använda tecken. Hon menar att ju fler som 

använder tecken som stöd i verksamheten, desto fler har möjlighet att kommunicera med det 

hörselnedsatta barnet (Trygg Heister 2010). Ett annat mönster vi såg var att 

pictogramscheman ger ett stöd till barnet med hörselnedsättning för att förstå vad som ska ske 

i undervisningen. Vi upplever tillsammans med alla respondenter att all kommunikation som 

sker i den pedagogiska verksamheten och användandet av olika resurser utvecklar barnets 

lärprocesser såsom språket, meningsskapandet och delaktigheten. Även Pramling  Samuelsson 

& Johansson (2003) nämner att förskolan behöver använda olika resurser och uttrycksformer 

vilket ger struktur till barnen och är en förutsättning för att barn ska känna sig trygga i 

förskolan. (Pramling Samuelsson & Johansson 2003). Genom att respondenterna använder sig 
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av detta arbetssätt upplever vi att respondenterna bidrar till att barnet blir ett  i mängden och 

inte ett barn med speciella behov. 

9.2.2 Material 

I Lpfö 98/ (2010) står det att förskolan ska använda multimedia och informationsteknik i 

skapande processer och i praktiken (Skolverket, 2010). Vi ser att förskollärarna, A, B och 

barnskötaren C följer styrdokumentet för att göra barnen delaktiga men också skapa 

meningsskapande aktiviteter genom att barnen får använda en Ipad som en IKT-resurs. 

Pramling Samuelsson & Johansson (2003) anser att det är viktigt att använda sig av tekniken 

då världen är beroende av olika medier. Det innebär att de tekniska resurserna ska finnas 

tillgängliga för barnet och inte bara användas vid vissa speciella tillfällen (Pramling 

Samuelsson & Johansson 2003). Vi ser att pedagogerna ger barnet en delaktighet och ett 

meningsskapande utifrån de egengjorda pedagogiska material som t.ex. sång - och sagolådor.  

9.2.3 Ekonomi 

En annan sak vi upptäckte var att förskolechefen E och förskollärarna A och B samt 

barnskötaren C var överens om att behovet av en extra pedagog till barnet med 

hörselnedsättning var av stor vikt men att förskolechefen har ett ekonomiansvar. Vilket 

innebär att pengar som finns ska delas ut lika till samtliga förskolor oavsett om någon förskola 

har ett barn med särskilt behov av stöd. Förskolechefen E försöker lösa ekonomin genom att  

titta på vilka resurser och kunskaper det finns i  arbetslaget som man kan använda sig av till 

stöd för barnet med hörselnedsättning.  

  

9.3 Lärprocesserna i den didaktiska designen 

9.3.1 Meningsskapande och delaktighet genom olika resurser 

Vi kan se att förskolan utformar lärprocesserna i den didaktiska designen för barnet med 

hörselnedsättningen. Pedagogernas sätt att skapa delaktighet och meningsskapande i 

lärprocesserna är att de använder sig av olika resurser och kombinationer i den pedagogiska 

verksamheten. Vi kan se genom att barnet med hörselnedsättning få utrycka sig med olika 

resurser så känner barnet en delaktighet och ett meningsskapande i sina lärprocesser 

tillsammans med andra hörande barn på förskolan. Det är något som Bjar & Liberg (2003) 

nämner att i kommunikationen mellan varandra så sker ett meningsskapande och även en 

förståelse för andras upplevelser. I kommunikationen sker det genom verbala och icke verbala 

uttrycksformer. De olika resurserna kan bland annat vara tal-, skriftspråket, bilder, filmer, 
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musik, gester och miner (Bjar & Liberg 2003). Det vi har förstått utifrån vad pedagogerna har 

sagt så använder de sig av olika multimodala uttryckssätt som bland annat sång, sagor och 

bilder som bidrar till att barnet med hörselnedsättning ska kunna skapa delaktighet och 

meningsskapande i lärprocesserna. Detta är något som Lundgren, Säljö & Liberg (2010) 

nämner då de skriver att undervisningen och lärandet har förändrats vilket innebär att man nu 

fokuserar mer på hur barnet lär sig bäst och att verksamheten ska anpassas till barnet och dess 

olika förutsättningar. (Lundgren, Säljö & Liberg 2010).  

Vi känner att alla respondenter är eniga om att de har gjort allt för att barnet med 

hörselnedsättning ska få känna sig delaktig och ges möjligheter till meningsskapande i 

lärprocesserna i förskolans organisation. Vi håller med respondenterna att de har använt olika 

resurser och sett till varje barn i verksamheten och att alla är lika inför varandra. 
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10 Diskussion 
I analysen ville vi få en djupare kunskap och förståelse för vilka olika resurser och 

kombinationer av resurser som används genom ett multimodalt perspektiv. Men även hur det 

bidrog till meningsskapande i aktiviteterna och delaktighet i förskolans didaktiska design för 

barnet med hörselnedsättning.  Vidare i analysen fick vi en inblick i hur de olika resurserna i 

den didaktiska designen påverkade lärmiljöerna på förskolan.  

Vi upplever att vi hade kunnat få ett djupare resultat om vi hade haft möjlighet att intervjua 

fler respondenter från andra förskolor som arbetar med barn med hörselnedsättning. Det hade 

varit intressant att få se skillnaderna mellan olika förskolor och hur förskolorna arbetade med 

resurserna som ger meningsskapande i aktiviteterna och delaktighet i verksamheten.  

Vi anser att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade haft den möjligheten att träffa andra 

respondenter. Vi anser ändå att våra frågeställningar har blivit besvarade genom de intervjuer 

vi genomförde och vi anser att vi kan föra en diskussion om resultatet vi fått fram. Vi känner 

att kärnan i vårt resultat utgår från vilka resurser och kombinationer av resurserna som ger 

barnet med hörselnedsättning meningsskapande i aktiviteterna och som i sin tur ger 

delaktighet i förskolans verksamhet. 

10.1 Resultatdiskussion  
Det vi har kommit fram till utifrån analysen är att respondenterna A, B, C och D använder 

förskolans styrdokument, Lpfö 98/ (2010) aktivt i verksamheten och att respondenterna 

använder sig av ett multimodalt arbetssätt.  Vi anser att det synliggörs genom deras sätt att 

välja och kombinera olika resurser i aktiviteterna. Selander & Kress (2010) skriver att 

förskolan ska utmana barnen i skilda situationer och aktiviteter (Selander & Kress 2010). I 

analysen framkom även andra resurser som en Ipad, Tss och andra pedagogiska material vilka 

ger meningsskapande i aktiviteterna och en delaktighet utifrån förskolans didaktiska design.  

En konsekvens som vi upplever utifrån analysen var ekonomin och det tyckte även 

pedagogerna A, B och C och även förskolechefen E ansåg att pengarna inte alltid räckte till 

allt i verksamheten. Vi har insett att ekonomin påverkar de olika resurserna genom det resultat 

vi fått fram genom intervjuerna. Flera av respondenter önskar att det skulle finnas en extra 

resurspedagog för det hörselnedsatta barnet. Vi anser ändå att pedagogerna har lyckats bra 

med att ge barnet med hörselnedsättning ett meningsskapande i aktiviteterna och en 

delaktighet i verksamheten. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) nämner för att ett lärande 
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ska ske så måste barnet få utrymme och tillfälle att delta med sin egna förmåga och erbjudas hjälp och 

stöd. ( Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).     

10.2 Metoddiskussion  
Under studiens process har vi intervjuat fem respondenter och vi utgick från studiens syfte 

och våra frågeställningar. Syftet i studien var att få en djupare förståelse och en tydligare bild 

över hur pedagogerna ger meningsskapande i aktiviteterna och delaktighet i den didaktiska 

designen utifrån den pedagogiska verksamheten. Vi har även fått en inblick i 

specialpedagogens och förskolechefens synsätt när det gäller vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det är genom respondenternas svar från intervjuerna som vi fått fram deras 

tankar och åsikter om hur de ser på resursernas påverkan på barnets meningsskapande i 

aktiviteterna och delaktighet i den pedagogiska verksamheten för barnet med 

hörselnedsättning.  

 

Om vi hade valt enkäter istället för att genomföra intervjuer med respondenterna tror vi inte 

det hade blivit ett så tydligt resultat.  I resultatet vi fick såg vi vilken påverkan det 

multimodala perspektivet på olika resurser och kombinationer av dessa, har för betydelse för 

barnet med hörselnedsättning. Vi såg även att det multimodala perspektivet möjliggör 

meningsskapande i aktiviteterna som leder till delaktighet i barnets lärprocess i den didaktiska 

designen. Därför blev det naturligt att använda sig av metoden intervjuer, eftersom vi kunde 

utveckla och fördjupa frågeställningarna under processens gång. 

  

Resultatet efter våra intervjufrågor kunde ha blivit annorlunda om vi inte använt oss av 

samma frågor till respondenterna, men då återstår frågan, ”Hade vi då fått ett så tydligt 

resultat av vår studie? En annan tolkning är att om vi inte hade använt oss av en diktafon, 

under intervjuerna så kunde det lett till ett annat resultat eftersom inspelningarna gett oss 

möjlighet till återblickar i det som sagts. Vi tror också att kvalitén i intervjuerna blivit så bra 

på grund av att vi inte har någon nära relation till respondenterna.  
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10.3 Avslutande diskussion 
Vi känner att det har varit ett intressant, givande och betydelsefullt examensarbete för vår 

kommande yrkesroll som förskollärare, eftersom vi med stor sannolikhet kan komma i 

kontakt med barn med hörselnedsättning och barn med annat modersmål än svenska. 

Vi har även genom de erfarenheter och insyn vi fått av vår studie sett vilken viktig betydelse 

det har att använda sig av ett multimodalt perspektiv, det vill säga hur man genom 

användningen av olika resurser och kombinationer av dessa ger alla barn ett meningsskapande 

i aktiviteterna som leder till delaktighet i den pedagogiska verksamheten. 

 

Det har varit intressant att ta del av respondenternas åsikter och tankar på hur man kan arbeta 

med barn i särskilt behov av stöd och som i vår studie har inriktningen mot barn med 

hörselnedsättning. Vi upplevde att alla respondenter gör allt för att barnet med 

hörselnedsättning ska få de bästa möjligheterna till meningsskapande i aktiviteterna och 

delaktighet i förskolans verksamhet. Trots minskade resurser, på grund av ekonomin, till 

barnet med särskilt behov av stöd upplever vi ändå att respondenterna utformade och skapade 

en verksamhet för alla barn.  

.  

 Vårt examensarbete har gett oss inspiration till att arbeta med alla barn genom att använda 

oss av tecken som stöd (Tss). Det har givit oss en insikt att Tss och pictogrambilder ökar 

förståelsen och kan ge ett meningsskapande i aktiviteterna samt ett deltagande i 

verksamheten. Vi har även insett att användandet av ett multimodalt arbetssätt kan påverka 

barnet i en positiv riktning vilket kan leda till ett livslångt lärande. Detta multimodala 

arbetssätt ansåg även respondenterna vara av stor vikt för att skapa en verksamhet för alla 

barn. Om barns lärande och hur man utformar förskolans verksamhet ser vi i Lpfö 98/10  och 

det är viktigt att vi använder oss av styrdokumentet i vår verksamhet. 
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Bilagor  

Bilaga 1  
Intervjuguide som användes till pedagogerna med underfrågor 12/5 2010   

 Vilka resurser finns för att barn med hörselnedsättning ska få möjlighet till delaktighet 

och meningskapande genom den didaktiska designen på förskolan? 

- Varför använder ni tecken som stöd? 

- Vad ser ni för fördelar med de tekniska resurserna? 

- Vad ser ni för fördelar med det pedagogiska materialet? 

- Vad ser ni för nackdelar med det pedagogiska materialet?  

 Vilken påverkan har de olika resurserna för barns lärprocesser och lärmiljöer i den 

didaktiska designen på förskolan? 

- Hur kan man genom tecken som stöd bidra till delaktighet? 

- Vad har tecken som stöd för påverkan för barns lärprocesser? 

- Vad har den didaktiska designen för inflytande av lärprocesserna? 

- Hur kan resurserna skapa delaktighet? 

- Hur påverkas lärprocessen genom resurserna och den didaktiska designen? 

- Hur kan de pedagogiska resurserna påverka till barnens delaktighet och 

meningskapande? 


