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Sammanfattning    
Syftet med denna studie är att ta reda på några förskolepedagogers olika uppfattningar av vad ett specialpedagogiskt stöd 
innebär för barn med hörselnedsättning.  

        Studien utgår från en kvalitativ metod i vilken åtta pedagoger har intervjuats angående sina uppfattningar. Urvalet har 
skett genom att alla pedagoger i studien arbetar på förskolor där det finns barn med hörselnedsättningar. Både på ordinära 
förskolor där det finns barn hörselnedsättningar som är individintegrerade i en normalhörande barngrupp och på förskolor 
som är specialorganiserade för enbart barn med hörselnedsättningar. Resultatet har framkommit genom en kvalitativ analys 
som är inspirerad av fenomenografi och där olika temaområden har synliggjorts. Studiens resultat kopplas och diskuteras 
både utifrån aktuell forskning och Bronfenbrenners teori.  

        Studiens resultat visar sammanfattningsvis att det behövs en stor mängd av varierande specialpedagogiska stödinsat-
ser på förskolor, för att barn med hörselnedsättningar ska få en gynnsam utveckling. Variationen av uppfattningar angåen-
de specialpedagogiskt stöd ger en rikare och vidgad bild av vad det hela handlar om. De viktigaste och mest prioriterade 
stödinsatserna anses finnas i områdena kommunikationsstöd och psykosocialt stöd. Studien visar att teckenspråk är ett 
nödvändigt kommunikationsredskap. Närvarande pedagoger är ett viktigt psykosocialt stöd. Även andra delområden av 
specialpedagogiskt stöd, så som kognitivt stöd, motoriskt stöd, stöd i den fysiska miljöns utformning och stöd på organisa-
tions- och samhällsnivån är av stort värde. I resultatet synliggörs också uppfattningar angående stöd som ges ur olika spe-
cialpedagogiska perspektiv, bl.a. stöd utifrån individ-, grupp och organisationsperspektivet. Genom en diskussion med 
koppling till Bronfenbrenners teori synliggörs hur olika delar av specialpedagogiskt stöd samspelar. Mitt resultat visar att 
pedagogerna har en positiv uppfattning av specialpedagogernas arbete. Trots att studien synliggör en mängd goda exempel 
framkommer det uppfattningar om att det fortfarande saknas stöd, så som ekonomiska resurser, tillräckligt med pedagoger 
och kompetens. I studien framkommer det också att det finns en stor brist på forskning och styrdokument med konkreta 
riktlinjer, vilket också har betydelse för en gynnsam utveckling för barn med hörselnedsättningar.  
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1. Inledning  
Jag vill med min studie ta reda på några förskolepedagogers olika uppfattningar om vad 

ett specialpedagogiskt stöd innebär för barn med hörselnedsättning. Hörselnedsättning 

är den vanligaste formen av hörselskada (HRF1:s hemsida, 090106). Jag anser det ange-

läget att göra en studie angående barn med hörselnedsättningar eftersom allt fler peda-

goger säkerligen kommer att möta barn med grava hörselnedsättningar i förskolan. Or-

saken till detta är att allt fler döva barn får CI2 och ett ökat antal barn individintegreras i 

ordinär förskoleverksamhet (HRF, 2007). 

En ytterligare anledning till att min studie är angelägen är att det finns tydliga bris-

ter i lagstiftning och forskning. Enligt HRF (2007) är det en enorm brist på lagstiftning, 

då inte personer med hörselskador, inte ens barn med CI har rätt till teckenspråksunder-

visning. Persson (2008) beskriver en slags besvikelse, som även jag har upplevt, inför 

det faktum att det inte finns några tydliga konkreta riktlinjer hur specialpedagogiskt stöd 

ska utformas inom skolan och förskolan. 

”Staten ålägger alltså skolan ett omfattande ansvar när det gäller att ge stöd och hjälp åt de elever 

som behöver det men säger ingenting om hur stödet ska gestaltas” (Persson, 2008, s. 24). 

I statens offentliga utredningar (SOU, 2006:29) poängteras att mycket inom området 

hörselnedsättningar är outforskat, framförallt att det saknas pedagogisk forskning inom 

förskola och de tidiga åldrarna i barnomsorgen.  

Min förförståelse i ämnet grundar sig i att jag i mitt arbete som förskollärare mött 

några barn med hörselnedsättningar, vilket har bidragit till denna studie. Förhoppningen 

är att min studie ska bli ett tillskott till kunskapsutvecklingen inom området. Jag tror att 

politiker, förskolans ledning, pedagoger och jag i min nya roll som specialpedagog kan 

få praktisk användning av denna studie. Studien kan både ge en ökad kunskap och en 

förståelse för barn med hörselnedsättningar och inspirera till reflektion över hur det spe-

cialpedagogiska stödet konkret ska utformas i förskolan. 

Svenska Unescorådets skriftserie (1:2008) framhåller vikten av att ha ett helhets-

perspektiv för att kunna lägga grunden till ett inkluderande synsätt. Persson (2008) skri-

ver att få vetenskapliga undersökningar har studerat den specialpedagogiska verksamhe-

ten i ett helhetsperspektiv. Under min specialpedagogutbildning har jag fått kunskap om 

förståelse för vikten av att se barnet i ett helhetsperspektiv. Ett helhetsperspektiv inne-
                                                 
1
 Hörselskadades riksförbund 

2
 CI= cochlea implantat, är ett tekniskt hjälpmedel som opereras in i huvudet på en person för att stimule-

ra hörselnerven. Detta görs för att personer som är döva eller har en grav hörselnedsättning ska få möjlig-
heten att uppfatta ljud (HRF:s hemsida 090107). 
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bär enligt mig att inta ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv när det gäller för-

skolans specialpedagogiska stöd till barn med hörselnedsättningar. Enligt Nilholm 

(2007) är det avgörande att det finns en balans mellan de tre perspektiven; individ-, 

grupp- och organisationsperspektiven. Min övergripande tanke i denna studie är att för-

söka synliggöra ett helhetsperspektiv, genom att relativt öppet studera pedagogernas 

uppfattningar, angående specialpedagogiskt stöd för barn med hörselnedsättning. 

 

1.1 Styrdokument 

Olika lagar och föreskrifter både inom och utanför Sveriges gränser ligger till grund för 

vilket stöd barn med hörselnedsättningar har rätt att få. I FN:s konvention om barns rät-

tigheter står det att ”barnens bästa ska komma i första rummet” vid alla åtgärder som rör 

barn vid både offentliga och privata välfärdsinstitutioner (FN förbundets hemsida, 

090108, FN konventionen, artikel 3 och 1§). Jag vill i min studie försöka belysa vad 

pedagogerna uppfattar som ”barnens bästa”. Förskoleverksamheten i Sverige har bl.a. 

skollagen och läroplanen att rätta sig efter när det gäller hur stöd ska utformas. I läro-

planen för förskolan (Lpfö 98) står det: 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar” (Lpfö 98, 2006, s. 5). 

I min studie vill jag också gestalta pedagogernas uppfattningar angående vilket stöd 

som är viktigt för barn med hörselnedsättningar. Genom att synliggöra ett eventuellt 

behov av ytterligare stöd kan jag möjliggöra en diskussion angående hur styrdokumen-

ten i dagsläget uppfylls. Något specifikt styrdokument som reglerar vilken förskoleverk-

samhet barn med dövhet eller hörselskada är hänvisade till finner jag inte. Däremot står 

det i skollagen angående barn i skolåldern: 

”För barn som på grund av dövhet eller hörselskada inte kan gå i grundskolan eller motsvarande 

del av särskolan finns specialskolan. Staten är huvudman för specialskolan” (Riksdagens hemsi-

da, 090108, Skollagen, kap. 6§). 

I studien vill jag försöka synliggöra pedagogernas uppfattningar angående vilket stöd 

som är viktigt, bl.a. i form av organisering av barngrupp, utformning av fysiska miljön 

och pedagogernas behov av ökad kunskap. I skollagen står det endast att ”Barngrupper-

na skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenli-

ga” (Riksdagens hemsida, 090108, skollagen, 2 kap. 3 §). Angående pedagogernas be-

hov av ökad kunskap står det i skollagen att ”förskolan skall ha personal som har en 
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utbildning eller erfarenhet så att det tillfredställer barnens behov” (Riksdagens hemsida, 

090108, skollagen, 2 kap. 3 §). Relativt nyligen (080925) togs ett regeringsbeslut på att 

förnya förskolans läroplan med kompletteringar och mer konkreta mål (Skolverkets 

hemsida, 090107). Frågan är om dessa kompletteringar kommer att förändra vilket stöd 

som finns i förskolan till barn med hörselnedsättningar. 

 

1.2 Historik  

Historiskt sett har forskning om döva och gravt hörselskadade varit uppdelad i två 

skarpt skilda forskningstraditioner (Roos, 2004). Den ena traditionen ”den visuella” 

utgår från att det är helt avgörande i barnens utveckling att de kan kommunicera via 

teckenspråk med sin omgivning. Forskning från den andra traditionen ”den auditiva” 

utgår ifrån att barn så fort som möjligt måste ha tidig tillgång till tal, detta för att få till-

träde till den hörande världen (Roos & Fichbein, 2006). 

Dagens skilda synsätt på personer som har en hörselnedsättning grundar sig långt 

tillbaka i vår historia. Enligt Lundström (2005) kallades personer med grav hörselned-

sättning och dövhet för ”döf och dumb” fram till slutet av 1700-talet, vilket kan översät-

tas med ”döv och stum”. Den person som var ”dumb” hade mycket låg ställning i sam-

hället och fick inte tillträde eller rätt till skolundervisning, konfirmationsläsning och 

fick heller inte ärva egendomar. Troligtvis levde den ”dumbe” språklös och isolerad och 

endast ett fåtal fick privatundervisning om föräldrarna hade råd att betala (Lundström, 

2005). Den första specialorganiserade skolverksamheten i Sverige (Manillaskolan) 

grundades av Pär Aron Borg år 1812 (Olsson, 1999). Enligt Lundström (2005) var det 

av barmhärtighetsskäl som skolverksamheten startades och det var vid den tiden ärofyllt 

att ta sig an de svaga. Det är också Pär Aron Borgs förtjänst att det svenska teckensprå-

ket tillkom och utvecklades. Under 1800-talet startades sedan flera specialskolor i Sve-

rige för döva (Lundström, 2005). I början av 1900-talet började några personer upp-

märksamma de barn som hade lindrigare former av hörselnedsättningar och det anord-

nades ”minikurser” s.k. tidig specialundervisning för dessa barn (Olsson, 1999). På 

1960-talet och tidigare fanns det endast några få förskolor som hade speciella grupper 

för barn med hörselnedsättningar i Sverige. Det var inte förrän under senare delen av 

1970-talet som antalet förskolor ökade för denna grupp av barn. Under 1970-talet orga-

niserades olika former av stödinsatser i större omfattning, såsom föräldrautbildningar 

och teckenspråkskurser (Lundström, 2005).  
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1.3 Situationen idag  

Idag finns det en kvarts miljon fler människor än för 20 år sedan som har någon form av 

hörselskada (HRF, 2008). I Sverige finns det enligt HRF (2008) sammanlagt 880 barn 

mellan 0-5 år som har en ”känd” hörselnedsättning, vilket innebär att de är registrerade 

inom hörselvården. Det innefattar 33 döva barn, 126 barn med CI, 442 barn med hörap-

parater och 279 barn med konstaterade hörselnedsättningar utan något tekniskt hjälpme-

del. Enligt HRF (2008) föds det cirka 200 barn varje år med en hörselskada. För varje 

årskull tillkommer det cirka 200 barn som får en hörselskada till följd av bl.a. sjukdo-

mar eller olyckor. Det finns fler pojkar än flickor som har hörselskador och det är allt 

fler barn som får CI på båda öronen. Risken att missa en hörselnedsättning har ökat trots 

att man i hela Sverige har infört hörselscreening på alla nyfödda barn på BB. Ökningen 

tros bero på minskningen av hörselkontroller högre upp i förskoleåldrarna (HRF, 2008). 

Det är 35% av barnen med hörselskador som går i specialorganiserad verksamhet 

och 65% av barnen som går integrerade i ordinär förskoleverksamhet (HRF, 2007). 

HRF (2007) belyser att barn med hörselnedsättningar som går i integrerad förskolverk-

samhet riskerar att komma efter i sin utveckling. I en ordinär förskola med integrerad 

verksamhet är det för hög ljudnivå, för lite teckenspråk, vilket medför svårigheter att 

kommunicera. De menar att det i verkligheten inte finns några ekonomiska och praktis-

ka möjligheter att ordna en bra skolsituation för barn med hörselnedsättningar (HRF, 

2007). Ett vanligt förekommande hinder är att barnens hemkommun vägrar att betala en 

förskoleplats på en specialorganiserad förskola och dess eventuella taxiresor som det 

medföljer (HRF, 2007). Enligt HRF (2006a) behöver de flesta barn med hörselskador 

anpassad skola för att kunna vara fullt delaktiga i utbildning och lek. Vidare anser de att 

för att barnet ska sättas främst, behövs en ny skolorganisation för hörselskadade och 

döva (HRF, 2006a). Studie från bl.a. Geers (2003) visar att barn med CI klarar sig bättre 

akademiskt om de går integrerat i skolan. 

 

1.4 ”En skola för alla” 

Statens offentliga utredningar (SOU, 1998:66) definierar begreppet ”en skola för alla” 

på följande sätt:  

”En skola för alla innebär att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla ele-

ver, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov” (SOU, 1998:66 s. 59).  

”En skola för alla” är ett mål som har visat sig har vara svårt att uppnå (Persson, 2008). 

Begreppet är nära sammankopplat med begreppen integrering och inkludering. Integre-
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ring är enligt Emanuelsson (2004) en konsekvens av att man har en demokratisk männi-

skosyn, vilket innebär att alla människor är lika värda och har rätt till hel och full delak-

tighet. En full delaktighet för barn med hörselnedsättning kan innebära att det finns en 

miljö som är tillgänglig, både fysiskt och socialt (Coniavitis Gellerstedt, 2007). Under 

1960-talet fick begreppet integrering en missvisande innebörd. Då det talades om inte-

grering handlade det om att flytta in ett ”avvikande barn” i en ordinär skolklass, vilket 

blev en slags åtgärd i form av omplacering. Detta har medfört att enskilda barn har fått 

en etikett som speciell (Emanuelsson, 2004). Horn (1995) skriver att barn som har en 

hörselnedsättning kan få ett annorlunda liv, men inte mindre värdefullt. Detta beror på 

om det finns en acceptans att se hörselskadan som ”en form av variation och inte en 

defekt som måste normaliseras” (Horn, 1995, s. 129). Att standardisera en person inne-

bär enligt Börjesson (1997) att normalisera en person till det önskvärda. Emanuelsson 

(2004) menar att integreringsbegreppet ofta har blivit synonymt med specialundervis-

ning, där barnet ska göras mer ”normalt” och bli som ett ”vanligt barn”. Vernersson 

(2007) menar att integrering ofta blir en form av segregering, då individintegrerade barn 

ofta får enskilt stöd. De mest typiska segregerade verksamheterna är specialskolor för 

barn med funktionsnedsättningar. Enligt statens offentliga utredningar (SOU, 2006:29) 

är det  

”naivt att tro att graden hörselnedsättning eller om barnet har en viss typ av hörseltekniska 

hjälpmedel, inopererat eller ej, kvalificerar barnet för en viss slags pedagogisk miljö, ett visst sätt 

att kommunicera eller en viss typ av pedagogisk metod. Det finns inte någon rimlig anledning att 

tro att verksamheten någonsin kan bli homogen. Att skapa dövgrupper, hörselskadegrupper eller 

CI- grupper är inte förenligt med hur barn praktiskt fungerar” (SOU, 2006:29, s. 195). 

Att integrera barn innebär att specialpedagogiska metoder flyttas över till ordinarie ut-

bildningsverksamhet men det äger inte rum någon förändring av verksamheten som 

organisation (Svenska Unescorådets skriftserie, 1:2008). 

Under slutet av 1980-talet myntades begreppet inklusion i USA vilket har blivit 

grunden till begreppet inkludering i Sverige (Persson, 2008; Vernersson, 2007). Att in-

kludera barnen innebär i ett vidare begrepp att de specialpedagogiska metoderna blir ett 

med ordinarie utbildningsverksamhet och att det sker förändringar i organisationen, i 

läroplaner, i strategier för inlärning och undervisning (Svenska Unescorådets skriftserie, 

1:2008). Vidare belyser Svenska Unescorådets skriftserie (1:2008) att en inkluderad 

miljö innebär att det behövs olika miljöer, då de menar att flera möjligheter främjar bar-

nen.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på några förskolepedagogers olika uppfattningar 

av vad ett specialpedagogiskt stöd innebär för barn med hörselnedsättning.  

 

2.1 Frågeställningar  

• Vad uppfattar förskolepedagogerna som en gynnsam utveckling hos barn med hör-

selnedsättning? 

• Vilket specialpedagogiskt stöd menar förskolepedagogerna är viktigt? 

• Hur ser det specialpedagogiska stödet ut på olika nivåer? 

 

2.2 Avgränsning  

För att specificera mitt problemområde har jag valt att göra vissa avgränsningar. Det 

stöd som avses är det specialpedagogiska stödet som finns i en förskolverksamhet då 

det finns barn med hörselnedsättningar och inte det som är allmängiltigt. Däremot 

kommer det naturligtvis ske en viss överlappning då det allmängiltiga stödet kan bli ett 

specialpedagogiskt stöd, när det lyfts upp och belyses utifrån ett nytt sammanhang. För 

att ytterligare avgränsa mitt arbete kommer jag inte specifikt i studien gå in på att be-

skriva de svårigheter/funktionshinder som barnet har. Däremot är det omöjligt att helt 

undvika detta då man måste se hindren för att kunna beskriva vilket stöd som behövs. 
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3 Definition av begrepp  

Jag kommer nedan att definiera tre centrala begrepp jag använder mig av i denna studie. 

 

3.1 Hörselnedsättning 

Enligt Roos och Fichbein (2006) finns det olika grader av hörselnedsättning så som lätt, 

måttlig eller grav. Orden hörselnedsättning eller hörselskada kommer användas syno-

nymt med olika grad av dövhet och hörselnedsättning, olika orsaker eller olika hörsel-

tekniska hjälpmedel. Det finns många definitioner för begreppet döv. Jag väljer att i 

likhet med Roos och Fichbein (2006) definitionen att personen inte måste vara helt me-

dicinskt döv, då en del kan med hjälp av hörseltekniska hjälpmedel såsom hörapparater 

eller CI kan uppfatta tal. Mitt examensarbete studerar både ordinära förskolor med indi-

vidintegrerade barn med hörselnedsättningar och specialorganiserade förskolegrupper 

för enbart barn med hörselnedsättningar. 

 

3.2 Specialpedagogik  

Specialpedagogikens syfte är att stödja pedagogiken när den inte räcker till. Specialpe-

dagogik är enligt Persson (2008) ett kunskapsområde, vilket har sin grund i det pedago-

giska kunskapsområdet. Det finns svårigheter att definiera det specialpedagogiska om-

rådet då det är tvärvetenskapligt och hämtar teorier från pedagogiken, filosofin, psyko-

login, sociologin och medicin (Vernersson, 2007). Persson (2008) menar att specifika 

kunskaper angående funktionsnedsättningar är mycket betydelsefullt men det räcker inte 

till för att förstå den specialpedagogiska verksamheten. Främst innebär det som pedagog 

att se alla barn som olika och få en förståelse för vilka praktiska och pedagogiska kon-

sekvenser det blir i barngruppen. Vilket betyder att det specialpedagogiska stödet inte 

enbart innebär att ge stöd till det specifika barnet utan till hela förskolan. 

 

3.3 Uppfattningar 

Med begreppet uppfattningar avser jag de yttranden pedagogerna förmedlar i min stu-

die. Jag anser i likhet med Larsson (1994) att uppfattningar innehåller olika erfarenheter 

och olika tolkningar av en viss företeelse. Uppfattningarna blir olika eftersom pedago-

gerna i min studie har olikartade relationer till barn med hörselnedsättningar och försko-

lans specialpedagogiska stöd. (se ytterligare 6.3).  
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4 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången redovisas den litteratur och forskning som jag har funnit och 

bedömt vara aktuell för denna forskningsstudie. Delområden som redovisas är: special-

pedagogiskt stöd för barn med hörselnedsättning, kommunikation, psykosocialt, kogni-

tivt, motoriskt, förskolemiljöns utformning och innehåll samt organisation och sam-

hällsinstanser.   

 

4.1 Specialpedagogiskt stöd för barn med hörselnedsättning 

Enligt Nilholm m.fl. (2007) finns det olika grundläggande sätt att se på specialpedago-

giskt stöd. Historiskt sett har det kategoriska synsättet haft en mycket framträdande po-

sition. När man intar ett kategoriskt perspektiv är det grundläggande att man som peda-

gog försöker urskilja vilka svårigheter som finns hos det enskilda barnet, ofta psykolo-

giska eller neurologiska (Nilholm, 2007). Roos och Fichbein (2006) menar att om man 

intar ett kategoriskt perspektiv angående specialpedagogiskt stöd till barn med hörsel-

nedsättningar, kommer det att se olika ut beroende av om man utgår ifrån den auditiva - 

eller visuella forskningstraditionen. Att utgå från den auditiva forskningstraditionen 

innebär att det talade språket skulle ses som den enda rätta kommunikationsformen, 

barnen skulle placeras i förskolor med hörande barn och teckenspråk skulle inte tillåtas 

då det skulle tros ha en negativ inverkan på talet (Roos & Fichbein, 2006). Barnet be-

möts kategoriskt, då hörande ses som det ”normala” och dövheten kompenseras med 

talat språk (Roos & Fichbein, 2006). 

Att utgå från den visuella forskningstraditionen innebär att det är viktigt att barnet 

kan kommunicera med sin omgivning och teckenspråket ses som den enda möjligheten 

för att de ska kunna kommunicera (Roos & Fichbein, 2006). Dessa barn placeras i teck-

enspråkiga förskolor med teckenspråkig miljö. Barnet bemöts kategoriskt eftersom de 

utgår ifrån att barnet hör sämre än normalt hörande barn. De kompenseras genom att bli 

undervisade i teckenspråk (Roos & Fichbein, 2006). 

Persson (2008) framhåller att ett relationellt perspektiv är ett långsiktigt och ett vi-

dare sätt att se på barnet och dess utveckling, det är en helhetssyn som inkluderar. Att 

medvetet välja att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv innebär att pedagogen synlig-

gör och aktivt arbetar med den miljö som omger barnet. Roos och Fichbein (2006) me-

nar att om man intar ett relationellt perspektiv angående specialpedagogiskt stöd till 

barn med hörselnedsättningar, kommer det även då se olika ut beroende av om man 
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utgår ifrån den auditiva - eller visuella forskningstraditionen. Att utgå från den auditiva 

forskningstraditionen innebär att man klargör barnens rätt att få gå i en skola i den hö-

rande världen. Här arbetas det mot att barnet ska kunna bli delaktig i ”en skola för alla” 

(Roos & Fichbein, 2006). 

Att utgå från den visuella forskningstraditionen innebär att barnets naturliga tillhö-

righet är när de får befinna sig i en teckenspråkig samhörighet (Roos & Fichbein, 2006). 

Här är det omgivningen som bär på svårigheterna och de möts av de visuella villkoren. 

Barnen tillhör ”en skola för alla”, då de får möjligheten att bli delaktig genom att teck-

enspråket är det gemensamma (Roos & Fichbein, 2006). 

Under de senaste åren har det skett en långsam förskjutning mot att se barnet ur ett 

relationellt perspektiv. Fortfarande finns det ett starkt fäste för det traditionella katego-

riska synsättet då barns svårigheter tillskrivs barnet (Persson, 2008). 

Stöd utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektivet är en svensk arbetsmo-

dell som är användbar när fördelningen av det specialpedagogiska stödet ska syn-

liggöras, en slags kompromiss mellan det relationella och det kategoriska perspektivet 

(Nilholm, 2007). Extra stöd kan organiseras på många olika sätt och alla dessa special-

pedagogiska insatser tillhör inte enbart specialpedagoger utan är hela förskolans uppgift 

(Haug, 1998). Yucel, Esra, Derim m.fl., (2008) menar att alla delar av stöd är viktiga 

och framhåller betydelsen av ett lagarbete med föräldrar och ledning, vilket har betydel-

se för att ge ett gott habiliterande stöd till barnet.  

 

4.2 Kommunikation 

”Kommunikationen är A och O” skriver Preisler, Tvingstedt och Ahlström (1999, 

s.112). Enligt Tvingstedts (1993) och Teveborg (2001) är kommunikationen grundläg-

gande för människor och kommunikation innebär att förstå och bli förstådd. Cramér-

Wolrath (2006) påtalar vikten av att barnen får vistats i en miljö som erbjuder ett kor-

rekt och rikt språk. Den irländska studien av Salud Jiménez, José Pino och Herruzo 

(2009) visar att barnens kommunikationsförmåga påverkas olika beroende av vilken 

språklig miljö de ingår i. Barn som gick i skolverksamhet med tvåspråkighet, hade ett 

större ordförråd och var bättre på att förstå visuella symboler. De barn som gick i skol-

verksamhet med enbart tal hade bättre uttal och använde grammatiska regler korrekt. 

Språk- och begreppsinlärning, tal- och lyssnandeträning är mycket viktiga pedagogiska 

insatser för alla barn i förskolan, men främst för barn med hörselnedsättning (Horn, 

1995). Målet med den amerikanska studien av Geers och Brenner m.fl. (2003) var att 
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möjliggöra för lärare och föräldrar att kunna göra väl avvägda pedagogiska val för att 

maximera en gynnsam tal- och språkutveckling hos barn med CI. Resultatet av deras 

studie visar bl.a. att mer pedagogiska hörsel- och talinsatser ger barnen betydligt bättre 

resultat (Geers & Brenner m.fl., 2003). Pedagoger som läser och gestaltar berättelser så 

att barn med hörselnedsättningar har möjlighet att förstå, kan stimulera barnet till att 

komma igång att kommunicera och leka (Jorup & Preisler, 2001). 

Enligt Salud Jiménez, José Pino och Herruzo (2009) finns det fortfarande mycket 

tekniska problem med CI, vilket medför att teckenspråket blir ett viktigt redskap för att 

underlätta kommunikationen. I överensstämmelse med ett sociokulturellt perspektiv är 

utveckling inte bara något som finns inom barnet, utan det är även väsentligt vilka intel-

lektuella redskap (bl.a. att tala, skriva) och fysiska redskap (bl.a. tekniska hjälpmedel) 

barnet har och klarar av att använda (Säljö, 2000). Vidare skriver Säljö (2000) att män-

niskor samspelar med dessa redskap och det blir en nödvändig hjälp för att lösa problem 

och hantera olika situationer. Lundströms avhandling (2005) visar på resultat att olika 

värderingar och attityder i samhället styr vilket språk barn med hörselnedsättningar ska 

använda och bli undervisade i. Sammanlagt har synen på döva och dövundervisning 

förskjutits mot en acceptans av tvåspråkighet. Lundström (2005) framhåller att det är 

nödvändigt att teckenspråket används i skolor där det finns barn med hörselnedsättning-

ar. Slutsatsen i den nyligen utkomna skriften (Svenska Unescorådets skriftserie, 1:2008) 

är att möjligheten att kunna bli tvåspråkig, med både teckenspråk och tal måste stärkas. 

Enligt Jönsson (2003) är det viktigt att alla barn med hörselskador erbjuds teckenspråk, 

så att barnen själva kan välja vilka situationer de vill använda teckenspråk eller tal. För 

att barn med hörselnedsättningar ska nå upp till en meningsfull kommunikation, måste 

pedagogerna ge dem det språk som barn har lättast att ta till sig (Horn, 1995). Vidare 

menar Horn (1995) att det är nästan omöjligt för pedagogerna att använda tillräckligt 

mycket teckenspråk i en förskola där ett barn är integrerat en ordinär förskola. Det be-

hövs en speciell person som fungerar som tolk till barnet (Horn, 1995). Preisler, Tvings-

tedt och Ahlströms rapport (2003) menar att det är viktigt att pedagoger kan teckenspråk 

när det finns barn med hörselnedsättningar på förskolan. För att barn ska kunna utveck-

las språkligt måste det finnas pedagoger som kan ge ett språkligt stöd som både ligger 

på barnens nivå men även ett stöd som ligger över barnens nivå. Enligt Säljö (2000) kan 

Vygotskijs teoretiska begrepp den ”proximala utvecklingszonen” belysa det avstånd 

som uppstår mellan det barnet kan prestera ensam till vad barnet kan prestera med vux-

nas och kamraters stöd. Detta innebär att ett barn som får hjälp av en vuxen eller mer 
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erfaret barn, skulle kunna utföra saker som barnet inte annars skulle klara av (Säljö, 

2000).  

Det är mycket betydelsefullt att barnet får möjlighet till att få ”höra småprat”, vilket 

sker genom att pedagogerna använder ett fullt teckenspråk naturligt i vardagen (Salud 

Jiménez, José Pino & Herruzo, 2009). Då inte CI tekniken är påkopplad eller om den 

går sönder, är personen helt döv. Därför är det särskilt viktigt för barn som har CI att de 

får möjlighet att bli tvåspråkiga, med både tal- och teckenspråk (Utbildningsdeparte-

mentet m.fl., 070920). Salud Jiménez, José Pino och Herruzos (2009) hävdar att döva 

barn helt klart ska få CI, vilket främjar talutvecklingen och endast medför en minimal 

försening i förhållande till deras ålder.  

Lundberg (2005) framhåller i sin avhandling att det krävs olika strategier för att hit-

ta varje barns väg, då vägen till att barnet ska få ett språk kan vara högst varierande för 

olika barn. Forskning så som bl.a. Heiling (1993), Ahlström (2000) och Roos (2004) 

beskriver en helhetssyn på barnet. Vilket innebär att barnet är kompetent med perceptu-

ella - och kommunikativa färdigheter, där vuxna och andra barn är medaktörer i barnets 

utveckling.  

 

4.3 Psykosocialt 

Psykosocialt stöd innebär att stöd ges för barnets identitet och självuppfattning i gemen-

skap med andra (Coniavitis Gellerstedt, 2007). Ahlströms studie (2000) visar att barnets 

sociala utveckling och kommunikativa förmåga hör ihop. Tvingstedts studie (1993) vi-

sar vidare att fler sociala kontakter inte automatiskt leder till fler positiva sociala rela-

tioner, då grunden för sociala relationer är att barnen har en kommunikationsförmåga. 

Det finns också resultat som tyder på att desto mer teckenspråk pedagogerna använder 

på förskolorna desto lättare har barnen att gå in i relationer och samspel med människor 

i omgivningen (Ahlström, 2000). 

Ahlströms (2000) studie visar också att pedagogerna har en stor uppgift att hjälpa 

barnen att leka, då leken utvecklas och varar längre när den vuxne går in i leken. Enligt 

Jorup och Preisler (2001) får den vuxne en rikare bild av barnen och deras sätt att sam-

spela och tänka när vuxna går in i leken. Ahlström, Preisler och Tvingstedts rapport 

(1999) belyser Vygotskijs teori och framhåller att en gynnsam miljö skapas när barn 

med hörselnedsättning samspelar med vuxna. Enligt Jorup och Preislers rapport (2001) 

förespråkar Vygotskij att vuxna har en aktiv roll, vilket innebär att barn kan utveckla sin 

lek genom att en pedagog går in i leken som ett stöd. Ellströms studie (1990) visar att 
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pedagogens närvaro och inblandning i lek har en gynnsam effekt på lekens utveckling. 

Ahlströms studie (2000) visar att den vuxne i leken måste vara ett stöd i barnets kom-

munikation och förtydliga vad som sägs. Studien visar också att det kan vara skillnad på 

hur mycket pedagogen ska gå in i barnens lek beroende på barnens ålder. Yngre barn 

behöver oftast mer stöd än de äldre förskolebarnen (Ahlströms studie, 2000). Vidare 

visar Ahlströms studie (2000) att det är betydelsefullt att inte vara med barnen för 

mycket, så att de blir beroende av en vuxen. Enligt Ellström (1990) är pedagogernas roll 

i leken avgörande. Betydelsefullt är att pedagogen är situationsanpassad, uppmärksam, 

lyhörd och går in i rätt tid. Går pedagogen in i leken vid fel tidpunkt, kan pedagogens 

deltagande störa redan fungerande lek. Tvingstedts (1993) resultat visar att det är nöd-

vändigt att pedagogerna är uppmärksamma på hur barnens sociala kontakter ser ut och 

medvetet gå in för att skapa en balans i relationerna. 

Betydelsefullt psykosocialt stöd kan innebära att pedagogen är medveten om sitt 

bemötande bl.a. titta på varandra när man pratar, prata en och en, upprepa det som sagts 

och säga namnet på den som får en fråga (Jönsson, 2003). Tvingstedts studie (1993) 

visar att det har betydelse hur vuxna och barn placerar sig gentemot varandra i rummet, 

så att barnet med hörselnedsättning har en möjlighet att se personer framifrån. Tvings-

tedt, Preisler och Ahlström (1999) skriver att ögonkontakten har stor betydelse för att 

barnet känslomässigt ska kunna knyta an till en annan person och för att kunna avläsa 

deras avsikter. Danermark (2005) räknar upp en del betydelsefulla tips bl.a. att tala tyd-

ligt och inte stå för långt bort för att påkalla uppmärksamhet. 

Det ideala skulle, enligt Horn (1995), vara att det skulle finnas en pedagogik som är 

anpassad till det individuella barnet. Horn (1995) säger att barn med hörselnedsättningar 

är olika i samma omfattning som hörande barn. Det finns många förutsättningar som är 

viktiga för barns utveckling t.ex. medfödda förmågor, personlighet och den sociala mil-

jön. För barn som har en hörselnedsättning har det även betydelse när barnet fick sin 

hörselskada och vilken grad av hörselnedsättning barnet har (Horn, 1995). Emanuelsson 

(2004) framhåller att olikheter mellan människor ska ses som en tillgång. Flera studier 

bl.a. Ellström (1990), Tvingstedt (1993) och Ahlström (2000) visar att pedagogens syn 

på barnet och deras förhållningssätt påverkar barnets sociala kontakter. Ser pedagogerna 

barnet som en aktiv och värdefull samspelspartner, där de uppmuntrar barnet och har ett 

stödjande förhållningssätt gynnar det barnets utveckling (Ahlström, 2000). Pedagogen 

måste visa respekt för barnets integritet och ha en tro på att barnet har möjlighet att ut-

vecklas, då det bidrar till att höja barnets ställning i gruppen (Tvingstedt, 1993). Da-
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nermark (2005) och Jönsson (2003) anser att det är viktigt att barn med hörselnedsätt-

ning får möta både hörande, hörselskadade och döva personer, vilket ger en möjlighet 

att acceptera sig själv, se sig som normal och få en klar identitet. Jönsson (2003) anser 

vidare att det ska ställas samma krav på barn med hörselnedsättning som för dem som är 

hörande, då barnet känner till förskolans rutiner. En dansk studie av Percy-Smith och 

Cayé-Thomasen m.fl. (2008) visar att barn med CI inte är en mer utsatt grupp för mob-

bing, även om de menar att det kan ses som annorlunda att bära relativt ”konstiga” tek-

niska hjälpmedel på huvudet. Vidare visar studien att barn med CI har färre sociala pro-

blem än döva barn utan implantat. Jönsson (2003) skriver att det är betydelsefullt att se 

till att de andra barnen i barngruppen får information och förståelse angående vad de 

innebär att ha en hörselnedsättning. Enligt Säljös (2000) vidareutveckling av Vygotskijs 

teori spelar inte bara de vuxna en betydelsefull roll utan kontakten med andra barn är ett 

viktigt stöd för att barnet ska lära.  

 

4.4 Kognitivt  

Begreppet kognitiv, avser människans intellektuella funktioner (Nationalencyklopedins 

hemsida, 090306). De intellektuella funktioner som jag mer preciserat belyser i exa-

mensarbetet är barnets kunskapsnivå, tänkandet och arbetsminnet. Barnet hämmas kog-

nitivt om de inte utvecklar sin kommunikation och sin sociala förmåga (Svensson, 1998; 

Ahlström, Preisler & Tvingstedt, 1999). Enligt Svensson (1998) finns det samband mel-

lan barnets kognitiva, språkliga och sociala utveckling, vilket gör att jag i texten även 

berör barnets språkliga och sociala förmåga.  

 En amerikansk studie av Horn och Davis m.fl. (2004) visar att barn med CI på 

båda öronen får fördelar i att tillägna sig talat språk. Resultatet är dock varierande, vil-

ket delvis kan förklaras i att det finns olika känslighet i de underliggande kognitiva 

funktionerna. Vidare synliggör studien att synbara beteendeproblem har förknippats 

med bristande talförmåga hos döva barn. En ytterligare amerikansk studie av Burkhol-

der och Pisoni (2003) visar att döva barn talar i ett långsammare tempo och med längre 

pauser mellan ord vilket de menar hänger samman med arbetsminnets återupprepnings-

förmåga. En svensk studie av Hansson och Forsberg m.fl. (2004) fann betydande skill-

nader, där barn med hörselnedsättningar presterade bättre vid tester av s.k. komplexa 

arbetsminnet (samtidig lagring och bearbetning av information) än vad barn som hade 

normal hörsel men hade särskilda språksvårigheter. 
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Heilings (1993) resultat visar att när barn med hörselnedsättningar får stöd i att utveckla 

ett rikt teckenspråk, har barnens kunskapsnivå höjts märkbart. Vidare menar hon att 

döva barn fått en jämförelsevis ”normal” kognitiv utveckling under de senaste decenni-

erna. Heiling (1993) menar att vid studier av barns kognitiva förmågor måste man vara 

uppmärksam på barnets grad av hörselnedsättning, ålder då hörselskadan inträffade och 

om barnet eventuellt har fler funktionsnedsättningar. Flera studier bl.a. Burkholder och 

Pisoni (2003); Horn och Davis m.fl. (2004); Hansson och Forsberg (2004) menar att det 

behövs mer forskning, för att bättre förstå vilken roll de kognitiva funktionerna så som 

bl.a. minnet, spelar då döva barn med CI förvärvar sin kommunikationsförmåga. 

 

4.5 Motoriskt  

Begreppet motorik, innebär kroppens rörelsemönster eller rörelseförmåga samt nervsy-

stemets kontroll av detta (Nationalencyklopedins hemsida, 090306). En fransk studie av 

Jacot och Van Den Abbeele m.fl. (2009) visar på sambandet mellan balansstörningar 

och hörselnedsättningar. Hälften av de barn som är kandidater till att få ett CI har en 

nedsatt balansförmåga. Vidare visar resultatet att 51 % av implantaten (CI) höjer risken 

för att försämra barnens befintliga balansförmåga direkt efter operationen, även om flera 

återhämtar sig ganska snart. Slutligen anser Jacot och Van Den Abbeele m.fl. (2009) att 

det generellt behövs införas test på barns balansförmåga i samband med att de får sitt CI 

och föreslå hur den uppföljningen bör ske. 

 “Since half of pediatric cochlear implant candidates have vestibular deficits and 51% of im-

plants induce modifications of existing vestibular function, each implant should be preceded by 

canal and otolith functional tests to assure that the least functional vestibule is implanted” (Jacot 

& Van Den Abbeele m.fl. 2009, s. 209). 

I en interventionsstudie av Rine och Braswell m.fl. (2004) i USA, jämfördes två grupper 

av barn med hörselnedsättningar. Under tolv veckor fick den ena gruppen extra balans-

träning och stöd för olika sinnesintryck, så som syn, hörsel och känsel. Studien visar att 

stödinsatserna gav barnen en skickligare motorisk förmåga, med bl.a. bättre balansför-

måga. Vidare medförde stödinsatserna att de tillväxande motoriska utvecklingsförse-

ningarna kunde stoppas. Rine och Braswell m.fl. (2004) menar att det är betydelsefullt 

att ytterligare forskning bedrivs för att identifiera olika motoriska nedsättningar, förbätt-

ra och finna nya effektiva stödinsatser. 
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4.6 Förskolemiljöns utformning och innehåll 

Buller är enligt Arbetslivsinstitutet, m.fl. (2006) ett stort hinder som i sin tur orsakar 

konsekvenser som hörselskador, försvårar för samtal, ger röstproblem, ökar olycksris-

ken, påverkar prestation och arbetskvalitet samt bidrar till stress. Björklid (2005) skriver 

att de senaste årens ekonomiska besparingar har medfört större barngrupper vilket i sin 

tur bl.a. gett upphov till en högre ljudnivå. Genom att ha mindre barngrupper i förskolan 

går det att skapa en lägre bullernivå. Åtgärder i den fysiska miljön som kan göras i för-

skolan och som skapar bättre möjligheter till en god ljudmiljö är bl.a. att placera absor-

benter på väggar och tak inomhus och att ha gardiner och draperier (Arbetslivsinstitutet 

m.fl., 2006). Valet av golvmaterial är också viktigt, därför att hårda golv ger upphov till 

höga stegljud, stolskrap och oljud från t.ex. leksaker som dras över golvet. Personer 

med hörselskador är mer känsliga för buller än andra och därför är det viktigt att för-

hindra buller (Arbetslivsinstitutet m.fl., 2006). Enligt Björklid (2005) är det långt ifrån 

alla nybyggda skollokaler som har en bra ljud- och ljusmiljö. Vidare menar hon att det 

är viktigt att det finns en akustik och möblering så att barn med hörselnedsättning klart 

kan höra och se vad som sägs. Ett pedagogiskt hjälpmedel är att se till att det är rätt be-

lysning, eftersom barn med hörselnedsättningar ofta får ersätta sämre hörsel och kom-

munikationsförmåga med synintryck (Björklid, 2005). En studie av Laike vid Lunds 

tekniska högskola (i Ecoph akustik, 2002) visar att en detaljrik och färgstark miljö var 

ett hinder för vissa barn, då de till följd av den miljön fick koncentrationssvårigheter. 

Ansträngningarna att ta in synintryck, lyssna och försöka tolka och förstå världen rätt 

leder ofta till trötthet (Danermark, 2005). Ahlström, Preisler och Tvingstedts rapport 

(1999) visar att barnen lär sig genom sinnen och därför är det viktigt att barnen får göra 

konkreta upplevelser med andra barn. 

Enligt rapporten skriven av Coniavitis Gellerstedt (2007) ska stöd ges angående 

teknisk utrustning. Jönsson (2003) skriver att det är viktigt att pedagogerna visar en hög 

acceptans för tekniska hjälpmedel, vilket hjälper barnen att acceptera dem. Det finns 

idag ett behov av mer tekniska hjälpmedel (HRF, 2008). Enligt hälso- och sjukvårdsla-

gen § 3b (Riksdagens hemsida, 090107) är landstingen förpliktade att ge habilitering 

och hjälpmedel till personer med funktionshinder. 

 

4.7 Organisation och samhällsinstanser  

En förskola som inkluderar alla behöver organisatoriskt stöd i form av resurser och pro-

fessionellt stöd (Haug, 1998). Organisatoriskt påverkas förskolorna i dag mycket av 
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minskade ekonomiska resurser, vilket innebär en stor återhållsamhet och att de tvingas 

göra prioriteringar (Börjesson, 1997). Resurser behöver inte enbart ses som pengar, det 

kan även innebära material och pedagogernas och ledningens kompetens (Haug, 1998). 

Organisatoriskt handlar det enligt Coniavitis Gellerstedt (2007) om att få stöd i skapan-

det av lämplig barngruppsstorlek och lämpliga lokaler. Vernersson (2007) menar att de 

olika förutsättningarna för inlärning måste förändras. De viktigaste förutsättningarna 

menar hon är att det finns tillräckligt med pedagoger. I besparingstider då det saknas 

ekonomiska resurser och specialpedagogisk kompetens, ger det pedagogerna stress och 

påverkar möjligheterna till en inkluderande verksamhet (Persson, 2008; Vernersson, 

2007). Vidare menar Vernersson (2007) att det är allas ansvar att barnen får sina behov 

tillgodosedda. Ahlström (2000) skriver i sin avhandling att förskolans pedagoger behö-

ver ha kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar barnet för att lyckas i arbetet 

med barn med hörselnedsättningar. Både vad det gäller barnets utveckling i olika situa-

tioner, under olika villkor och under olika perioder i livet. Det är viktigt enligt Ahlström 

(2000) att ha kunskap om vad som är typiskt för en hörselnedsättning, så att pedagoger-

na har möjlighet att upptäcka om barnen har några ytterligare funktionsnedsättningar så 

att relevanta stödinsatser kan sättas in tidigt. Enligt Cramer-Wolrath (2006) är det svårt 

att veta vilket stöd som skall sättas in om pedagogerna saknar kunskaper om barnets 

teckenspråksnivå. Enligt Horn krävs det en:  

”hörselpedagogisk kompetens och insikt om förskolebarns utvecklingsmönster och funktionsni-

vå. Dessutom krävs det kontaktförmåga, intuition, fantasi och inlevelseförmåga. Det handlar om 

en spännande utmanade uppgift” (Horn, 1995, s. 150). 

Ahlströms (2000) studie pekar på vikten av att ha kunskaper för att funktionsnedsätt-

ningen ska ses som en normal integrerad del i barnets utveckling, då de inte får noncha-

leras eller överbetonas vilket ger olycksbringande följder.  

En specialpedagog från hörselhabiliteringen (s.k. hörselpedagog) arbetar enligt 

Horn (1995) med att ge råd till pedagogerna i förskolan. Preisler, Tvingstedt och Ahl-

ströms studie (1999) visade att hörselpedagogerna gav råd till förskolan angående ljud-

övningar, munmotoriska övningar och namngivning av föremål. Vidare visade studien 

att förskolorna var övervägande negativa till att hörselpedagoger besökte dem, då de 

inte fick den information som de ansåg sig behöva. Jönsson (2003) skriver att hörselha-

biliteringen har en betydelsefull uppgift när det gäller att ge information och kunskap, 

som förskolan behöver angående kommande skolplacering. Vernersson (2007) menar 

att det skulle behövas fler specialpedagoger än vad det finns i dagsläget. Preisler, 



17 
 

Tvingstedt och Ahlströms (1999) studie visar på att vissa förskolor har besök av logo-

ped. Logopedernas och specialpedagogernas uppgift var att göra språkbedömningar av 

barnen både vad det gäller tal- och teckenspråk. 

Differentiering är enligt Persson (2008) ett förlopp som avser att möta barnens olika 

förutsättningar för lärande. Persson (2008) menar att det karakteristiska inte är vilken 

verksamhetsform det innebär, utan hur innehåll och undervisning anpassas så att verk-

samheten kan möta alla barns olika förutsättningar för lärande. Vilket kan ske i form av 

specialorganiserade skolor och förskolor för barn med hörselnedsättning/dövhet. Diffe-

rentiering kan också vara att barnen befinner sig i en ordinär skolklass eller förskole-

grupp. Ytterligare kan differentiering innebära att mindre grupper organiseras på en 

skola till exempel en hörselklass (Persson, 2008). Persson (2008) belyser att det i första 

hand är skolans verksamhet som måste anpassas till barnens olika behov. Marschark, 

Rhoten och Fabichs (2007) amerikanska artikel belyser att det är viktigt att man be-

stämmer vilket stöd som behövs: för olika barn, för viss verksamhetsform och för famil-

jernas inställningar. Enligt författarna kan man inte räkna med att barn med CI fungerar 

som vanliga barn i en ordinär skolverksamhet eller att de fungerar som döva barn i en 

specialklass för döva. Det är först när man förstår hur barn med CI tänker och lär som 

man kan anpassa stödet till barn med CI, så att man både utgår från barnens förmågor 

och deras behov (Marschark, Rhoten & Fabich, 2007). 

Sammanfattningsvis så visar Preisler, Tvingstedt och Ahlströms rapport (2003) att 

barn med CI trivdes i skolan oavsett om de gick i ordinär skola eller i specialskola för 

barn med hörselnedsättningar. Barnen i den ordinära skolan fick dock inte tillräckliga 

stödinsatser och kontakten med den personliga assistenten var komplicerad. Vidare an-

såg barnen i specialskolan att de fick för lite talstöd. Salamancadeklarationen3 (Svenska 

Unesecorådets skriftserie, 1:2001) menar att det i framtiden kanske behövs både speci-

alverksamheter och ordinära verksamheter där barn med hörselnedsättningar är integre-

rade. Det betydelsefulla är att skolformen har de rätta förutsättningarna för att kunna ge 

lämpligt stöd. 

                                                 
3 Salamancadeklarationen är överenskommelse, en uppmaning , mer eller mindre bindande som är skapad 
på en världskonferens i Salamanca i Spanien 1994.  (Svenska Unesecorådets skriftserie, 1:2001).  
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5 Teoretisk förklaringsmodell 

Som förklaringsmodell till mitt resultat har jag valt Bronfenbrenners teori som har ett 

interaktionellt perspektiv. Ett interaktionellt perspektiv innebär att man utgår från ett 

aktivt samspel med omvärlden (Imsen, 2006).  

 

5.1 Bronfenbrenners teori 

Bronfenbrenners modell kan enligt Björklid (2005) vara ett användbart verktyg för att 

synliggöra helheten av barns utveckling och uppväxt samt analysera utvecklings- och 

lärandemiljöer i olika sammanhang. Enligt Meeuwisse och Swärd (2006) hjälper ana-

lysarbetet i Bronfenbrenners modell till för att bli mer vaken för aspekter i omgivning-

en, både näraliggande och de mer avlägsna. Vidare menar Meeuwisse och Swärd (2006) 

att i de samspelsprocesser som utvecklas i och mellan miljöer finns en ömsesidig påver-

kan. Miljön verkar inte bara på barnet, utan barnet kan också påverka åtminstone delar 

av sin miljö. Efter hand som barnet blir äldre ingår de i allt fler närmiljöer (Meeuwisse 

& Swärd, 2006). Bronfenbrenner (1979) menar att tidigare forskning har varit ensidig 

och främst lett fram till att definiera en etikett på en viss grupp. För att vidga forskning-

en utvecklade han, under 1970-talet, en teorimodell, den utvecklingsekologiska model-

len. Modellen är uppbyggd av ringar som befinner sig i varandra och som speglar varsin 

miljö, där barnet själv med sin utveckling får sin placering i mitten (Imsen, 2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell efter Andersson, B-E 1982  
(Svensson, 1998 s. 122).  
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I den första ringen s.k. mikronivån kan miljöer studeras som barnet direkt kommer i 

kontakt med, så som förskola, familj och kamrater (Imsen, 2006). I samspel med dessa 

miljöer sker barns utveckling på olika sätt genom de aktiviteter de deltar i, de roller de 

möter och försätts i, samt de sociala relationer som utvecklas (Björklid, 2005). På mik-

ronivån kan t.ex. skillnader i förskolans arbetssätt, stimulans och bemötande påverka 

hur stödet till barnet blir. I hemmet kan skillnader i föräldrarnas intresse för barnen och 

kunskap om barnets olika behov påverka vilket stöd barnet får (Svensson, 1998). 

I den andra ringen, s.k. mesonivån beskriver förväntningar och samspel som sker 

mellan olika närmiljöer som barnet kommer i kontakt med. (Svensson, 1998; Imsen 

2006). Olika närmiljöer såsom hem, förskola och andra fritidsverksamheter utövar öm-

sesidig påverkan på varandra och kan förstärka eller motarbeta varandras effekter på 

barns utveckling och lärande (Björklid, 2005). Svensson (1998) menar att det är bety-

delsefullt att synliggöra och arbeta för att det finns ett gott samspel mellan förskolan 

och barnets familj, kamrater m.fl. Om relationerna är negativa kan det påverka barnet så 

att hon eller han får en negativ bild av sig själv, förskolan, familjen eller samhället 

(Svensson, 1998). 

I den tredje ringen s.k. exonivån kan miljöer studeras som omfattar barnets indirekta 

samspel med omgivningen (Imsen, 2006). Barnet påverkas här av bl.a. ekonomi, utemil-

jö, attityder och ideologier (Svensson, 1998). Björklid (2005) skriver att exonvån inne-

bär också egenskaper hos de kommunala förvaltningarna. Det är betydelsefullt att för-

hålla sig aktiv till sin egen miljö bl.a. genom att sammanfatta sina erfarenheter till in-

formation. Denna information bör omvandlas till kunskap för beslutsfattare om barns 

livsvillkor (Björklid, 2005). 

Den fjärde och yttersta ringen s.k. makronivån innehåller bl.a. politiska ramar och 

möjligheter (Svensson, 1998). På makronivån kan man, i likhet med Imsen (2006), ob-

servera hur olika politiska beslut och styrdokument påverkar vilket stöd ett barn får. 

Enligt Björklid (2005) ger skollagen, läroplanen, barnkonventionen om barns rättigheter 

m.fl. möjligheter eller sätter ramar för olika verksamheter. 

Bronfenbrenners modell har enligt Imsen (2006) en svaghet, då det finns en risk att 

barnet helt försvinner när det sker stor fokuseringen på samspelet i samhällets struktu-

rer. Bronfenbrenners teori har utvecklats under åren och framhåller numera interaktio-

nen mellan människa och dess sammanhang, vilket innebär att aktörerna får en större 

betydelse. Barnets individuella egenskaper framhålls mer, samt det faktum att miljöer 

kan förändras över tid beroende av hur människor agerar (Imsen, 2006). 
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6 Metod 

I metodkapitlet redovisar jag val av pedagogperspektiv, kvalitativ metod och en ansats 

som är inspirerad av fenomenografi. Vidare presenterar jag mitt urval, informanter, ana-

lys av empirisk data, etiska aspekter, tillförlitlighetsfrågor och en metoddiskussion.  

 

6.1 Pedagogperspektiv  

I min undersökning väljer jag medvetet att inta ett pedagogperspektiv, då jag är intresse-

rad av hur pedagogerna i förskolan uppfattar mitt valda fenomen. Meeuwisse och Swärd 

(2006) menar att alla människor betraktar omvärlden utifrån vissa utgångspunkter. Des-

sa utgångspunkter/perspektiv menar de kan både vara medvetna och omedvetna. Charon 

(2007) säger att perspektivet blir en förstärkare som guidar vår uppfattningsförmåga om 

verkligheten. Det innebär att pedagogperspektivet som jag har valt, hjälper mig att fo-

kusera och specificera innehållet i uppsatsen i en viss riktning. Johansson (2003) menar 

att inta ett perspektiv innebär att man måste förstå andra. I min studie har jag ansträngt 

mig för att försöka förstå hur pedagogerna jag intervjuade tänker och ser på fenomenet 

utifrån sin utgångspunkt. Enligt Charon (2007) sker en tolkning av verkligheten genom 

vårt perspektiv som i förlängningen även påverkar våra uppfattningar och våra hand-

lingar. 

 

6.2 Kvalitativ metod  

Jag har valt en kvalitativ metod för min undersökning, detta på grund av att den allra 

bäst kan hjälpa mig att kartlägga skillnader i pedagogernas uppfattningar. Enligt Bry-

man (2006) kan en kvalitativ studie hjälpa forskaren att gå mer på djupet och mer utför-

ligt med ord beskriva olika uppfattningar. Anledningen till att jag inte väljer en kvanti-

tativ metod är att den, enligt Larsson (1986), ger svar på uppfattningarnas storlek eller 

mängd, vilket inte är aktuellt i mitt forskningsprojekt. Genom att välja en kvalitativ me-

tod kan jag, enligt Bryman (2006), på ett mer öppet sätt låta strukturen vara obetydlig 

och troligen öka möjligheten att ta tillvara det synsätt som pedagogerna har. Den kvali-

tativa metod jag använder i min undersökning är semi-strukturerad intervju, vilket i re-

gel innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden är 

en ”översikt över de ämnen som ska täckas och förslag på frågor” (Bryman, 2006, s. 

121). Min intervjuguide är uppbyggd av fem temaområden: Bakgrund, Gynnsam ut-

veckling, Specialpedagogiskt stöd, Nuvarande specialpedagogiskt stöd och Ytterligare 
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specialpedagogiskt stöd. Under mina temaområden finns det förslag på ett antal frågor. 

Eftersom jag inte vill utgöra något hinder för vilka uppfattningar pedagogerna vill ge 

uttryck för, behöver mina frågor i likhet med Bryman (2006) inte komma i en viss ord-

ning, utan att det får råda en viss frihet och flexibilitet för mig som intervjuare och den 

intervjuade. Mitt mål med att använda intervjuer som metod överensstämmer med vad 

Kvale säger:  

”att erhålla nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden, alla skillnader och 

variationer, hos ett fenomen” (1997, s. 4).  

 

6.3 Fenomenografisk ansats  

Enligt Alexandersson studerar fenomenografin ”vad något uppfattas vara” och variatio-

ner i uppfattningar (1994, s.111). Eftersom mina forskningsfrågor i studien handlar om 

individers olika uppfattningar har jag valt en ansats som är inspirerad av fenomenografi.  

Huvuddragen i en fenomenografisk ansats är att de skiljer mellan så kallade första och 

andra ordningens perspektiv. Enligt den ”första ordningens perspektiv” redogör forska-

ren för hur verkligheten ser ut. Enligt ”andra ordningens perspektiv” redogör forskaren 

för hur andra personer uppfattar vissa fenomen av verkligheten (Uljens, 1989). Larsson 

(1986) framhåller att en fenomenografisk ansats är inriktad mot den ”andra ordningens 

perspektiv”. Vidare klargör han begreppet uppfattning genom att säga att fenomenogra-

fisk ansats ”är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser” 

(Larsson, 1986 s. 13).  

Fenomenografins kunskapssyn är att ”inlärning innebär att man förändrar sin upp-

fattning av något” (Larsson, 1986, s. 20), vilket också är en hermeneutisk syn på att 

förståelse för andras uppfattningar är en möjlig källa till kunskap (Thurén, 1991). Enligt 

Alexandersson (1994) är fenomenografins människosyn att människan är unik, att alla 

människor ser på världen på olika sätt, utifrån olika perspektiv eller om man så vill oli-

ka sanningar. I min studie har jag försökt fånga det unika, vilket finns i mångfalden av 

olika pedagogers uppfattningar. Jag är även inspirerad av fenomenografins dualistiska 

verklighetssyn, vilket i min studie innebär att de studerade fenomenen både finns fysiskt 

och konstrueras i en tankeprocess. Vetenskapssynen inom fenomenografin är i huvud-

sak en kvalitativ metod och framförallt induktiv (Alexandersson, 1994). Som grund för 

bildandet av beskrivningsteman har jag ett induktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att 

de är hypotesgenererande och har inte en förutbestämd struktur eller någon teori om 
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fenomen som grund för analysen (Backman, 1998). Däremot har jag i mitt diskussions-

kapitel valt att koppla Bronfenbrenners teori som förklaringsmodell till mitt resultat. 

 

6.4 Urval 

Min undersökning genomfördes på förskolor där det fanns barn med hörselnedsättning-

ar. Jag valde tillvägagångssättet snöbollsurval för att finna lämpliga informanter för min 

studie. Enligt Bryman (2006) innebär ett snöbollsurval att forskaren ser till att få kon-

takt med någon person som är insatt i undersökningens tema och sedan utifrån den per-

sonen försöka få kontakt med ytterligare personer. Under min praktik på Specialpeda-

gogprogrammet fick jag kontakt med en specialpedagog på en hörselklinik. Specialpe-

dagogen kontaktade pedagoger på förskolor som hon ansåg matcha min studie, vilka 

gav sitt medgivande till att delta i studien. Jag kontaktade sedan dessa pedagoger per 

telefon och skickade ut ett informationsbrev till informanterna. 

De åtta informanterna som ingick i min studie arbetar på olika förskolor i södra 

Sverige. Jag gjorde inget medvetet urval angående skillnader i informanternas utbild-

ning eller anställningsform. En del informanter är förskollärare och andra barnskötare 

och en del är anställda specifikt som assistent för ett visst barn och andra är anställda för 

hela barngruppen. Förskolorna som informanterna arbetar på skiljer sig också i verk-

samhetsform, då en del förskolor är specialorganiserade för en liten grupp av barn med 

hörselnedsättningar. Vidare arbetar vissa informanter på förskolor där det finns ett barn 

med hörselnedsättning som är individintegrerat i en barngrupp med hörande barn. In-

formanterna har olika erfarenhet av barn med hörselnedsättningar. Barnen som infor-

manterna har erfarenhet av, har olika grader av hörselnedsättningar och har olika behov 

av extra stöd. Alla dessa skillnader ansåg jag att jag behövde acceptera på grund av svå-

righeten att finna identiska informanter. Jag gjorde även ett medvetet val då jag infor-

merade specialpedagogen som hjälpte mig att finna informanter, att hon fick välja ut 

informanter som gärna skiljde sig ifrån varandra. Detta för att öka möjligheten att finna 

resultat med större variation i uppfattningar. Larsson skriver att i en fenomenografisk 

studie är ”nämligen strävan att maximera chansen att finna så många olika uppfattningar 

som möjligt” (1986, s. 29). 
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6.5 Presentation av informanterna 

För varje informant presenterar jag yrke och antal år de arbetat med barn med hörsel-

nedsättningar. Varje informant har fått varsin bokstav (A-H). Av etiska skäl har jag valt 

att minimera presentationen, för att inte röja pedagogernas identitet.  

1. Informant A, förskollärare med 1 års erfarenhet 

2. Informant B, barnskötare med 3 års erfarenhet 

3. Informant C, förskollärare med 6 månaders erfarenhet 

4. Informant D, förskollärare med 26 års erfarenhet 

5. Informant E, förskollärare med 1 års erfarenhet 

6. Informant F, barnskötare med 26 års erfarenhet 

7. Informant G, barnskötare med 1,5 års erfarenhet 

8. Informant H, barnskötare med 6 års erfarenhet   
 
 

6.6 Genomförande 

I min studie genomförde jag sammanlagt åtta semi-strukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman (2006) är det av stor vikt att förbereda och planera vad intervjuguiden ska inne-

hålla. Jag började med att göra en provintervju, för att se om mina temaområden och 

frågeställningar var relevanta och bra formulerade. Provintervjun skilde sig från de öv-

riga intervjuerna genom att den genomfördes via telefon samt att jag omformulerade 

någon fråga efter provintervjutillfället. Jag genomförde alla intervjuer inom ramen av 

tre veckor. Alla åtta intervjuerna inklusive provintervjun pågick mellan 30-45 minuter. 

Bandspelaren är ett värdefullt redskap för att minnas (Bryman, 2006). Vid varje in-

tervjutillfälle använde jag mig av bandspelare. Jag försökte att så snart som möjligt efter 

varje avklarad intervju lyssna på mina bandade intervjuer. Bryman (2006) menar att en 

transkribering är avgörande för att få en komplett beskrivning av det som sagts under 

intervjun. Mina transkriberingar tog c:a 8 timmar för varje intervju, vilket resulterade i 

c:a 13-17 sidor transkriberad text för varje intervju. Jag har även skrivit ner kommenta-

rer om sådant som inträffade under intervjun, som t.ex. att ljud från andra rum gjorde 

bandinspelningen ohörbar. Endast vissa delar av det inspelade materialet har uteslutits 

då de inte har varit relevant för min studie. I fenomnografiska studier är det vanligt fö-

rekommande att forskaren använder citat (Larsson, 1986). Eftersom jag gjorde en orda-

grann transkribering av vad informanterna sa i intervjuerna, kunde jag plocka ut citat, 

vilket tydliggör viktiga och betydelsebärande delar.  
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6.7 Analys av empirisk data  

Det transkriberade materialet ligger till grund för min kvalitativa dataanalys. Enligt 

Bryman (2006) finns det inga entydiga föreskrifter formulerade för hur en kvalitativ 

analys ska genomföras. Jag har valt att låta min analys inspireras av ett fenomenogra-

fiskt tillvägagångsätt. Enligt Alexandersson (1994) sker en fenomenografisk analys i 

fyra steg. Steg 1 i analysen innebar att jag läste igenom allt transkriberat material flera 

gånger, detta för att lära känna materialet och för att skapa mig ett helhetsintryck. I steg 

2 av analysen arbetade jag med att markera skillnader och likheter i det skrivna materia-

let. Konkret går det ut på att man gör ”pendlingar mellan inifrån och utifrån perspekti-

ven” (Alexandersson, 1994, s. 126). I min analys innebar det att jag pendlade ifrån att se 

på helheten på materialet till att studera specifika utsagor oberoende av det andra mate-

rialet. Utifrån detta kom jag fram till tolkningar som användes som bakgrund när mate-

rialet lästes på nytt. När allt oviktigt hade plockats bort och när jag inte fann några ytter-

ligare tolkningar gick jag in i steg 3 i analysen, vilket innebar att jag grupperade tolk-

ningarna av uppfattningarna i olika teman. Jag valde benämningen ”teman” på mina 

grupperingar istället för kategorier. Teman är en taxonomisk analysmetod där uppfatt-

ningar samlas i ett antal bredare områden som till skillnad från kategorier kan överlappa 

varandra (Szklarski, 2002). I steg 4 i analysen placerades mina teman i en viss ordning 

för att tydliggöra den underliggande strukturen och få en bild av hur de var relaterade 

till varandra. 

 

6.8 Etiska aspekter 

I min studie har jag följt de fyra forskningsetiska principerna (Humanistisk- samhällsve-

tenskapliga forskningsrådet, 1996). Informations- och samtyckeskraven har enligt Bry-

man (2006) uppfyllts genom att jag informerade förskolornas pedagoger angående syf-

tet, genomförandet, etiska regler och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 

undersökningen. All denna information fick informanterna vid två tillfällen, både ge-

nom ett brev (bilaga 2) några veckor innan undersökningen och muntligt i samband med 

intervjuns genomförande. Informanterna fick även i samband med intervjun ge sitt sam-

tycke till bandinspelningen. När studien är klar kommer alla som deltagit i undersök-

ningen få ta del av den färdiga rapporten. Konfidentialitetskravet uppfyller jag genom 

att jag avidentifierar namn på personer och förskolor som deltar i undersökningen. Jag 

uppfyller nyttjandekravet genom att jag noggrant förvarar allt undersökningsmaterial 

och att jag endast använder materialet för studiens ändamål.  
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6.9 Reliabilitet och Validitet  

Jag inser att jag själv kommer att påverka studiens tillförlitlighet, då jag har vissa för-

kunskaper angående barn med hörselnedsättningar i förskoleverksamhet. Förförståelsen 

har påverkat min tolkning av resultatet genom att jag bättre kan analysera mitt insamla-

de material men likaväl kan förförståelsen leda till att viktiga delar missas. För att testa 

om intervjuutsagorna i min studie stämmer överens med mina funna temaområden, har 

jag använt mig av en oberoende medbedömare, vilket är vanligt förekommande i en 

fenomenografisk ansats. Medbedömaren kontrollerar om han kan hitta sådana uttalan-

den i intervjun som han tror att forskaren utgått ifrån när denne har bildat temaområde-

na, alltså arbeta i motsatt riktning från forskarens färdigställda temaområden (Uljens, 

1989). 

Studiens validitet påverkas i likhet med Bryman (2006) genom att jag endast har 

genomfört åtta intervjuer. Att kunna generalisera resultatet till att gälla allmängiltigt var 

dock inte min målsättning. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten inte är någon 

fastställd sanning, ”att så här är det”. Sanningen ligger i vetskapen om att de dokumen-

terade uppfattningarna representerar åtta pedagogers utsagor. Enligt Bryman (2006) kan 

studiens pålitlighet säkerställas desto fullständigare beskrivning som görs. Jag har där-

för ansträngt mig för att göra en detaljrik och strukturerad litteratur-, metod- och resul-

tatbeskrivning.  

 

6.10 Metoddiskussion  

Mitt val av kvalitativ metod och semi- strukturerad intervju anser jag stämmer väl över-

ens med studiens syfte. Syftet uppfylldes eftersom jag mer på djupet fick möjlighet att 

upptäcka olika uppfattningar angående mitt valda fenomen. Mitt val att låta mig inspire-

ras av fenomenografisk ansats blev en röd tråd att följa genom studien. Jag valde ett 

pedagogperspektiv, vilket kändes naturligt då jag skulle intervjua pedagoger. Att inta ett 

perspektiv innebär enligt Meeuwisse och Swärd (2006) att omedvetet eller medvetet 

välja en viss utgångspunkt. När jag genomfört mina intervjuer insåg jag att pedagogerna 

och jag som forskare växlade mellan ett pedagogperspektiv, ett barnperspektiv och ett 

specialpedagogperspektiv. Detta har jag försökt hantera genom att vara medveten om 

problematiken och ha insikt i att det kan påverka mina resultat och min tolkning. 

Tack vare att jag hade en så bra kontakt med en specialpedagog på en hörselklinik 

fick jag smidigt tag på informanter som matchade min studie. Enligt Bryman (2006) är 

det av stor vikt att förbereda och planera vad intervjuguiden ska innehålla. Även att jag 
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avsatte mycket tid för att formulera en intervjuguide lyckades jag inte helt tillfullo. Jag 

omformulerade frågorna i intervjuguiden efter att ett flertal personer hade läst frågorna 

och gett respons. En ytterligare revidering av intervjuguiden gjordes efter min genom-

förda provintervju. Min tanke var att jag skulle göra sju intervjuer, men efter att jag 

gjort min provintervju insåg jag att provintervjun också var användbar i min studie. Min 

förhoppning var att jag skulle få in ett rikt empiriskt material, i vilket informanterna 

verkliga uppfattningar skulle bli synliga. 

Alla informanter var positiva till att delta i intervjun. De flesta informanterna ver-

kade lugna och trygga i sin informantroll. Vid någon enstaka intervju var informanten 

mycket stressad och vi blev lite störda av ljud ifrån omkring liggande rum. De fyra 

forskningsetiska principerna (Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

1996) anser jag har uppfyllts, bland annat genom att alla informanter utan en hade tagit 

del av mitt informationsbrev innan intervjun. Problemet med att en informant inte hade 

fått informationsbrevet, löste sig ändå smidigt genom att alla informanter fick informa-

tionen i samband med intervjun.  
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7 Resultat 

Resultatet synliggörs och struktureras utifrån en kvalitativ dataanalys som är inspirerad 

av en fenomenografisk ansats. Resultatet presenteras i sex huvudteman, där vissa har 

specificerade underteman. Genom sammanfattade beskrivningar och illustrerade citat 

från det transkriberade materialet synliggörs studiens resultat. Motivet till varför jag så 

tydligt presenterar vilken informant som säger vad (med en bokstav mellan A-H), är för 

att synliggöra variationen av uppfattningar. De illustrerade citaten har valts ut utifrån 

kriteriet att de tydligast ska återge och förstärka specifika uppfattningar. Trost (2005) 

menar att det kan vara oetiskt att bli ordagrant citerad. Resultatkapitlets citat är i stort 

sett ordagrant citerade, men som etisk försiktighetsåtgärd har vissa namn, kön och små-

ord redigerats. Efter varje huvudtema ges en sammanfattning av det samlade resultatet i 

temat. I tabellen nedan presenteras resultatkapitlets uppbyggnad.  

 

Huvudtema Undertema  

Kommunikationsstöd 
 

Hörselstimulans, ge begrepp och förståelse  
Teckenspråksstöd  

Psykosocialt stöd 
 

Pedagogens närhet i lek 
Organisera barngrupp och enskild tid 
Pedagogiskt bemötande  

Kognitivt stöd  
Motoriskt stöd  
Stöd i förskolemiljöns ut-
formning och innehåll 

Stöd i den fysiska miljön 
Tekniskt, praktiskt och konkret stöd 

Stöd på organisations- och 
samhällsnivå 

Stöd av styrdokument, ledning och utbildning  
Stöd av specialpedagoger och logopeder mfl.  
Stöd genom olika verksamhetsformer  

 

7.1 Kommunikationsstöd 

Alla informanter anser att kommunikationsstöd behövs för att barnen ska ha en gynn-

sam utveckling. Informant E säger att språket är ”A och O”, och flera andra informanter 

menar att språket eller kommunikationen är grunden, målet, det primära.  

”Språket är nog A och O eftersom barnet inte har ett korrekt språk, barnet hör ju inte vad dom 

säger, så det är ju att kunna göra sig förstådd och förstå andra. Det anser jag är det primära” (E).  

Informanterna C och D menar att syftet med extra stöd är att ge barnet ett språk, att de 

kan kommunicera. Vidare talar informant B och C om glädjen som uppstår när man 

upptäcker att man förstår varandra.  
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”En gynnsam utveckling tycker jag är när barnen kan kommunicera och kan uttrycka sig. Vare 

sig det är på teckenspråk eller det är på svenska, det tycker jag är det största målet, då blir det 

gynnsamt” (D). 

”Jag blir väldigt glad när man förstår vad barnet menar, man ser på barnet att barnet blir glad när 

barnet förstår att uttrycka sig så att säga” (B). 

Informant F menar att vissa barn inte alls kan kommunicera och då måste man ”reparera 

språket i många olika former”. Underteman som mer specifikt belyser kommunikations-

stöd är hörselstimulans, ge begrepp och förståelse samt teckenspråksstöd.  

 

7.1.1 Hörselstimulans, ge begrepp och förståelse 

Informanterna A, B och E berättar vilket stöd de ger till sina barn med hörselnedsätt-

ningar som ännu inte har kommit så långt i sin språkliga utveckling. Informant E berät-

tar att de har särskilda sångstunder. Sångstundernas syfte är att barnet ska få ha en stund 

som barnet tycker om samtidigt som det ger hörselstimulans. 

”Barnet hör ju lite, lite grann och vibrationer tror jag, för när en pedagog spelar med gitarr, med-

vetet i det örat som barnet hör bäst på, blir barnet så glad och barnet gör tecken till sångerna. Så 

på nått sätt känner och hör barnet att det någon takt i alla fall. Så att barnet får lite stimulans, lite 

annorlunda” (E). 

Informant A säger att de använder sig mycket av olika hörselövningar, då barnet nyligen 

har fått CI. Övningarna stimulerar barnet att höra varifrån ljuden kommer ifrån och att 

lystra till sitt namn. De lyssnar bl.a. på olika musikinstrument och i telefonen när någon 

ringer och pratar. Informant B berättar att hon just nu arbetar mycket med att lyssna på 

ljud, och att göra mungymnastik.   

”Vi lyssnar mycket i telefonen, och så mycket på musikinstrument och mycket att vi lyssnar hur 

vattnet låter och att det är gräsklipparen som kommer” (A). 

Informanterna B, D, E, F och G uppger att det är viktigt att sätta ord på saker eller som 

flera av dem säger ”ge begrepp”. Informant G berättar att barnen måste höra orden 

många gånger om, för att de ska lära sig dem och förstå vad de innebär. Vidare säger 

informant D att barnen lär sig mycket begrepp under den fria leken, i en mindre grupp 

där de vuxna är närvarande i leken. Informant F berättar att det finns lekar som tränar 

begrepp och tecken. Både informant E och G berättar att de tränar begrepp med hjälp av 

konkret material, så som bilder och leksaker. 

”Att sätta ord på allt som finns i tillvaron, vardagen. Det låter kanske jättetråkigt, men för att 

barnet överhuvudtaget skulle få ord, tycker jag att det är det absolut viktigaste. Att upprepa ord 
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många gånger. Det känner man ju fortfarande, för nu är det andra ord kanske som barnet behö-

ver” (G). 

Informanterna B, C, D och H berättar att de har mycket kommunikationsstöd genom att 

berätta sagor och läsa böcker. Informant C har arbetat aktivt, med hjälp av sagor, för att 

ge barnen nya ord och för att öka förståelsen av innehållet. Detta leder i sin tur till att 

barnen förhoppningsvis kan återberätta innehållet i en saga. Informant C har bl.a. arbe-

tat med att dramatisera och använda rekvisita när hon har berättat sagor. Barnen har 

även fått ta hem rekvisitan för att träna sig på att utifrån sakerna återberätta en saga för 

föräldrarna. 

”Ja och sen har jag gjort en sagopåse som jag har plockat ihop och då kan vi säga att det är en 

rysk saga, rödluvan. Att man stoppar in rödluvan, en varg, en mormor, en mamma och en jägare i 

en påse. Barnet har tillsammans med en annan fått återberätta sagan med hjälp av figurerna. Och 

så har jag skickat hem påsen och så har barnet fått berätta det hemma också” (C). 

Informant D berättar att de ofta utgår från böcker och flanografsagor, för att sedan åter-

berätta eller spela drama utifrån innehållet. Vidare sa informant D att de ibland har låtit 

barnen rita vad som händer i sagan. Informant H berättar att hon sitter och har enskild 

bokläsning med barnet som har hörselnedsättning.  

”Vi läser en bok, jag läser den först på svenska, sen gör jag den också rent på teckenspråk och 

utan att använda rösten. Sen så har vi börjat med att barnet ska återberätta den då, för att barnet 

ska försöka få igång sitt tal” (H). 

 

7.1.2 Teckenspråksstöd 

Teckenspråket är en stor del av det kommunikationsstöd som informanterna talar om. 

Det synliggörs olikheter i uppfattningar angående hur teckenspråksstödet ska ges. In-

formant B säger att teckenspråket blir viktigt då barnet inte kan kommunicera med talad 

svenska. Informant D menar att teckenspråket är en bekräftelse, på att barnet har hört 

rätt ord.  

”När barnen lär sig att prata. Det är ett väldigt stöd för dom att veta att man sa hatt eller katt om 

man sett det också, att man får det bekräftat, att man inte behöver sitta där och vara rädd att man 

missade” (D). 

Alla informanter berättar att de har gått på teckenspråkskurser eller att de håller på att 

gå. Informanternas uppfattningar angående teckenkunskaper varierar till viss del, där en 

del har gått kurser i dövas teckenspråk och en del i teckenkommunikation. En del in-

formanter säger att de behöver lära sig mer teckenspråk, andra informanter anser att de 
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kan teckenspråket och några talar om att det hela tiden behövs hållas vid liv och att det 

regelbundet behövs nya kurser. 

”I början var vi jätteflitiga och hade kurser här och hade vuxendöva, det har vi tyvärr inte längre 

heller, det håller språket levande på ett annat sätt” (F). 

”Jag vet inte hur många steg man kan gå om det är fyra eller fem eller vad det är. Så man hinner 

lära sig en hel del antar jag. Så gäller det att hålla det vid liv, vi försöker teckna med varandra nu 

när vi går alla tre på kursen för att hålla det vid liv, men det är inte så lätt. Det heter tecken som 

stöd, kursen som vi gått, det är inte teckenspråk utan det är stödtecken, så vi pratar ju alltid med 

munnen samtidigt. Det är ju grammatik också och vi har fått lära oss små saker. Så det är nästan 

som ett helt språk” (E). 

Alla informanter redogör för hur mycket teckenspråk de använder och när de använder 

teckenspråk. Informant B berättar att hon använder teckenspråket mycket i samlingarna 

till sånger och sagor. Informant C säger att de inte använder så mycket teckenspråk på 

förskolan, men att hon använder så mycket hon kan.  

”Inte så jätte mycket teckenspråk. Jag försöker ju som igår som när vi introducerade ramsan. Jag 

kan ju inte jättemycket tecken, men ekorren äter till exempel. Då visar jag ju ekorre. Dom tecken 

jag kan, kan jag stöd visa. Sen försöker vi göra väldigt bildligt med kroppen. Vad det handlar om 

och sen förklara för barnet också” (C). 

Informant A, D, F, G och H säger att de försöker använda teckenspråk så mycket som 

möjligt. Informant H tydliggör hur mycket teckenspråk hon använder genom att hon 

säger att hon använder oftast ”rent teckenspråk” på samlingar och vid matsituationen. 

Informant F säger att det beror på flera olika saker hur mycket teckenspråk de använder 

bl.a. vilken grad av hörselnedsättning barnet har och hur barngruppen ser ut.  

”Det gör jag ofta då i samlingar. Då tecknar jag alltid sagorna och då är det ju rent teckenspråk. 

För då använder jag inte rösten, för då finns det ju redan en bredvid som pratar. Det kan ju vara 

t.ex. vid maten, att många sitter och pratar och då tecknar jag till barnet och då blir det ju rent 

teckenspråk. Då sitter ju inte jag och pratar med rösten, för då är det ju rent teckenspråk så att 

barnet får det snabbt, så är det hela tiden” (H). 

”Vi försöker få in så att det blir så mycket teckenspråk, så tillrättalagt som möjligt för våra barn. 

För att dom ska kunna hänga med i det här, att vuxna tecknar till varann och att vi tecknar till 

barnen naturligtvis, det sker naturligt hela dagarna” (D). 

Informanterna D och H talar om vikten av att vuxna runt omkring barnen bör använ-

da teckenspråk till varandra när de kommunicerar, för att barnen ska kunna ta del av 

allt småprat som alltid finns bland människor. Informant D menar att barn med hör-

selnedsättning måste få ”tjuvtitta” på andra som pratar teckenspråk.  



31 
 

”Barn måste ju få tillfälle att tjuvtitta på vuxna som pratar teckenspråk. Så lär ju sig hörande 

barn, dom hör ju vuxna som pratar omkring sig hela dagarna och rätt som det är så kan dom en 

massa ord, som dom egentligen själva inte har använt. Barnen vet vad det betyder för dom har 

hört vuxna säga det så många gånger. Och det är ju likadant med teckenspråk, när man ser 

många vuxna teckna på vuxen nivå lär man sig ju per automatik då liksom. Att dom får det här 

flytande dövas teckenspråk och jätte bra för oss, för vi kommer ofta in i de här charangerna, nu 

ska vi äta, nu ska vi gå och kissa och nu ska vi…… det här barntalet” (D). 

Informanterna D, F, G och H belyser vikten av tvåspråkighet. Informant G säger att i 

kommunikationsstöd till barnet har hon använt sig av både teckenträning och talträning. 

Informant H säger att det är olika hur mycket teckenspråk respektive tal som används, 

beroende på vilken situation man befinner sig i. Informant F framhåller att det är viktigt 

att pedagogerna i förskolan kan teckenspråk, så att de kan använda det vid de tillfällen 

när det behövs. Sedan har informant H erfarenhet av att barnet själv kan växla i olika 

perioder hur mycket teckenspråk respektive tal de väljer att använda. Pedagogen får inte 

enligt informant H bli lurad av att barnet inte använder teckenspråket och väljer att tala, 

utan fortsätta ge barnet teckenspråket. Enligt informant D så ska barnen få både tecken-

språket och talspråket, vilket som sedan barnet använder beror på barnet. 

”Så det är viktigt att jag som pedagog kan teckenspråk så att jag kan välja dom stunder när jag 

använder teckenspråk. För jag vill ju, dom är ju här för att lära sig teckenspråket och svenska na-

turligtvis” (F). 

”Låta barnen berätta, både talmässigt och teckenspråk, det beror ju på barnet, här inne så har vi 

den grundtanken att teckenspråket det är det gemensamma, det som alla barn kan ta till sig. Som 

alla, även dom som hör lite bättre då kan kommunicera med tillsammans med sina kamrater. 

Dom som hör sämre och dom hör lite bättre har väldig hjälp av teckenspråket” (D). 

Informant F menar att barn som får CI går från att vara döv till att bli hörselskadad och 

behöver då både stöd i tal och teckenspråk. 

”Sen kan jag se skillnad från förr när barnen inte hade CI, då var alla barn döva, idag är alla barn 

hörselskadade. Det är ett annat sätt att jobba. Är du döv, då spelar det ingen roll om jag pratar de 

hör inte det i alla fall. Så dom som är hörselskadade dom behöver både teckenspråk och tal” (F). 

Informant D har en önskan om att barnen skulle få mer teckenspråk hemifrån, vilket de 

inte kan kräva av föräldrarna. Vidare säger informant D att det finns ett behov av att 

starta en öppen förskola, vilket de har planer på, där barn som har hörselnedsättningar 

och deras föräldrar kan träffa varandra. Informanterna A, B, C och H berättar att deras 

barn åker iväg och besöker en specialförskola för enbart barn med hörselnedsättningar, 

för att få mer teckenspråk. 
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”Och sen specifikt för barnets skull att någon i personalen kan följa med barnet till teckenförsko-

lan. Så att barnet kan behålla sitt teckenspråk” (C).  

Informanterna A, B, E och G beskriver hur de arbetar med teckenspråk med de andra 

barnen i barngruppen. Informanterna E och G säger att det är så uppskattat av de andra 

barnen att lära sig tecken. Informant B säger att de andra barnen kommer fram och frå-

gar vad barnet säger. Informant E berättar att alla barn har fått varsitt persontecken. Se-

dan arbetar de med att även de andra barnen ska använda teckenspråk när de presenterar 

vilken mat som skall ätas. Informant G menar att som en positiv konsekvens av att de 

har specifikt stöd i teckenspråk till barnet med hörselnedsättning, är att även de andra 

barnen får del av kommunikationsstöd.  

”Vilken glädje för dom andra barnen, dom är fantastiska och även om barnet inte är med vid 

bordet, eller vid samlingen eller kanske barnet är ledig så använder vi ju tecken. Och dom små 

ettåringarna tultar omkring här och knappt kan säga äpple men dom kan göra tecknet. Vissa sa-

ker som vi gör är kanske tanken för barnet, men som många i hela vår grupp får ta del av” (G).  

 

7.1.3 Sammanfattning av kommunikationsstöd  

Kommunikationsstöd är det grundligaste stödet, det är viktigt och gynnsamt för barnens 

utveckling. Stödet ges främst till barnet specifikt men också till barngruppen och genom 

pedagogens agerande. Kommunikationsstöd som uppfattas som viktigt är att: ge hörsel-

stimulans, ge begrepp och ge ökad språklig förståelse. Teckenspråket är viktigt, då det 

är barnens enda möjlighet att kommunicera och en bekräftelse på att de hört rätt ord. 

Barnen anses behöva mer teckenspråk bl.a. bör barnen få möjlighet att få tjuvtitta på 

vuxna som använder ett fullt teckenspråk. Teckenspråk används olika mycket då vissa 

pedagoger använder tecken som stöd och andra ett fullt teckenspråk. Vissa pedagoger 

anser att de behöver lära sig mer teckenspråk. Slutligen framhålls vikten av att ge bar-

nen kommunikationsstöd till att bli tvåspråkiga och att det är värdefullt att de andra bar-

nen i barngruppen får lära sig teckenspråk. 

 

7.2 Psykosocialt stöd  

Alla informanter menar att barnen som har hörselnedsättningar behöver extra stöd i 

sin sociala utveckling. Informanterna A, B, E, G och H menar att svårigheterna som 

barnet har inom det sociala hänger samman med att de har svårt språkligt, att de inte 

kan kommunicera. Informant C anser att barnen har en gynnsam utveckling när de 

klarar det sociala samspelet både i förskolan och vidare i livet. 
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”Det här att ge och ta, det här sociala samspelet emellan barnen, det är inte så lätt när man inte 

har orden” (G).  

”Att dom kan hänga med i det sociala samspelet i en barngrupp och att dom kan fungera, ha ett 

socialt liv, ha kompisar” (C). 

Informant B och E menar att det är viktigt att barnen med hörselnedsättning får träffa 

andra barn och vuxna, vilket kan hjälpa barnen att bli mindre försiktiga och att stim-

leras socialt. Informanten G säger att socialt stöd ges hela tiden och inte bara vid en 

viss tid eller viss aktivitet, stödet sker som en naturlig del av leken. Informant D be-

lyser att socialt stöd för små barn med hörselnedsättning går ut på ”vanlig samvaro” 

och att leka ”vanliga lekar”, både inomhus och utomhus. 

”Med dom här små barnen är det mycket vanlig samvaro, med vanliga lekar och vara ute och 

vara inne och hela tiden ha en vuxen nära” (D). 

Underteman som mer specifikt belyser psykosocialt stöd är pedagogens närhet i lek, 

och organisera barngrupp och enskild tid samt pedagogiskt bemötande. 

 

7.2.1 Pedagogens närhet i lek  

Informant G och H tydliggör två liknelser om djur över hur pedagogen ska förhålla 

sig till barnet. Informant G säger att hon inte vill vara som en ”igel”, som hela tiden 

är fastklistrad vid barnet. Barnet ska själv få möjlighet att utvecklas socialt med hjälp 

av andra barn.  

”Tränar det gör vi som sagt var jämt i stort sett när vi pedagoger är med, det är ju inte alltid vi är 

med nu för att jag menar barnet är så pass stor, så barnet måste få känna att vi kan inte vara som 

iglar på barnet. Utan vi måste ju ändå tillåta om barnet leker jätte bra, vi ser ju också en träning i 

dom andra barnen” (G).  

Informant H säger att hon har ett ”getöga”. Vilket innebär att pedagogen befinner sig en 

bit ifrån barnet, men ändå så nära så att hon ser vad som sker. Detta för att barnet ska 

bygga upp en trygghet att klara sig socialt självständigt med andra barn. 

”Vad ska man säga jag har ett getöga så att jag ser ju hela tiden. Jag finns ju i närheten, det måste 

man. Sen måste barnet också bli trygg i att barnet ska klara sig själv” (H). 

Informant C berättar att det är viktigt att som pedagog vara nära och observera barnet. 

Att som pedagog skaffa sig en uppfattning om barnet förstår vad leken innebär. Infor-

mant G menar att när pedagogen är med i leken kan de sätta ord på den, vilket hjälper 

barnen att förstå hur leken fungerar. 
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”Barnet behöver ju extra stöd, förstod nu det här barnet vad den här leken handlade om, hinner 

den med, kan de vara med och med och bestämma i leken, eller gör de bara som de andra säger. 

Vi checkar också av om barnet förstår innebörden i orden. Det är en svår bit, vi måste lyssna in 

och kolla av” (C). 

Informanterna E, F och H menar att det uppstår mycket konflikter i det sociala, det blir 

missförstånd i och med att de har svårt för att kommunicera. Vidare menar informant D 

att det är viktigt att pedagogerna går in i barnens lek, för att där kunna hjälpa till att lösa 

de konflikter som uppstår. 

”Att kunna gå in i leken och vara med när dom leker. Ställa tillrätta när det blir konflikter och 

visa hur man kan lösa dom” (D).  

 

7.2.2 Organisera barngruppen och enskild tid 

Informanterna E och C sa att det inte fungerade att barnen var med vid vissa aktiviteter i 

större grupp, så de fick organisera om och dela barngruppen. Vidare anser A och C att 

pedagogerna har ett ansvar att organisera barngruppen i mindre grupper.  

”Vi har ett ansvar som pedagoger, vi har till exempel en lekhall. Man släpper inte ut alla barn i 

lekhallen, det gör man inte, för då har man det här springet, konflikter och tårar, hög ljudvolym 

och då har vi ju ett ansvar” (A). 

Informant C, D, E, G och H beskriver hur de har organiserat barngruppen i flera olika 

mindre gruppindelningar. Bl.a. säger informant G att de har organiserat en grupp med 

fyra barn, där de har särskilda samlingar två dagar i veckan eftersom det är svårt att få 

till enskild tid. Informant D beskriver att de har organiserat så att barnen både får vara i 

grupper med enbart barn med hörselnedsättningar och i åldersinriktade grupper med 

hörande barn. Vidare säger informant E och C att de har organiserat om barnens mat-

platser, så att barnet med hörselnedsättning får sitta ensam eller med endast få barn.   

”Vi har så himla bra här nu, vi är i 3 olika smågrupper. Det är jättebra för barnet. Att just dela 

barngruppen i mindre grupper” (H).  

Alla informanter talar om vikten av att få enskild tid med barn med hörselnedsättningar. 

Det finns variationer i uppfattningar som synliggörs angående hur den enskilda tiden 

organiseras. Informant D säger att om barnen har psykosociala problem har de lätt att 

hjälpa dem, eftersom de har en liten barngrupp och kan gå in och arbeta mer enskilt. 

Vidare säger informant D att skulle det behövas mer hjälp finns det hjälp att hämta ut-

ifrån, ifrån bl.a. specialpedagoger och resursskolan i Gnesta. Informant B talar om att 

det är viktigt att barnet får lugn och ro omkring sig så att de lättare kan koncentrera sig. 

Informant D menar att mer individuellt stöd behövs för att kunna stärka just varje speci-
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fikt barn vad de behöver. Vidare säger informant E och F att enskilda stunder är viktiga 

för att ha en möjlighet att se hur mycket barnet har förstått. Informant B och G påtalar 

att det är viktigt att den enskilda träningen blir rolig, att det blir som lek. Informanterna 

B, E och H säger att de har enskilda stunder varje dag med barnet och tiden varierar från 

15-30 minuter. Informanterna A, D, F och G har en önskan om att få gå undan och ha 

enskilt stöd, men för en del har det inte fungerat praktiskt att gå ifrån barngruppen. In-

formant C säger att de snart ska börja ha enskild tid. 

”Enskild träning det har vi varje dag en liten stund, oftast på förmiddagen, för då är barnet pig-

gast. Och då kan vi sitta, vi gör ju olika saker, kanske vi sitter en kvart tjugo minuter. Barnet be-

höver liksom lugn och ro omkring sig och barnet tycker det är roligt” (B).  

 

7.2.3 Pedagogiskt bemötande  

Ytterligare varierande uppfattningar av psykosocialt stöd synliggörs mer specifikt 

angående pedagogens bemötande. När informanterna A, B, C, E och G talar om pe-

dagogiskt bemötande, handlar det främst om saker som de ska komma ihåg medvetet 

i arbetet med barn. Informant C, D och E säger att det är viktigt att pedagogerna tän-

ker på hur de bemöter barnen.  

”Det är små saker som ändå är så stora för barnet, som sagt var så har vi inte haft någon med 

nedsatt hörsel så förut. Vi kanske hade kommit på det, men när?” (G).  

Alla informanter talar om vikten av att tänka på sin placering i förhållande till barnet, 

men det tydliggörs också olika variationer av uppfattningar. Informant A, C och D säger 

att barn med hörselnedsättning behöver mer kroppskontakt. Informanterna C, F, G och 

H påtalar att vara nära barn med hörselnedsättningar att man inte kan stå på långt håll 

och ropa på dem. Vidare menar informant A, C, E och F att det är viktigt att man place-

rar sig framför barnet.  

”Man behöver mera kroppskontakt med ett hörselskadat barn, så att barnet märker att jag pratar 

till det när jag gör någonting. Så jag kan förklara lite extra för barnet om det skulle behövas” (C). 

”Att man har barnet framför sig i placeringen i rummet, att barnet ser mig framifrån, när det gäll-

er tecken och så. Det är jätte viktigt” (E). 

Alla informanter utom informant E nämner specifikt att det är viktigt att ha ögonkontakt 

med barnen. Dessutom menar informanterna B och E att det är viktigt att barnet ser pe-

dagogens mun tydligt, så att de kan avläsa talet på läpparna. Informant F säger att hör 

barnet sämre på ett öra måste du sätta dig på den sidan av barnet som den hör bäst på. 
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Informant A, E och H talade om att barnen måste få vad de behöver, det bästa möjliga 

för att ge barnen en gynnsam utveckling. Informant E menar att man som pedagog mås-

te man oavsett den egna barnsynen, kunna ge olika slags stöd eftersom alla barn är oli-

ka. Hennes barnsyn är att ”barn måste få vara barn” och att barnen ska få extra stöd efter 

sina förutsättningar. Enligt informant D och E ska barnen med hörselnedsättningar få 

ingå i en förskoleverksamhet som är på deras egna villkor. 

”Barnen ska kunna göra sig förstådda och kommunicera. Det heter ju en förskola för alla och det 

ska vara för alla, men det är inte på deras villkor, det är inte på lika villkor, det är det absolut 

inte. Det är jätte synd” (E). 

Informant G menar att en gynnande utveckling måste vara väldigt individuell för varje 

barn. Vidare säger hon att man inte kan chansa utan man måste ge barnet så mycket stöd 

som det är möjligt. Informant G menar också att hennes barnsyn påverkar genom att 

hon visar sitt engagemang och sin kärlek till barnet. 

”Jag vill ge så mycket kärlek till barnen, att man tycker så väldigt mycket om dom och det har ju 

också med barnsynen att göra. Det är ju det bästa yrket man har, så är det ju att jobba med barn. 

Vad man har i ryggsäcken med sig själv spelar ju en väldigt stor roll” (G). 

Informant F menar att en gynnande utveckling för barn med hörselnedsättningar är att 

följa och se att barnen utvecklas precis likadant som hörande barn. Informanterna A, C 

och D talar om begreppet ”som andra”, att syftet med stödet är att barnen ska få det som 

andra barn får, få ett vanligt socialt liv, att bli som vanliga barn och att få en så normal 

uppväxt som möjligt.  

”Gynnande utveckling det är ju när de kan följa, att man ser att de utvecklas precis som hörande 

barn gör” (F).  

Även om barnet behöver specifikt stöd så menar informant C, D, F och G att det hjälper 

att ha medvetna tankar på att se och bemöta barnet som vilket barn som helst, som en i 

gruppen. Informant C menar att barn med hörselnedsättningar är lika kompetenta som 

alla andra barn och hon vill vara medforskare i barnens utveckling. 

”Så naturligtvis så påverkar det hur vi är mot barnet. Jag tror som människa runt omkring barnet, 

att vi tar barnet som en i gruppen så vi inte särbehandlar barnet på något sätt. Vi gör saker som är 

till för barnet, det gör man ju. Men inte där du inte behöver det, det är lätt att göra det” (G). 

”Det är väl att jag ser detta barn som vilket barn som helst, det är bara det att detta barn behöver 

extra stöd. Att barnet med hörselnedsättning är ju lika kompetent som de andra barnen. Så jag 

vill finnas med precis som för dom andra barnen, som medforskare i barnet som har en hörsel-

nedsättnings utveckling och i dom andras utveckling” (C). 
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Informant H menar att det är viktigt att man som pedagog ger stöd till barnet att bli 

trygg. Betydelsefullt är att barnet får en tro på sig själv, att barnet mår bra i sig själv och 

tillsammans med andra. Enligt informant H får barnet en större trygghet genom att bar-

net lär sig att kommunicera.  

”Där tycker jag det är viktigast att barnet ska känna sig trygg, att barnet tror på sig själv. Att må 

bra i sig själv och tillsammans med andra då. Det är tryggheten som är jätte viktig där” (H). 

Informant G menar att man måste hjälpa barnen att få självkänsla och självsäkerhet. 

Informanterna A, B och F talar om att det är viktigt att gå in på barnens nivå, att alla 

barn blir sedda och respekterade. 

”Det är väl som för alla barn, barn är barn och alla förtjänar respekt. Fast att de inte kan förmedla 

sig kanske med tal så får man inte köra över dom. Man måste ju på nått sätt ändå plocka fram, 

vad är det du menar, vad är det du vill” (F). 

Informant H menar att ibland måste man som pedagog bemöta barnet ”elakt”, alltså att 

ställa krav på att barnet ska göra vissa saker. Vidare anser hon att det är en svår balans-

gång hur mycket man ska utmana barnet. Informant D och F menar att det är vanligt att 

människor runt omkring barnen tycker synd om dem för att de har en hörselnedsättning. 

Enligt informant F kan detta få stora konsekvenser både för barn och vuxna. Informant 

F menar att vi som pedagoger måste ”fostra” barnen som har en hörselnedsättning så att 

inte barnen går runt med en känsla av att ”det är synd om mig”. Det är viktigt enligt 

informant F att barnet med hörselnedsättning får krav på sig som alla andra.  

”Behöver fostra! Döva vuxna som vi hade som jobbade här och som växte upp på 60-70 –talet, 

där alla tyckte synd om dem. Måste man göra så, men jag hör ju inte! Men vad då? Du är väl 

som alla andra. Men visst är det synd att de har det här handikappet, men när dom har hörsel är 

dom lika som alla andra. Man ska ju inte känna att alla tycker synd om mig. Det vet man ju att 

barn är experter på att utnyttja det, sen följer det upp i livet och hur blir det, när man inte kan ta 

någonting för att man ställer krav. Krav måste man ha” (F).   

 

7.2.4 Sammanfattning av psykosocialt stöd  

Resultatet visar att barnen med hörselnedsättning behöver extra stöd för sin sociala ut-

veckling, eftersom det är gynnsamt för barnets utveckling att de klarar det sociala sam-

spelet. Barnens svårigheter socialt är sammankopplat med att barnen har svårt att kom-

municera. Det är viktigt att barnen får möjlighet att träffa andra barn och att socialt stöd 

sker som en naturlig del av leken. Socialt stöd för mindre barn sker genom vanlig sam-

varo. Socialt stöd sker genom att pedagogen går in i barnens lek, att sätta ord på leken 

så att barnen förstår hur leken fungerar. Vidare sker socialt stöd genom att organisera 
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barngruppen i mindre gruppindelningar och att ha enskild tid. Pedagogens bemötande 

har stor betydelse för det psykosociala stödet, så som: hålla ögonkontakt, ge stöd på 

barnens villkor, ge kärlek och engagemang, att de får det andra barn får, ge trygghet och 

självkänsla, bli sedda och respekterade, att de får krav som andra barn får.   

 

7.3 Kognitivt stöd 

Det kognitiva stödet började informanterna inte själva berätta om. När jag ställde en 

fråga om det behövdes något kognitivt stöd, yttrades flera uppfattningar angående om 

barnets kognitiva förmåga. Både informant A, B, D, F och G säger att barnet kan påver-

kas kognitivt. Informant A tydliggör att alla sidor påverkas genom att hon tänker på hela 

barnet. Informant B talar om att det sker en automatisk påverkan kunskapsmässigt, då 

barnet måste höra och förstå budskapen som förmedlas. Samtidigt menar informant B 

att storleken på den kognitiva påverkan varierar från barn till barn. Informant F menar 

att hon har svårt att svara på den frågan, då begreppet kognitivt inte används direkt i 

arbetet. Informant G säger att tankeverksamheten hos barn påverkas. 

”Olika sorters tankeverksamhet ja helt klart. Det har nog varit så att det varit lite efter på grund 

av att man inte hört orden och vi har inte förstått att vi ska förklara, det tror jag helt klart” (G).  

Informant D tror att barnen påverkas kognitivt på olika sätt beroende på vad barnen har 

för grad av hörselnedsättning och vilka föräldrar de har, beroende på hur mycket stöd 

föräldrarna ger. Vidare anser informant D att barnen måste ha språket inne i huvudet för 

att kunna utveckla tankar och idéer. Både C, E och H talar om att det kan ta lite längre 

tid, då man eventuellt måste upprepa vad som sägs två gånger för att de ska vara säkra 

på att det uppfattats rätt. Informant C och H tror inte att barnen påverkas kognitivt då de 

har en hörselnedsättning. Informant C menar att om barnet får extra stöd så påverkas 

inte barnet kognitivt.  

”Det är väl i så fall att det kan ta längre tid, allting att förmedla t.ex. när de ska göra någonting på 

samlingen. Det kan jag ta generellt, det kan jag jämföra med jobbet jag hade tidigare. Ska det gö-

ras någonting t.ex. Då förklarar läraren eller någon pedagog, då kanske inte barnet ifråga uppfat-

tar det, och då får man förklara en gång till” (H).  

”Nej, det tror jag inte att det gör, om den får samma stöd, eller att den får extra stöd till barnet 

som andra barn, det är ju inte hjärnan som är påverkad utan öronen” (C). 

Informant E var osäker om barn med hörselnedsättningar påverkas kognitivt, bl.a. efter-

som barnet som hon har erfarenhet av har ytterligare funktionsnedsättningar. 
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”Jag vet inte jag tycker det är så jätte svårt jag ser ju bara detta barns problematik, sen så vet jag 

inte det kan vara så mycket andra bitar eftersom jag inte är så van vid hörselskadade barn” (E).  

Det som informant E har märkt är att barnet har vissa förståelsesvårigheter att det blir 

mycket sociala konflikter. Informant H menar att barnet har stor hjälp av sina tekniska 

hjälpmedel. Informant E säger att hon har sett att barnet kan många saker. Både infor-

mant C och H säger att de har sett att barnen är aktiva och snabbtänkta. Informanterna 

talar inte så mycket om kognitivt stöd men informant A säger att de pratar om begrepp 

som framför, bakom och bredvid. Informant B säger att de tränar färger och informant 

G säger att de tränar att sortera saker som stor och liten. 

”Det tror jag faktiskt att man måste träna, helt klart. Men nu har vi två gånger i veckan som vi 

tränar verkligen och sen allting ska man ju försöka få in det i vardagen, alltså i leken i den spon-

tana leken, det är ju där man lär sig” (G).  

 

7.3.1 Sammanfattning av kognitivt stöd  

Resultatet visar att det både finns pedagoger som anser att barn har eller att barn inte har 

en nedsatt kognitiv förmåga på grund av att de har en hörselnedsättning. Pedagogerna 

börjar inte själva tala om att barnen med hörselnedsättningar behöver extra stöd för sin 

kognitiva förmåga. Kognitiva förmågor som påverkas, är bl.a. kunskapsnivån och tan-

keverksamheten. Kognitivt stöd som nämns är att träna barnet individuellt i att kunna 

färger, begrepp och sortera. Resultatet visar också att pedagogerna kan behöva upprepa 

det som sägs två gånger, eftersom barnen inte alltid hinner med att förstå. Osäkra upp-

fattningar förmedlas då vissa pedagoger har svårt särskilja ytterligare funktionsnedsätt-

ningar utöver hörselnedsättningen, från en eventuellt nedsatt kognitiv förmåga.   

 

7.4 Motoriskt stöd  

Det finns en del olika i uppfattningar angående motoriskt stöd. Informanterna A, B och 

E menar att barnen med hörselnedsättningar påverkas och behöver stöd för sin motoris-

ka utveckling. Informanterna C, D, F och G fick en följdfråga angående motoriskt stöd 

då det inte nämndes. Informanterna A, B, E och F menar att det finns en motorisk på-

verkan. Både A och E refererar direkt till de barn som de arbetar med. Informant A me-

nar att det motoriska påverkas av att barnet har en rädsla och vågar inte göra en del mo-

toriska aktiviteter. Informant E menar att barnet som informanten arbetar med har fler 

funktionsnedsättningar utöver hörselskadan vilket kan påverka att barnet har motoriska 
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svårigheter. Både informant B, D och F talar om att barn med hörselnedsättningar har 

svårigheter med balansen. 

”Barnet behöver grovmotoriken, barnet är ju väldigt rädd för vissa saker. Så där behöver barnet 

hela tiden uppbackning om man säger att våga” (A). 

”Det här med balansen har barnet svårare för i och med att detta barn har en hörselnedsättning. 

Just balansen tränar vi ju också då” (B). 

Informant D belyser att det är olika för olika barn, så motoriken måste inte påverkas. 

Informant B och F menar att det sker en motorisk påverkan automatiskt då de har en 

hörselnedsättning. Informant F säger också att det är tydligast när de är yngre, men att 

det även kan ses när de blir äldre. Vidare talar informant F om att barnen blir lite klum-

pigare. Informant C menar att det kan finnas en motorisk påverkan på barnet då de har 

en hörselnedsättning, men hon har så lite erfarenhet så det har hon svårt att uttala sig 

om. Informant G refererar till sina egna erfarenheter och menar att hörselnedsättningen 

inte påverkar barnets motorik. 

”Men annars motoriskt och så är det ju inget, nä det ser jag verkligen inte, det har inte jag sett 

här. Utan det är likadant där i så fall, att vad man än gör. Om man är i gymnastiken är det ju svå-

rare med att höra tycker jag i en stor lokal” (G). 

Informant A, B och D säger också att de arbetar med att ge barnen motoriskt stöd. In-

formant D säger att de har rörelselekar, gymnastik i lekhallen med klätterbanor. Vidare 

talar informanterna B och D att de tränar att gå balansgång. Både informant A och in-

formant D talar om vikten av att vara ute i skogen, att klättra på sten och gå och leka på 

ojämna underlag. 

”Så där behöver barnet hela tiden uppbackning om man säger, i skogen har vi repen med knutar, 

som barnen kan prova att klättra upp på, på den här stora stenen. För därför har vi provat det här, 

träna turtagandet och grovmotoriken” (A).  

 

7.4.1 Sammanfattning av motoriskt stöd  

Resultatet visar att det både finns pedagoger som anser att barn har eller att barn inte 

har en nedsatt motorisk förmåga på grund av att de har en hörselnedsättning. En del 

pedagoger börja själva tala om motoriskt stöd andra inte. Resultatet visar att barn som 

har en hörselnedsättning kan vara mer försiktiga motoriskt, vara mer klumpigare och 

har en sämre balansförmåga. Ytterligare funktionsnedsättningar kan också vara en 

bidragande orsak till barnens motoriska nedsättningar. Motoriskt stöd som nämns 
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som ges till barnen är rörelselekar, gymnastik, specifik balansträning och att gå i 

ojämn terräng. 

 

7.5 Stöd i förskolemiljöns utformning och innehåll 

Alla informanter menar att förskolemiljöns utformning och innehåll har betydelse för 

stödet för barn med hörselnedsättningar. Underteman som specificerar resultatet är: stöd 

i den fysiska miljön samt tekniskt, praktiskt och konkret stöd.  

 

7.5.1 Stöd i den fysiska miljön  

Det synliggjordes varierande uppfattningar angående vilket stöd som behövs i den fy-

siska miljön. Informant A, F och G talade om vikten av bra utformad ljudmiljö för alla 

människor och inte bara för de personer som har en hörselnedsättning. Informant F me-

nar att det ÄR en stökig miljö på förskolor, så information till pedagogerna om hur man 

kan åtgärda den fysiska miljön är betydelsefulla. Vidare menar informant F att det är 

nyttigt att ta på sig en hörapparat eller hörselkåpor, vilket gör att man får erfarenheter av 

hur det är att vara hörselskadad. Informant H belyser att en gynnande utveckling innebär 

att miljön är anpassad till barnet. Vidare menar hon att det är viktigt att arbeta på att 

förbättra ljudmiljön då barnet med hörselnedsättning själv säger att det är jobbigt. 

”Vi har sagt det många gånger efter att vi började sätta tassar på stolarna och så. Man blir ju arg 

på sig själv att man inte tänkte på det innan, i allra högsta grad när vi hade 25 barn, bättre sent än 

aldrig kan man vakna” (G). 

”För det kan barnet med hörselnedsättning säga själv, att det känns högt. För det kan man ju mär-

ka nu för vi har ett byggrum och där är det ju väldigt hög ljudvolym” (H). 

Informant A och C menar att det finns ett behov på deras förskolor att få införskaffa 

flera olika konkreta saker som skulle sänka ljudnivån. Informanterna beskrev hur de 

hade arbetat med den fysiska miljön, en del mer och en del mindre. Informant C och E 

sa att de inte gjort något specifikt miljömässigt, vilket enligt informant C hade sin orsak 

i att de inte fått några ekonomiska resurser. 

”Vi ville ha andra bord till exempel. Vi vill ha något att sätta upp på väggarna som tar bort onö-

diga ljud. Fler mattor har vi velat köpa och så men det har inte funnits pengar till det” (C). 

Informanterna B och H talade om att de har ljuddämpande plattor i innertaket på försko-

lan. Vidare säger informant A att snart ska deras förskola renoveras, några pedagoger på 

förskolan har fått vara med och bestämma hur förskolan skall byggas. 
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”Vi har fått vara med och planera, nu när förskolan ska renoveras. Det ska flyttas väggar och när 

de gör förskolan så tänker de på det här med att ljudisoleringsmaterial” (A). 

Informanterna B, D, G och H talar om att de har bord som har mjuka bordsskivor. In-

formant A och C säger att de har vaxdukar på borden för att minska på ljudet av slam-

rande bestick. Informant A, D, G, F och G talar om att de har satt tennisbollar eller ”tas-

sar” på stolarna för att sänka ljudnivån. Informant A, C och F säger att de har mattor på 

golvet och informant H säger att det är bra att ha mycket tyger i rummen för att det 

fångar upp mycket ljud. Informant A, B, F, G och H säger att de har filttyg, mattor eller 

badlakan i leksakslådor för att dämpa ljud. Informant B säger också att de har en matta 

under legobitarna, när barnen häller ut legobitarna för att leka med dem. Vidare har de 

köpt mjuka byggklossar, vilka är ljudlösa. 

”Vi har köpt nya bord in till alla avdelningar faktiskt med ljuddämpande skiva. Så att det inte 

slamrar så mycket när man äter, det här med bestick och så. Vi har tennisbollar på stolsbenen 

som är ljuddämpande” (D). 

”Det ju det här att tänka på att ha mycket tyg och sånt, så att det fångar upp mycket ljud och sånt 

också” (H). 

Informanterna B, C, G och H nämner att det är viktigt att vara medveten om att försöka 

ordna en lugn, tyst miljö och att försöka undvika en stimmig miljö. Informant B säger 

att barn med hörselnedsättningar oftare blir tröttare än andra barn. Det är ljudmässigt 

ansträngande för dessa barn och sedan ska de ta in alla synintryck. 

”Allt som händer runt omkring och många håller på och reser sig upp och ner och det händer 

nått där och det händer nått där, Och då blir barnet så trött i ögonen. Och det har inte jag vetat 

förr. Och det kanske en sak för mig att tänka på att det är lite lugnt omkring, det är visuellt som 

man blir trött” (B). 

Informant G säger att man bör tänka på från vilket håll ljuset i lokalerna är riktat. Detta 

på grund av att det finns ett större behov av god belysning för att se bra, eftersom de 

inte hör. 

”Hörselpedagogen har pratat väldigt mycket om när vi sitter vid matbordet, pedagogen ska aldrig 

sitta med ryggen mot ljuset så att barnet kan se ansiktet på pedagogen” (G). 

 

7.5.2 Tekniskt, praktiskt och konkret stöd 

Ett fåtal av informanterna talar om tekniskt stöd som en form av hjälp i förskolans mil-

jö. Informant D berättar att det finns en hörselslinga på förskolan som kan vara ett bra 

stöd för barnen. Informant H nämner att de i dagsläget inte har något behov av något 



43 
 

tekniskt stöd så som mikrofon. Informant E önskar att barnet som hon arbetar med ska 

få teknisk hjälpmedel. 

”Ja vi har slinga, med sexåringarna läste vi ju en del med slinga då, vi har inte använt den särskilt 

mycket annars dagligt, det går ju in mer riktat, att man liksom bara vet vad man ska koncentrera 

sig på” (D). 

”Men det kanske skulle underlätta något helt enormt för detta barn att kunna kommunicera. Om 

barnet kunde få en kraftig hörapparat så att barnet hör, så att barnet får upp hörselstyrkan” (E). 

Informanterna A sa att det fanns en del praktiska saker att tänka på när det finns barn 

med hörselnedsättningar. Som att man behöver plocka ut CI vid vissa typer av aktivite-

ter i förskolan och att barnet kan behöva hjälp med att sätta tillbaka sitt CI. Vidare me-

nar informant A att barn med hörselnedsättning kan bli fortare trött än andra barn. 

”Att ta ur CI vid vissa sorters verksamhet, vid vattenlek, rutschkana, inte ha fleecetröjor4 på sig. 

Sedan att barnet plockar bort dem själv, de åker av och andra barn plockar bort dem, de behöver 

hjälp att sätt dit dem. Sen kan jag tycka också att barnet kan bli lite trött ibland, barnet hör ju dom 

här basljuden nu” (A). 

Informanterna A, B, C, E, F och G belyser varierande uppfattningar angående att barnet 

behöver konkreta upplevelser och aktiviteter. Informant A och F menade att barn behö-

ver mycket konkret stöd och att barnen måste få upplevelser via alla sina sinnen. 

”Vi arbetar mycket med att, vi har jätte mjuk sand och lera. Småbarn men allra helst barn med 

hörselnedsättningar tar in mycket via känseln. Vi jobbar också mycket med sticka in handen i en 

låda och känna vad det är och arbeta mycket med färg och form och rör med olika saker” (A). 

Informanterna A, F och G sa att de använder digitalkameran mycket som stöd till barn 

med hörselnedsättningar. De fotografiska bilderna används bl.a. till att tillverka spel och 

för att tydliggöra och att prata om bilderna. 

”Jag fotograferar väldigt mycket också så att man kan jobba vid ett bord och man kan använda 

bilder. Både att prata om och att säga vad det är och leka med memory eller någonting i den sti-

len eller lotto. Jag har gjort lotto också med bilder, då har vi dragit ut och plastat in” (F). 

Informant E talar också om vikten av att använda bilder och rekvisita för att tydliggöra 

det man vill förmedla. Vidare har informant B satt upp bilder på tecken på förskolan, 

detta för att lära barnet och övriga barngruppen olika tecken. Informanterna B och E 

berättar att de har bildschema, som de använder för att tydliggöra dagens olika aktivite-

ter. Det är bra både för barnet med hörselnedsättning och för alla andra barn. 

                                                 
4 De CI delar som barnet bär utanpå huvudet kan förstöras av vatten och datoriserade inställningar kan 
rubbas av statisk elektricitet som kan uppstå i kontakten mellan barnet och t.ex. rutschkanor och fleecek-
läder (Författarens anmärkning). 
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”Vi har bildschema, som tydligt syns vad som ska göras. Bildschemat det är bra för alla barn, det 

är en trygghet för barnen liksom. Att få veta på morgonen, det här händer fram till lunch och sen 

vid lunch tar vi hela eftermiddagen. Så det är jätte bra” (E). 

Informanterna B, C och F sa att de använder kontaktböcker till barnen med hörselned-

sättningar, vilket är ett stöd i kontakten mellan förskolan och föräldrarna. Informant F 

menar att det finns bra datorspel som kan vara ett stöd för barn med hörselnedsättningar. 

Vidare sa informant F att förskolan har köpt in en videokamera vilket är bra för att tyd-

liggöra för barn och föräldrar vad barnen kan och gör. 

”Videokamera naturligtvis. Så då är videokameran jätte bra, för att kunna visa föräldrarna. -Här 

ser du, titta han leker precis som alla andra” (F).   

 

7.5.3 Sammanfattning av stöd i förskolemiljöns utformning och innehåll  

Resultatet visade tydligt att det är viktigt att förskolan ger stöd genom bra utformad 

ljud- och ljusmiljö. Viktigt stöd som nämndes var bl.a. ljudabsorbenter på innetaket och 

på väggarna, mjuka bordsskivor, ”tassar” på stolsbenen, mattor på golv och god belys-

ning. Det framkom också resultat som visade på att det var viktigt att pedagogerna får 

vara med och planera utformningen av förskolans miljö när förskolan ska byggas om. 

Studien belyser att det är viktigt att försöka undvika en stimmig miljö, då barnen blir 

fortare trött av alla synintryck.   

Resultatet visade att pedagogerna talade ytterst lite angående tekniskt stöd. Någon 

nämnde att de använt teleslinga, vilket kan vara ett värdefullt stöd. Vidare visade resul-

tatet att pedagogerna får vara ett praktiskt stöd för barnen. Genom att kontrollera att 

barnens CI eller hörapparater sitter som de ska och att barnens tekniska hjälpmedel 

skyddas från att förstöras. Slutligen visade resultatet att det var betydelsefullt att försko-

lan gav konkret stöd, så som att använda: sinnligt material så som färg och lera, bilder 

och rekvisita, digitalkamera, videokamera, dator, bildschema och kontaktböcker. 

 

7.6 Stöd på organisations- och samhällsnivå 

Alla informanter talar om varierande stöd på organisations- och samhällsnivå. Infor-

manterna F och G menar riktningen på stödet beror på olika situationer och hur verk-

samheten är organiserad. Informant F säger att generellt går det inte att säga hur mycket 

stöd som behövs, men barn med hörselnedsättningar behöver extra stöd. Mängden av 

stöd beror mycket av yttre saker som när barnets hörselskada upptäcks och hur mycket 

stöd föräldrarna kan ge. En gynnande utveckling är enligt informant H att man har ett 
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bra samarbete, mellan personal och föräldrar och specialpedagogen. Informant B menar 

att hon känner sig mycket uppskattad av både chefen och föräldrarna och det är allas 

förtjänst att det finns ett bra stöd. Informant C, E och G talar bl.a. om att stöd på individ, 

grupp och organisation, är olika delar som hänger ihop. 

”Det är nog riktat mot alla, men det är olika bitar, som vi går ju på teckenkurs allihop och det har 

i första hand vi glädje av att kunna teckna med barnet, men även alla de andra barnen, att dom 

kan teckna med varann, det går hand i hand liksom. Det är väl riktat både till förskolan, barnet 

och till oss, det känns som det är till alltihopa” (E). 

Underteman som specificerar resultatet på organisationsnivå är stöd av styrdokument, 

ledning och utbildning, stöd av specialpedagoger och logopeder m.fl. samt stöd genom 

val av verksamhetsform. 

 

7.6.1 Stöd av styrdokument, ledning och utbildning  

Det synliggjordes varierande uppfattningar angående stöd av styrdokument, ledning och 

utbildning. Informant A nämner läroplanen som stöd för barn med hörselnedsättningar. 

Hon anser att alla som arbetar i förskolan måste försöka ta på sig sin yrkesroll och ge 

barnen det som läroplanen föreskriver. Informant A säger också: 

”Jag vill ju ge barnet mer, eftersom barnet har ett större behov, till att få sina behov, för vi har ju 

en läroplan också som vi ska följa för varje barn, alla barn och barnet har ju rätt till sin och de 

andra barnen har ju också sina behov, speciella, specifika behov” (A). 

Informanterna D, F och G menar att ledningen har visat sitt stöd genom att ge ekono-

miska resurser. Vilket har bidragit till mindre barn på förskoleavdelningarna där det 

finns barn med hörselnedsättningar. Informant F säger att det krävs mer resurser till en 

förskoleavdelning som är specialorganiserad för enbart barn med hörselnedsättningar. 

”Det är ju att vi får pengar till den här verksamheten så att säga så att vi kan vara en liten barn-

grupp med mycket personal i” (D). 

Endast informant B hade uppfattningen om att det inte behövdes något ytterligare stöd i 

dagsläget på förskolan. Hon menar att skulle det behövas något ytterligare stöd, så tror 

hon att de skulle få det tillgodosett av ledningen. 

”Så jag tror att det är tillräckligt just nu i alla fall. I och med att man har en chef som lyssnar, så 

skulle det vara nått mera så tror jag att man skulle kunna få det nu” (B). 

Informant A, F och H anser att för lite pengar alltid är ett hinder för att barnen ska få ett 

bra stöd. Vidare säger informant H att det är alltid ekonomin som styr och att det är 

svårt att göra ett bra jobb. Informant F menar att det alltid finns ett behov av mer peng-
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ar. Informant A sa att den dåliga ekonomin är ett hinder och menar att det är alldeles för 

lite pedagoger för att kunna ge det stöd som behövs. Informanterna A, C och E önskar 

alla en extra resursperson till förskolan, då de har barn med hörselnedsättningar. Det 

viktigaste som alla tre påtalar är att resurspersonen ska kunna teckenspråk. 

”Stöd från ledningen är väl lite si sådär. Det är mycket pengaprat, pengar, pengar. Jag tycker de 

satsar mer på skolorna än förskolorna, dom här barnen kommer ju till skolan dom med. Det är ju 

vi som lagt grunden och därför ska vi börja här, anser jag. Pengar det behövs verkligen, man 

känner sig otillräcklig, det gör man. Barnet behöver en extra resursperson, för att jag ska kunna 

gå ifrån 15 minuter varje dag och träna med barnet. Och det funkar inte heller riktigt” (A). 

Informanterna C, D, F, G och H beskriver hur ledningen har sett till att de har fått gå på 

olika kurser. Informant D säger att de har fått åka på flera kurser, både kurser om CI och 

att de har fått besöka specialskolan i Örebro. Både informant D och G talar om att led-

ningen har sett till att de har fått gå på teckenspråkskurser. Informant A, C och F berät-

tar att det är viktigt att personer i organisationen har kunskap och förståelse för barn 

med hörselnedsättning, för att kunna vara ett bra stöd. Informanterna B, C, F, G och H, 

belyser vikten av att få tips, att få lära sig, få kunskap, bli medveten och få en förståelse.  

”Men du måste ju ha kunskap om vad en hörselnedsättning och en dövhet är. Det måste du ha 

först och främst, att man förstår vad det innebär. Annars har man det här att tycka synd om. Ja 

kunskapen är otroligt viktigt för att få förståelse. Tvungen att tänka medvetet, vad ska vi leka, 

vad ska vi göra, hur ska vi planera vår samling, det behöver inte jag göra med hörande barn på 

samma sätt. Där måste man vara mer konkret och tänka” (F). 

”Det har chefen drivit, att vi få gå teckenkurserna, det är ju också ett väldigt stort stöd naturligt-

vis, jätte stor del är det ju” (G). 

Informanterna C, E och H önskar fler utbildningar angående hörselnedsättningar, CI, 

teckenspråk och socialt stöd. Informant A, C och E önskar mer stöd i att få prata med 

någon, få information, reflektionstid eller handledning. 

”Jag skulle ju önska fler utbildningar om CI, det skulle jag vilja önska. Det tror jag många här 

gör, för det finns det väldigt lite av. Det som finns går vi ju på, sen kan jag själv tycka att en gång 

om året i teckenspråk är alldeles för lite. Så det skulle man vilja ha, för att man ska bli mer påläst 

och så, Och det utvecklas ju hela tiden också, att man hänger med i det också” (H). 

Informant A menar att deras chef har gett lite mer stöd i och med att chefen har fått mer 

kunskap och genom att föräldrarna har varit påstridiga. 

”Det har väl kommit mer och mer i början var det kalla handen. Förstod först inte riktigt, sen var 

min chef med på ett samtal med föräldrar och specialpedagoger och han sa efteråt att han fått 

mer förståelse. Han är ganska ny i sin chefs roll och har aldrig varit med om det här förut, har 

jobbat som förskollärare i många år men aldrig stött på det här problemet” (A). 
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Ledningens stöd har enligt informant H bidragit till att de har fått praktisk hjälp med 

utformningen av den fysiska miljön. 

”Och stödet man får från ledningen, det är rummen och allt, hur det ska se ut. Att man får dom 

där plattorna i taket, att man får hjälp med sånt, givetvis hjälp med själva omgivningen” (H). 

Informant B säger att det är ett värdefullt stöd att hon kan ringa chefen om det skulle 

vara något. Vidare menar hon att chefen är så insatt i arbetet kring barnet med hörsel-

nedsättning och är med vid skrivandet av barnets åtgärdsprogram. 

”Är det någonting skulle jag bara kunna ringa och fråga, det tycker jag fungerar riktigt bra. Che-

fen är insatt och vi följer upp det tillsammans också, vi skriver åtgärdsprogram tillsammans” (B). 

 

7.6.2 Stöd av specialpedagoger och logopeder m.fl. 

Informanterna belyste en del varierande uppfattningar av stödet som förskolan får av 

specialpedagoger. Informant A, B och C sa att de hade stöd genom den kommunanställ-

da specialpedagogen. Enligt informant B är det betydelsefullt att specialpedagogen är 

insatt i problematiken omkring barnet. Alla informanterna berättade att de hade stöd 

från en hörselpedagog. Flera informanter så som A, B, E, G och H belyser specifikt att 

hörselpedagogen är ett mycket bra och viktigt stöd. De säger att stödet behövs och att 

besöken är roliga. Vidare menar de att det är tur att stödet finns för det är så mycket att 

lära. Hörselpedagogen kommer ganska ofta och regelbundet vilket gör att stödet upp-

levs som ett stöd. 

”Men vist man behöver det stödet. Så kan ju jag tycka att den dagen ger mycket. Hörselpedago-

gen kommer en gång var tredje vecka, en gång i månaden. Föräldrarna vill att hörselpedagogen 

ska komma en gång i veckan” (A). 

”Sådana saker vet jag inte om jag hade kommit på eller tänkt på över huvudtaget. Hörselpedago-

gen har kommit så kontinuerligt och ganska så tätt, det stödet har varit väldigt bra” (G). 

Alla informanterna berättar att de får mycket råd och tips av hörselpedagogen, om mate-

rial och metoder hur man bör arbeta. Informant C, D, E och G nämner flera specifika 

tips de har fått av hörselpedagogen som, munmotorikövningar, begreppskort, datorspel, 

litteratur och hur man kan förändra iden fysiska miljön. Informant D säger att hörselpe-

dagogen delar med sig av sina erfarenheter, om vad som är bäst för barnet och vad bar-

net behöver. Vidare sa informant A att det är bra att få prata med någon som har förstå-

else och man kan få vägledning av hörselpedagogen. Informant H säger att hörselpeda-

gogen ser vid besöken på förskolan var barnet befinner sig i sin utveckling. Informant D 
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berättar att hörselpedagogen vid besöken på förskolan brukar gå undan med barnet som 

har hörselnedsättning för att träna enskilda saker med barnet. 

”De kan gå in och jobba om kanske det här barnet behöver mer, eller mer stöd i sin språkutveck-

ling, vad det gäller till exempel att man inte hittar den röda tråden, man hittar inte sammanhang-

et, man behöver hjälp med att formulera, få mer begrepp till exempel, träna med begreppskort, 

de kan dela med sig av sina erfarenheter” (D). 

Vidare sa informant G att hörselpedagogen brukar vara med på samlingen och ge råd 

hur hon som pedagog ska agera. Informanterna B, G och H menar att de får bekräftelse, 

genom att hörselpedagogen säger när pedagogerna gör bra saker, eller att de får råd att 

göra på ett annat sätt. Informanterna B, C och G säger att det känns bra att möjligheten 

alltid finns att man kan ringa till hörselpedagogerna. Informant C säger att specialpeda-

gogerna var till stor hjälp när hon hjälpte henne att skriva ett åtgärdsprogram för barnet. 

”För är det något så kan jag ringa specialpedagogen i kommunen, eller så kan jag ringa hörselpe-

dagogen också om det är något. Dom hjälper mig med att upprätta ett åtgärdsprogram” (C). 

Informant C och E säger att hörselpedagogen har stöttat pedagogen i kontakten till för-

äldrar och rektor. Informant F menar att hörselpedagogen är en viktig länk till hörsel-

vården. Vidare menar hon att hörselpedagogen kan hjälpa till att ordna en tolk, när bar-

net kommer från en flerspråkig familj. 

”Ibland handlar det om att få tolk till familjen. För att få hjälp med om man är flerspråkig då, och 

den hjälpen är ju inte så lätt alla gånger” (F). 

Informanterna B, D och H säger att de har stöd till barnet av logoped. Informant B säger 

att de har ett bra samarbete och de hjälps åt att skriva TRAS- schema5 på barnet med 

hörselnedsättning. Både informant B och D säger att logopeden informerar om vilka 

ljud barnet behöver träna på. 

”Får hjälp med vad de behöver och vad dom ligger talmässigt och om det finns något som kan 

träna på om det är barn som behöver hjälp med att säga nnnnn, att man pratar med barnen och 

man kan uppmuntra barnen att använda sådana ord. För sådant har vi inte utbildning i, så det är 

bra hjälp” (D). 

Sen säger informant B och F att det beror på barnet vilket ytterligare stöd de behöver ta 

in. Informant B berättar att de har haft hjälp av sjukgymnasten, barnhälsovården och 

habiliteringen. Vidare säger informant E att de har bland annat haft hjälp av habilite-

ringen och en barnpsykolog. Informant F säger att de har bland annat haft kontakt med 

                                                 
5
 TRAS= Tidig registrering av språk. Ett kartläggningsmaterial av barns språk i förskoleåldern (Författa-

rens anmärkning). 
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barnhälsovården. Informant D, E och F pratar om att det finns ett resurscentrum i Gne-

sta där de hjälper döva barn som har ytterligare funktionsnedsättningar. 

”Till exempel hade vi hjälp från ett resurscenter, med ett barn som hade det besvärligt. I Gnesta 

finns ett resurscenter för döva barn med tilläggshandikapp. De kan hjälpa till att göra utredningar 

på barn som ska börja skolan vad som kan vara lämpligt och så” (D).  

 

7.6.3 Stöd genom olika verksamhetsformer   

Informanterna A, B, C, E och F uttrycker varierande uppfattningar angående vikten av 

att välja en bra verksamhetsform för att barnet ska få ett bra stöd. Informant B talar om 

vikten av en bra anpassad miljö för en gynnande utveckling för barnet. Informant B 
menade att en gynnande miljö är när barnet får träffa många andra barn och vuxna. 

”Det är jätteviktigt att barnet är i barngrupp. Barnet har utvecklats otroligt på det här året, bara 

sen barnet kom hit. Och det tror jag är att andra barn som gör att detta barn är som barnet är idag, 

glad och pigg och sådär” (B). 

Vidare menade informant B att det är viktigt att det finns tillräckligt med personalresur-

ser så att barnet får ta den tid den behöver. 

”Jo det gynnar ju barnet också på så sätt då, men just den här miljön, jag tror det är en bra miljö 

att vara i alla fall för barnet då och att få träffa andra barn och andra vuxna. För mig känns det 

som att jag har den här tiden för det här barnet att aldrig behöver känna den här stressen, vi kan 

gå ifrån i lugn och ro och göra det här vi jobbar med, så att säga och att barnet får ta den tid som 

barnet behöver på sig för att lära sig” (B). 

Informant B anser vidare att verksamhetsformen där barnet är integrerad i en barngrupp 

med hörande barn med en personlig assistent är en gynnande miljö i dagsläget. Infor-

mant B säger också att det är ett bra stöd till barnet, en trygghet att ha en personlig assi-

stent. När barnet blir äldre och har ett större behov av att möta barn som kommunicerar 

med teckenspråk, kanske det finns ett behov av en annan verksamhetsform. 

”Jag tror att det är bra att de integreras också i en vanlig barngrupp. Att det skulle gynna barnet 

när barnet blir lite större, inte idag tror jag, idag då tror jag att det räcker med det här. Samtidigt 

som man är personlig assistent så är det en väldig trygghet bland barnen att ha en personal sam-

tidigt som inte får ta över för mycket utan det gäller ju att ha den balansgången” (B). 

Informant C tror det var ett bra beslut av föräldrarna, att barnet började i en ordinär för-

skoleverksamhet. Enligt informant C är det är en utmaning för barnet, barnet får den 

sociala kontakten med hörande barn vilket är gynnande för utvecklingen. 

Informant F menar att det är skillnad att arbeta i en verksamhet där något barn med 

hörselnedsättning är integrerad i en barngrupp med hörande barn och i en förskoleverk-

samhet som är special utformad för enbart barn med hörselnedsättning. Både informant 



50 
 

A och F talar om att pedagoger som arbetar i en integrerad verksamhetsform upplever 

en kluvenhet, då några barn får stå tillbaka då barn med hörselnedsättning behöver extra 

stöd. Enligt informant F kan pedagogerna i en specialorganiserad förskoleverksamhet på 

ett annat sätt ”ge allt krut”, pedagogerna kan fokusera sig på en viss sorts extra stöd. 

Vidare säger informant A att det skulle vara bra om det fanns fler barn med hörselned-

sättningar på samma förskola. 

”Det är skillnad att jobba i en integrerad grupp. I en specialförskola kan man verkligen ge allt 

krut på dom barnen. När jag jobbade integrerat kan jag känna, vem fick ge vika för vem. Det var 

därför vi gjorde en segregerad grupp, vi finns ändå i huset. Sen gäller det att vi kan samarbeta 

och utnyttja varandra, för våra hörande barn behöver umgås med döva och tvärtom” (F). 

”Sen har det ju blivit bestämt att jag ska följa barnet med hörselnedsättning, men jag är ingen 

resurs för detta barn. Så det är jätte svårt, man har en väldigt kluven roll, det fylls på med inskol-

ningar samtidigt som jag har detta barn och jag ska gå och jobba med barnet, du förstår och mot 

gruppen som helhet då. Jag tror inte på det här i långa längden” (A).  

Informant E menar att barnet som hon har erfarenhet av blir segregerad i gruppen. Vida-

re menar hon att skulle barnet få samma möjlighet som de andra barnen i barngruppen 

att höra sitt språk, så skull barnet utveckla ett språk. Eftersom hon inte ser någon lös-

ning på att de skulle få en person som kan teckenspråk till förskolan, så skulle det tro-

ligtvis vara bättre att barnet fick gå på en förskola som är specialorganiserad för barn 

med hörselnedsättningar. 

”Nu finns det ju förskolorna som bara har, som enbart pratar tecken även talande personer talar 

tecken till varandra, men det är ju inte alla som får plats där. Jag vet att det är svårt att komma in 

där. Det kanske är bättre att man har flera handikappade på ett ställe, vet inte. Som här blir barnet 

alltså segregerad i gruppen, det blir barnet ju. Barnet kommer ju inte in, barnet kan ju inte kom-

municera, göra sig förstådd. Så tyvärr det blir en dålig stämpel här” (E).  

 

7.6.4 Sammanfattning av stöd på organisations- och samhällsnivå  
Resultatet visade att endast en pedagog talade om att Lpfö 98 har betydelse för vilket 

stöd som barnen med hörselnedsättning får. Stödet som ges från ledningen visar sig ha 

betydelse. Resultatet tydliggör att det finns pedagoger som är nöjda med det stöd som 

finns, men flera pedagoger anser att det skulle behövas mer stöd. Det önskas mer stöd 

bl.a. genom ökade ekonomiska resurser, få särskilda resurspedagoger och mer kunskap 

om hörselnedsättningar och i teckenspråk. Enigt visar resultatet att pedagogerna anser 

att specialpedagogernas stöd är värdefullt och uppskattat, bl.a. är specialpedagogerna en 

viktig länk till föräldrar, rektor och hörselvården. Vidare visar resultatet att annat stöd 

utifrån är av stor betydelse, så som stöd av bl.a. logopeder och resurscentrum. Resultatet 
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synliggör uppfattningar angående vilken verksamhetsform som har det mest gynnande 

stödet. Det framkommer både för- och nackdelar angående stödet i förskolor som är 

specialorganiserade för barn med hörselnedsättningar, respektive förskolor där ett barn 

med hörselnedsättning är individintegrerat i en ”normalhörande” barngrupp. 
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8 Diskussion  
I diskussionskapitlet redovisar jag min resultatdiskussion, slutdiskussion samt förslag på 

vidare forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen lyfter jag fram de delar som jag anser är mest betydelsefulla för 

mitt syfte och mina frågeställningar. Rubrikerna för resultatdiskussionen är hämtade 

både från studiens frågeställningar samt namnen på resultatets temaområden. 

• Det specialpedagogiska stödet på olika nivåer enligt Bronfenbrenners teori 

• Specialpedagogiskt stöd som är viktigt för en gynnsam utveckling hos barn med 

hörselnedsättning 

- Kommunikationsstöd 

- Psykosocialt stöd 

- Kognitivt stöd 

- Motoriskt stöd 

- Förskolemiljöns utformning och innehåll 

- Stöd på organisations- och samhällsnivå 

 

8.2 Det specialpedagogiska stödet på olika nivåer enligt  
Bronfenbrenners teori 

Jag vill använda Bronfenenbrenners teori i likhet med Björklid (2005) för att försöka 

synliggöra helheten av barns utveckling och uppväxt. Samt i likhet med Meeuwisse och 

Swärd (2006) synliggöra de samspelsprocesser som utvecklas i och mellan miljöer.   

Med koppling till s.k. mikronivån i Bronfenbrenners teori, sker barns utveckling 

genom det samspel barnen har med sina närmiljöer (Björklid, 2005). Mitt resultat visar 

att pedagogerna har olika mycket kunskaper och erfarenheter av teckenspråk samt spe-

cialpedagogiskt stöd. Enligt Bronfenbrenners teori innebär det att mängden och utseen-

det av specialpedagogiska stödet kommer att se olika ut till barnet. Det betyder att för-

skolor som har pedagoger som kan mycket teckenspråk och använder teckenspråket 

aktivt i vardagen, resulterar i att barnen följaktligen får mer stöd i att utveckla tecken-

språk. I min litteraturgenomgång belyser jag den irländska studien av Salud Jiménez, 

José Pino och Herruzo (2009) som visade att barnens kommunikationsförmåga påverkas 

olika beroende av vilken språklig miljö de ingår i. Barn som gick i skolverksamhet med 



53 
 

tvåspråkighet hade ett större ordförråd och var bättre på att förstå visuella symboler. 

Barnen som gick i skolverksamhet med enbart tal hade bättre uttal och använde gram-

matiska regler korrekt. Enligt resultatet i min studie har pedagogerna olika arbetssätt på 

förskolan. Vidare kan föräldrarnas och kamraternas acceptans och bemötande skilja sig 

åt. Närmiljöns variationer av stöd är viktiga att synliggöra eftersom det får betydelse om 

barnet får mer eller mindre stöd.  

Som jag tidigare beskrivit innebär den andra ringen i Bronfenbrenners teori s.k. me-

sonivån, att synliggöra förväntningar och samspel som sker mellan olika närmiljöer som 

barnet kommer i kontakt med (Svensson, 1998; Imsen 2006). Resultat som kan syn-

liggöras på mesonivån är bl.a. att förskolorna har varierande kontakter med ledningen, 

både bättre och sämre. Enligt Björklid (2005) utövar olika närmiljöer såsom hem, för-

skola och andra fritidsverksamheter ömsesidig påverkan på varandra och kan förstärka 

eller motarbeta varandras effekter på barns utveckling och lärande. Exempelvis nämnde 

någon pedagog i min studie att en gynnsam utveckling innebär att man har ett gott sam-

spel med föräldrarna. Vidare kan det pedagogernas talar om som god relation till hör-

selpedagogerna, påverka så att det blir ett bättre specialpedagogiskt stöd till barnen. I 

mitt resultat framkommer det också att hörselpedagogerna är en viktig länk mellan för-

skolan, rektorn och föräldrarna. Denna viktiga länk/ ett gott samspel, visar sig i resulta-

tet har stor betydelse för att det ska bli ett bättre specialpedagogiskt stöd till barnen med 

hörselnedsättning.  

Bronfenbrenners teori, på den s.k. exonivån, omfattar barnets indirekta samspel 

med omgivningen (Imsen, 2006). I likhet med Börjesson (1997) påtalar en del pedago-

ger att stödet påverkas negativt genom för lite ekonomiska resurser. Av resultatet syn-

liggörs exonivån genom att det saknas olika resurser, som att det finns för få pedagoger 

eller brister i utformningen av den fysiska miljön. Jag anser att det är mycket olyckligt 

att barnen indirekt drabbas, då avsaknaden av resurser påverkar så att barnen får ett 

sämre specialpedagogiskt stöd. Enligt Björklid (2005) innebär exonivån, också egen-

skaper hos de kommunala förvaltningarna. Mitt resultat visar att det har betydelse att 

ledningen har kunskaper om hörselnedsättningar för att barnen ska få ett bra specialpe-

dagogiskt stöd. Jag anser i likhet med Björklid (2005) att det är betydelsefullt att förhål-

la sig aktiv till sin egen miljö. Det innebär att det är viktigt att pedagogernas erfarenhe-

ter av barn med hörselnedsättningar bör omvandlas till information till beslutsfattare i 

kommunala förvaltningar. På s.k. makronivån i Bronfenbrenners teori, återfinns hur 

ideologiska och politiska ramar och möjligheter samspelar (Imsen, 2006). Det är endast 
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en pedagog i min studie som beskriver att läroplanen bestämmer det stöd som barnet har 

rätt till. I inledningen till denna studie beskriver jag en del av de styrdokument som lig-

ger till grund för hur arbetet med extra stöd ska organiseras. Även om jag i likhet med 

Persson (2008) inte tycker att det finns några detaljerade beskrivningar hur det special-

pedagogiska stödet ska organiseras, finns det ändå en mängd styrdokument som skall 

följas. Mitt resultat visar på att styrdokumenten är ganska dolda påverkansfaktorer när 

det gäller hur det specialpedagogiska stödet utformas i förskolan för barn med hörsel-

nedsättningar.    

Bronfenbrenners teori har enligt Imsen (2006) utvecklats under åren och framhåller 

numera interaktionen mellan människa och dess sammanhang, samt att miljöer kan för-

ändras över tid beroende av hur människor agerar (Imsen, 2006). Mitt resultat visar i 

ringa mängd att barnen själva är aktiva för att påverka sin lärande miljö, t.ex. barn som 

själva påtalar att det är en jobbig ljudmiljö och barn som visar glädje och uppskattning 

av teckenspråket. De tidsfaktorer som synliggörs i mitt resultat, är att barnen i förskolan 

numera börjar får stöd i både teckenspråk och tal. Detta beroende av att pedagogerna 

har en mer positiv inställning till tvåspråkighet än vad som tidigare har funnits.  

 

8.3 Specialpedagogiskt stöd som är viktigt för en gynnsam utveckling 
hos barn med hörselnedsättning 

Det finns olika uppfattningar i mitt resultat som synliggör vilket specialpedagogiskt stöd 

som är viktigt och vad som är en gynnsam utveckling hos barn med hörselnedsättning. 

En del pedagoger talar om specialpedagogiskt stöd som utgår från ett kategoriskt per-

spektiv vilket enligt Nilholm (2007) tillskriver svårigheterna till det enskilda barnet. 

Uppfattningar som synliggör ett kategoriskt perspektiv är: ”eftersom barnet inte har”, 

”barnet behöver extra stöd”, ”vi måste ge barnet”. Det talas om att barnet specifikt be-

höver specialpedagogiskt stöd så som hörselstimulans, munmotorik, teckenkommunika-

tion, ge begrepp, enskild träning, kognitiv och motoriskt stöd, specifikt bemötande till 

barnet, teknisk och praktisk hjälp m.m. Det finns också pedagoger som talar om speci-

alpedagogiskt stöd som utgår från ett relationellt perspektiv, vilket enligt Persson (2008) 

är ett mer långsiktigt och ett vidare sätt att se på barnet och dess utveckling. Uppfatt-

ningar som synliggör ett relationellt perspektiv är: ”det vi gör är bra för alla barn”, ”att 

se barnen som vilket barn som helst”. Det talas om specialpedagogiskt stöd runt om-

kring barnet som har betydelse, så som: resurser, utformning av den fysiska miljön, or-

ganisering och bemötande från pedagoger, barngrupp, specialpedagoger, ledning, för-
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äldrar och olika verksamhetsformer m.m. I resultatet i framträder de visuella- och audi-

tiva traditionerna, vilka Roos och Fichbein (2006) har beskrivit. Några pedagoger som 

har en längre erfarenhet av barn med hörselnedsättningar, är mer företrädare för den 

visuella traditionen, där teckenspråket framhålls. Det finns också pedagoger som inte 

har så stora erfarenheter av barn med hörselnedsättningar, vilka mer framhåller det audi-

tiva traditionen och det talade språket.   

Framförallt visar studien att pedagogerna ger specialpedagogiskt stöd som innebär 

en kompromisslösning mellan de olika perspektiven och traditionerna. Det innebär att 

stödets riktning måste situationsanpassas till barnets grad av hörselnedsättning, tidpunkt 

när hörselskadan upptäcktes, eventuellt ytterligare funktionsnedsättningar, hur organisa-

tionen är organiserad och vilka resurser som finns m.m. En möjlig tanke är att pedago-

gerna arbetar utifrån den svenska modell som Nilholm (2007) tar upp, stöd utifrån indi-

vid-, grupp- och organisationsperspektivet. Studien belyser att ”alla delar är viktiga”, att 

det är betydelsefullt att stödet utgår ifrån vad ”barnet behöver” och utifrån ”barnets vill-

kor”. Jag vill framhålla att resultatet visar liksom Yucel, Derim och Celik (2008) att alla 

delar av stöd är viktiga, vilket har betydelse för att ge ett gott habiliterande stöd till bar-

net. 

 

8.3.1 Kommunikationsstöd  

Både mitt resultat och Preisler, Tvingstedt och Ahlströms (1999, s.112) studie visar på 

att kommunikationen är viktig och att det behövs extra kommunikationsstöd till barn 

med hörselnedsättningar. Lundberg (2005) framhåller i sin avhandling att det krävs oli-

ka strategier för att hitta varje barns väg och i mitt resultat synliggörs variationer av 

uppfattningar angående vilket kommunikationsstöd som behövs. Några uppfattningar 

speglar till viss del det som Horn (1995) belyser att tal och lyssnandeträning och be-

greppsinlärning, är mycket viktiga pedagogiska insatser för barn med hörselnedsättning. 

Talträning nämndes inte nämnvärt i mitt resultat vilket jag tror kan ha många orsaker, 

bl.a. att barnen ansågs vara för små eller att talträning räknas som allmängiltigt stöd.  

Några uppfattningar tydliggör, i likhet med vad Jorup och Preisler (2001) skriver, 

att när pedagoger läser och gestaltar berättelser hjälper det barnen med hörselnedsätt-

ning att framförallt öka sin förståelse av ord och utveckla sin kommunikation. Mitt re-

sultat och Salud Jiménez, José Pino och Herruzo (2009) studie visar att teckenspråket är 

ett grundläggande reskap som underlättar kommunikationen. Pedagogerna arbetar med-
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vetet utifrån sina förutsättningar att ge barnen ett redskap för att kunna kommunicera. 

Teckenspråket blir Vygotskijs intelligenta redskap som Säljö (2000) vidare belyser som 

en nödvändig hjälp. De pedagoger som har lite längre erfarenhet av barn med hörsel-

nedsättningar anser i likhet med Tvingstedts (1993) att det är betydelsefullt att barnen 

får tillgång till att ”höra småprat” genom att pedagogerna använder ett fullt teckenspråk 

naturligt i vardagen. Lundströms avhandling (2005) och några pedagoger i min studie 

som har lång erfarenhet visar på att synen på döva och dövundervisning har förskjutits 

mot en acceptans av tvåspråkighet. Mer och mer forskning framhåller så som Salud Ji-

ménez, José Pino och Herruzo (2009) att döva barn helt klart ska få CI, vilket främjar 

talutvecklingen och endast medför en minimal försening i förhållande till deras ålder. 

Vissa uppfattningar i mitt resultat tydliggör att allt fler barn med hörselnedsättningar får 

CI, vilket medför ett förändrat behov av hur det extra stödet ska organiseras på försko-

lan. Det förändrade behovet upplevs av någon som kluvet och svårbalanserat då det är 

svårare att ge tvåspråkighet, än enbart tal eller rent teckenspråk. 

Jag menar i likhet med mitt resultat och Svenska Unescorådets skrift (2008:1) att 

möjligheten att bli tvåspråkig med både teckenspråk och tal måste stärkas. Vissa peda-

goger visar liksom Jönsson (2003) på vikten av att barnen erbjuds teckenspråk, så att 

barnen själva kan välja vilka situationer de vill använda teckenspråk eller tal. När det 

gäller kommunikationsstöd kan Vygotskijs proximala utvecklingszon aktualiseras. Vil-

ket innebär att ett barn kan utvecklas och lära sig mer om det sker i samspel med en 

person som ligger på en högre nivå än barnet själv (Säljö, 2000). Någon pedagog bely-

ser vikten av att pedagogerna i förskolan kan ett fullt teckenspråk. Detta för att pedago-

gerna ska kunna ge barnen en sådan mängd tecken så att barnen själva kan välja att an-

vända teckenspråket vid de tillfällen då det behövs. Även Preisler, Tvingstedt och Ahl-

ströms rapport (2003) tydliggör att barnets teckenspråk utvecklas mer genom stöd av 

någon person som kan mer teckenspråk än barnet själv. Horn (1995) i likhet med resul-

tatet menar att det nästan är omöjligt att använda tillräckligt mycket med teckenspråk. 

Det finns varierande uppfattningar angående mängden stöd i teckenspråk på förskolor-

na. Denna variationsbredd klargör att det både finns pedagoger som är nöjda och de som 

anser att det otillräckligt. Vissa pedagoger anser att de har för lite teckenspråkskunska-

per och för lite pedagogresurser för att barnen ska få tillräckligt kommunikationsstöd. 

Eftersom några pedagoger önskar sig ytterligare stöd, finns det i dagsläget ett ouppnått 

mål att arbeta vidare mot. Resultatet synliggör också vikten av att barnens kamrater får 
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lära sig teckenspråk. Enligt Säljö (2000) spelar inte bara de vuxna en betydelsefull roll 

utan kontakten med andra barn är ett viktigt stöd för att barnet ska lära. 

 

8.3.2 Psykosocialt stöd  

Mitt resultat visar samstämmigt med Ahlströms studie (2000), att svårigheterna som 

barnet har inom det sociala hänger samman med att barnen har svårt språkligt. Vilket 

innebär att har barnen svårt att kommunicera kan de även få svårt att fungera socialt, 

samtidigt utvecklas barnen kommunikativt genom att få socialt stöd. Flera studier (bl.a. 

Ellström, 1990; Ahlström, 2000; Jorup & Preisler, 2001) och mitt resultat belyser vikten 

av pedagogernas närvaro och att gå in i barnens lek. Pedagogerna i min studie påtalar 

varierande uppfattningar angående vikten av att aktivt hjälpa barnen att förstå leken, att 

direkt ge begrepp, utveckla kommunikationen, vara ett stöd i att lösa konflikter och 

hjälpa till att organisera bra lek. Vygotskijs teorier angående den ”proximala utveck-

lingszonen” påtalar aktivt stöd från vuxna, då barnen kan utvecklas mer/ prestera mer i 

samspel med andra (Säljö, 2000).  

När pedagogerna talar om liknelserna ”som en igel” eller ”har ett getöga” finner jag 

det viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt förhållande till barnen. Pedagogerna 

menar att de bör befinna sig så nära barnen, så att de vet vad som sker och på så sätt 

aktivt kan ingripa, men samtidigt ge barnen så mycket frihet så att de själva kan handla 

efter sin förmåga. Ellström (1990) belyser något liknande när hon säger att pedagogen 

bör vara situationsanpassad, att gå in i barnens lek vid rätt tidpunkt så att de inte stör 

redan fungerande lek. Ahlströms avhandling (2000) visar att det kan vara en skillnad på 

hur mycket man ska gå in i barnens lek beroende på barnens ålder. Mitt resultat visade 

på att små barn med hörselnedsättningar inte behövde något extra stöd socialt, då det 

oftast var tillräckligt med den ”vanliga samvaron” som finns på förskolor. Däremot vi-

sade Ahlströms (2000) resultat att yngre barn oftast behöver mer stöd än de äldre för-

skolebarnen. Skillnaderna mellan studierna tror jag ligger i att det inte är tydliggjort vad 

man räknar som yngre förskolebarn, då det kan vara skillnad mellan vilket stöd som 

behövs till en ettåring eller t.ex. en treåring. 

Ahlströms studie (2000) belyser att barnet ska ses som aktiv och värdefull sam-

spelspartner, där den vuxne uppmuntrade och hade ett stödjande förhållningssätt vilket 

gynnar barnets utveckling. Vygotskijs teorier angående den ”proximala utvecklingszo-

nen” påtalar inte enbart aktivt socialt stöd från vuxna utan stödet från andra barn är be-

tydelsefullt, då barnen kan utvecklas mer/prestera mer i samspel med andra (Säljö, 
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2000). Jag har i studien funnit resultat som visar på att det behövs specialpedagogiskt 

stöd som innebär att organisera barngruppen i mindre grupper och enskild tid. Pedago-

gerna menar att de enskilda stunderna är viktiga för att bl.a. ha en möjlighet att se hur 

mycket barnet har förstått. Resultatet visar också att det är ganska svårt att finna tid för 

de enskilda stunderna. Några pedagoger menar att de andra barnen är ett viktigt stöd i 

det sociala, när de visar ett intresse att kommunicera och tar initiativ till kontakt. Som 

jag tidigare har nämnt menar både Jorup och Preisler rapport (2001), Jönsson (2003) 

och Danermark (2005) att är det är viktigt att barn med hörselnedsättning får träffa 

andra barn med hörselnedsättningar, det ger en möjlighet att acceptera sig själv, se sig 

som normal och få en klar identitet. Mitt resultat belyser vikten av att barn med hörsel-

nedsättningar får träffa andra barn med hörselnedsättningar, genom att bl.a. besöka spe-

cialförskolor och organisera samlingsgrupper där flera barn har hörselnedsättningar.   

En gynnande utveckling är enligt några pedagogers uppfattningar när barn utveck-

las ”som andra” och få ett ”vanligt socialt liv”. Frågan jag ställer mig är, om dessa upp-

fattningar som handlar om jämförande mot normaliteten, påverkar för hur det specialpe-

dagogiska stödet utformas? Horn (1995) menar att barnets hörselskada ska ses som ”en 

form av variation och inte en defekt som måste normaliseras” (Horn, 1995, s. 129). Att 

standardisera en person innebär enligt Börjesson (1997) att normalisera en person till 

det önskvärda. En pedagog hade uppfattningar om att barnet med hörselnedsättning får 

en dålig stämpling och blir segregerad i gruppen, vilket troligtvis är olika från barn till 

barn och från förskola till förskola. En dansk studie av Percy-Smith och Cayé-

Thomasen m.fl. (2008) visade att barn med CI inte är en mer utsatt grupp för mobbing 

än andra barn. Enligt Danermark (2005) har omgivningen ett stort ansvar att stärka iden-

titeten hos den som har hörselnedsättning. Några pedagoger i min studie talade om vik-

ten av att ge barnen en trygghet, självkänsla och självsäkerhet. Barnen behöver då få 

hjälp med att förtydliga vardagen, lära sig att kommunicera samt att få kärlek och enga-

gemang av pedagogerna. I FN:s konvention om barns rättigheter står det att ”barnens 

bästa ska komma i första rummet”(FN förbundets hemsida, 090108, artikel 3 och 1§). 

Mitt resultat tydliggör många varierande uppfattningar som belyser vad en gynnande 

utveckling kan innebära: ”att barn får vad de behöver”, ”det bästa möjliga”, ”ge olika 

stöd för barn är olika”, ”barn måste få vara barn”, ”barnen ska få extra stöd efter sina 

förutsättningar”, ”ingå i en förskoleverksamhet som är på deras egna villkor”, ”måste 

vara väldigt individuellt för varje barn” och ”ge barnet så mycket stöd som det är möj-

ligt”. Flera pedagoger belyste vikten av att behandla barnet som vilket barn som helst. I 
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likhet med Jönsson (2003) så ska det ställas samma krav på barn med hörselnedsättning 

som för dem som är hörande. Några pedagoger i min studie menade att det fanns en stor 

risk att människor runt barnet tyckte synd om dem, vilket påverkar barnets självbild 

negativt. Mitt resultat visar att det är mycket viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt 

förhållningsätt och arbetssätt.   

Tvingstedt, Preisler och Ahlström (1999) samt Danermark (2005) belyser i likhet 

med min studie att ett bra pedagogiskt bemötande är betydelsefullt. Sammanfattningsvis 

kan ett bra pedagogiskt bemötande innebära: att inte stå för långt bort, att placera sig 

framför barnet, att ta ögonkontakt, att tala tydligt och att påkalla uppmärksamhet. Mitt 

resultat visar också vikten av att barn med hörselnedsättning behöver mer kroppskon-

takt, att barnet ser pedagogens mun tydligt och att pedagogen går in på barnens nivå för 

att de ska bli sedda och respekterade.  

 

8.3.3 Kognitivt stöd 

Resultatet visar tydliga olikheter i uppfattningar angående om det behövs kognitivt stöd. 

Diskussionen berör mer preciserat kognitiva funktioner så som barnets kunskapsnivå, 

tänkande och arbetsminnet. Flera av pedagogernas uppfattningar, Svensson (1998) samt 

Ahlström, Preisler och Tvingstedt (1999) visar på att barnet med hörselnedsättning 

hämmas kognitivt. Pedagogerna i min studie började inte själva att tala om att det be-

hövdes kognitivt stöd. En anledning kan vara att pedagogerna istället till viss del talade 

om kognitivt stöd i sammanhanget med kommunikationsstöd och socialt stöd. Eftersom 

det enligt Svensson (1998) finns samband mellan barnets kognitiva, språkliga och socia-

la utveckling. En annan anledning till varför pedagogerna inte själva började prata om 

kognitivt stöd, kan vara så som det framkommer i resultatet, att begreppet kognitivt inte 

är något vanligt förekommande begrepp i förskolan. 

Några pedagoger talar om att specialpedagogiskt stöd är avgörande för barnets 

kognitiva utveckling. Heilings (1993) resultat visar att när barn med hörselnedsättningar 

får stöd i att utveckla ett rikt teckenspråk, har barnens kunskapsnivå höjts märkbart. 

Detta synliggörande förtydligar betydelsen av specialpedagogiskt stöd inom flera områ-

den. En amerikansk studie av Burkholder och Pisoni (2003) visar i likhet med mitt re-

sultat, att barnet påverkas tankemässigt bl.a. att det tar längre tid eftersom barnen talar i 

ett långsammare tempo och med längre pauser mellan ord. Pedagogerna i min studie 

nämnde inte att barn med hörselnedsättning har en nedsatt förmåga med arbetsminnet, 

vilket Burkholder och Pisonis studie (2003) visar. En ytterligare amerikansk studie 
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(Horn & Davis m.fl., 2004) visar att barn som får CI på båda öronen får fördelar. Deras 

resultat är dock varierande, vilket delvis kan förklaras i att det finns olika känslighet i de 

underliggande kognitiva funktionerna. Heiling (1993), Hansson och Forsberg m.fl. 

(2004) samt mitt resultat visar på att det är viktigt att vara observant på alla barns olik-

heter, grad av hörselnedsättning m.m. för att kunna särskilja hörselnedsättningen från 

eventuella andra funktionsnedsättningar innan barnet påstås påverkas kognitivt. 

Vissa pedagoger menar att barnen med hörselnedsättningar inte påverkas kognitivt 

eller att om barnen får extra stöd så sker det ingen påverkan. Roos (2004) belyser att 

döva barn är kompetenta barn, detta anser jag synliggörs i mitt resultat när några peda-

goger uttrycker att de har erfarenhet av ”att barnen är väldigt med och snabbtänkta”. 

Eftersom mitt resultat visar på varierande skillnader i uppfattningar angående hur kogni-

tivt stöd behövs anser jag i likhet med flera studier bl.a. Burkholder och Pisoni, (2003), 

Horn och Davis m.fl. (2004) samt Hansson och Forsberg m.fl. (2004) att det behövs mer 

forskning för att bättre förstå vilken roll kognitiva funktioner har. 

 

8.3.4 Motoriskt stöd  

I min studie anser så många som hälften av pedagogerna att barnens motoriska utveck-

ling påverkas av att de har en hörselnedsättning. I mitt resultat fanns olika uppfattning-

ar, där vissa pedagoger menade att barnen med hörselnedsättning inte påverkas moto-

riskt. Jag har även funnit resultat som visar att vissa barn har svårigheter med balansen 

eller att de är mer rädda och vågar inte göra vissa motoriska aktiviteter. Den franska 

studien av Jacot och Van Den Abbeele m.fl. (2009) är en av få studier som jag har fun-

nit som styrker att relativt många barn med hörselnedsättningar har balansstörningar och 

att de löper stor risk för att få ytterligare balansstörningar av själva CI-operationen. Jag 

anser i likhet med Rine och Braswell m.fl. studie (2004) samt Jacot och Van Den Abbe-

ele m.fl. studie (2009) att det är betydelsefullt att ytterligare forskning bedrivs angående 

att identifiera olika motoriska nedsättningar, för att förbättra och finna effektiva stödin-

satser. I mitt resultat nämndes ytterst lite motoriskt stöd, så som träning av balans och 

skogsvistelse. Rine och Braswell m.fl. studie (2004) besannar att extra motoriska stöd-

insatser ger betydigt bättre resultat, där stödinsatserna innebar inte enbart en bättre mo-

torisk skicklighet, med bl.a. bättre balansförmåga, utan kunde även stoppa den tillväx-

ande motoriska utvecklingsförseningen.  
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8.3.5 Förskolemiljöns utformning och innehåll  

Min studie visar klart på att stödet i den fysiska miljöns utformning har betydelse och är 

viktigt, både för barnet som har hörselnedsättning men även för de andra barnen och 

pedagogerna. Det finns variationer mellan hur mycket förändringar pedagogerna har 

gjort i samband med att de har barn som har hörselnedsättningar. Skillnaderna kan ha 

olika anledningar, så som avsaknad av ekonomiska resurser, vilket stöd det finns från 

ledningen, längden på pedagogernas erfarenhet och insikt av fysiska miljöns betydelse. 

Mitt resultat visar att det finns behov av ytterligare förändringsarbete i förskolans fysis-

ka miljö. Enligt Björklid (2005) är det få nybyggda skollokaler som har en bra ljud- och 

ljusmiljö. I min studie var det dock en pedagog som gav ett positivt hopp om en föränd-

ring angående detta, då hon hade fått vara med i planeringen inför ombyggnaden av 

förskolan. I likhet med Arbetslivsinstitutet m.fl. skrift (2006) belyser mitt resultat ex-

empel på bra åtgärder i den fysiska miljön. Sammanfattningsvis nämns ljuddämpande 

plattor på väggar och innetak, bra golvmaterial, gardiner, mattor, tyger i leksakslådor, 

mjuka bordsskivor och ”tassar” eller tennisbollar på stolsbenen.   

Hälften av pedagogerna talar om vikten att försöka ordna en lugn miljö, då barnen 

blir trötta av allt de tar in visuellt. Laikes studie (i Ecoph akustik, 2002) visade på att en 

detaljrik och färgstark miljö gav koncentrationssvårigheter och Danermark (2005) me-

nar att det är ansträngande att ta in mycket via synen. Jag tror ibland att det kan skapas 

en viss form av kluvenhet hur förskolor ska utformas, ifrån en inte allt för detaljrik och 

färgstark miljö till en miljö som är stimulerande för våra sinnen. Två pedagoger talar i 

likhet med Ahlström, Preisler och Tvingstedt (1999) att barnen lär sig genom sina sin-

nen, därför är det viktigt att barnen får göra konkreta upplevelser. I mitt resultat nämns i 

samband med detta att barnen får känna på olika material så som lera, sand och färg 

m.m. Konkret stöd som nämns och som är betydelsefullt i arbetet med att förtydliga 

vardagen för barn med hörselnedsättningar är: digitalkamera, videokamera, dator, kon-

taktböcker, bildschema, teckenbilder, rekvisita och andra bilder. Vidare påtalar Björklid 

(2005) och en av pedagogerna vikten av bra belysning och att man tänker på från vilket 

håll ljuset i lokalerna är riktat, då personer med nedsatt hörsel är mer beroende av ett 

tillfredställande ljus.  

Enligt Säljö (2000) har barnen stor hjälp av Vygotskijs s.k. fysiska redskap, vilket 

kan liknas vid hörseltekniska hjälpmedel. Enligt mitt resultat och HRF (2008) fram-

kommer det att allt fler barn får CI. Jag funnit uppfattningar som menar att barnen som 

har fått CI som tekniskt hjälpmedel har lättare att utveckla talad svenska. Enligt Conia-
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vitis Gellerrstedt (2007) ska stöd ges angående teknisk utrustning. Det är svårt att ge-

stalta en entydig resultatbild av hur det tekniska stödet ser ut på förskolorna. På grund 

av att det tekniska stödet inte nämns något nämnvärt, tror jag att pedagogerna har en 

allmängiltig acceptans. När pedagogerna visar en acceptans menar Jönsson (2003) att 

det är lättare för barnen att använda tekniska hjälpmedel. En pedagog berättar om sina 

goda erfarenheter av användandet av teleslinga med de äldsta förskolebarnen. Tekniska 

hjälpmedel utöver hörapparater och CI verkar inte förekomma som stöd för yngre för-

skolebarn. 

Enligt två pedagoger är det viktigt att barnen med hörselnedsättningar får praktiskt 

stöd. Resultatet visar att pedagogerna måste vara mer uppmärksamma på barn som har 

CI. Att hjälpa barnen så att CI-delarna sitter ordentligt så att barnet hör. Men även att 

förhindra att de yttre CI-delarna inte kommer i kontakt med vatten eller statisk elektrici-

tet, då de datoriserade inställningarna kan rubbas eller helt gå sönder. 

 

8.3.6 Stöd på organisations – och samhällsnivå 

Jag har i min studie funnit olika uppfattningar angående stöd på organisations- och 

samhällsnivå. I mitt resultat synliggjordes en uppfattning angående att förskolan och 

barnen med hörselnedsättningar får stöd genom läroplanen. Som jag tidigare nämnde 

tog regeringen relativt nyligen ett beslut (080925) att förnya förskolans läroplan, den 

ska bl.a. innehålla kompletteringar och konkretare mål (Skolverkets hemsida, 090107). 

Eftersom styrdokumenten i dagsläget inte har några konkreta mål angående hur stödet i 

förskolan ska utformas, står min förhoppning till att nya styrdokument ska bli ett värde-

fullt redskap för att barnen med hörselnedsättning ska få det stöd de behöver, på sina 

villkor. 

I resultatet framkommer i likhet med Haug (1998) att stödet kan organiseras på 

många olika sätt och att det är hela förskolans ansvar. Mitt resultat visar att det finns 

både pedagoger som är nöjda med det stöd de får från ledningen och de som är mindre 

nöjda. Enligt Haug (1998) behöver resurser inte enbart ses som pengar, det kan även 

innebära material och pedagogernas och ledningens kompetens. Mitt resultat visar bl.a. 

att det behövs ytterligare stöd genom att få tid för enskild träning, att barnen får mer 

teckenspråk hemifrån, att starta en öppen förskola och mer ekonomiska resurser. Några 

av pedagogerna har uppfattningar om att det behövs fler pedagoger och önskar sig en 

extra resurs till barngruppen. Enligt Vernesson (2007) är den viktigaste förutsättningen 

för god inlärning att det finns tillräckligt med pedagoger. Både Persson (2008) och Ver-
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nesson (2007) hävdar att det just i besparingstider saknas ekonomiska resurser och spe-

cialpedagogisk kompetens. Mitt resultat och Vernersson (2007) tydliggör att det är allas 

ansvar att barnen får sina behov tillgodosedda. De flesta pedagogerna önskar mer ut-

bildning och handledning. För att förskolan ska ha en möjlighet att lyckas i arbetet med 

barn med hörselnedsättningar behöver pedagogerna ha kunskap om hur funktionsned-

sättningen påverkar barnet, bedöma barnets teckenspråksnivå och att ha kontaktförmåga 

och inlevelseförmåga (Horn, 1995; Ahlström 2000; Cramer-Wolrath, 2006). En övervä-

gande del av pedagogerna i min studie belyser vikten av att få mer kunskap och förstå-

else, både vad det gäller själva hörselnedsättningen och teckenspråket. På flertalet stäl-

len i mitt resultat uppmärksammas att pedagogerna har svårigheter att veta om barnens 

behov av extra stöd beror av hörselnedsättningen eller av andra ytterligare funktions-

nedsättningar. Enligt Ahlström (2000) kan det hjälpa att ha kunskap om vad som är ty-

piskt för en hörselnedsättning, så att pedagogerna har möjlighet att se om barnen har 

några ytterligare funktionsnedsättningar, vilket har betydelse så att relevanta stödinsat-

ser kan sättas in. 

Mitt resultat, Horn (1995) samt Preisler, Tvingstedt och Ahlströms studie (1999) 

visar att förskolorna får specialpedagogiskt stöd av specialpedagoger (Främst s.k. hör-

selpedagoger). Detta stöd visar sig bl.a. genom råd, tips på ljudövningar, hjälp att skriva 

åtgärdsprogram, ordna en tolk, när barnet kommer från en flerspråkig familj och stöttat 

pedagogen i kontakten till föräldrar och rektor. Jag fann resultat i min studie som visade 

på att pedagogerna var mycket positiva till hörselpedagogernas besök, vilket är motsatta 

resultat mot Preisler, Tvingstedt och Ahlströms studie (1999). En av flera orsaker till 

dessa motsatta resultat i positiv riktning, kan vara att det skett en tidsmässig acceptans 

under de nästan tio år som har förflutit mellan studierna. I likhet med Preisler, Tvings-

tedt och Ahlströms (1999) studie visar mitt resultat att vissa förskolor har uppskattade 

besök av en logoped, vars uppgift bl.a. är att göra talbedömningar på barnen. Mitt resul-

tat visar också att vissa förskolor har stor hjälp av sjukgymnasten, barnhälsovården, 

barnhabiliteringen och ett resurscentrum, beroende av vilket barn det gäller och vad de 

behöver. 

I mitt resultat framträder tydligt olika uppfattningar angående vilken verksamhets-

form som kan ge det mest gynnande specialpedagogiska stödet. Persson (2008) menar 

att det karakteristiska inte är vilken verksamhetsform det innebär, utan hur innehåll och 

undervisning anpassas så att verksamheten kan möta alla barns olika förutsättningar för 

lärande. Detta låter mycket bra och eftersträvansvärt, men frågan är om det fungerar i 
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verkligheten. En del pedagoger har mer framträdande positiva uppfattningar om försko-

leverksamhet som är specialorganiserad för barn med hörselnedsättningar, andra fram-

håller ordinär förskolverksamhet där ett eller flera barn med hörselnedsättning är indi-

vidintegrerade i en normalhörande barngrupp. Det jag har kommit fram till är att det 

finns uppfattningar om att det finns en del förskolor som inte har ett sådant stöd som är 

viktigt för att barnen ska ha en gynnsam utveckling. Vilket jag anser är betydelsefullt att 

synliggöra. Differentiering är enligt Persson (2008) ett förlopp som avser att möta bar-

nens olika förutsättningar för lärande, vilket kan ske på olika sätt, vilket jag anser måste 

vara målet vid val av verksamhetsform. Vidare finns det mycket att lära utav 

Marschark, Rhoten och Fabichs (2007) amerikanska artikel, som belyser att först när 

man förstår hur barn med CI tänker och lär kan man anpassa stödet till barn med CI, så 

att man både utgår från barnens förmågor och deras behov.  

 

8.4 Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis visar studien att det behövs en stor mängd av varierande specialpe-

dagogiska stödinsatser på förskolor, för att barn med hörselnedsättningar ska få en 

gynnsam utveckling. Genom att jag använder Bronfenbrenners teori som förklarings-

modell kan resultat synliggöras. Resultatet visar att det stöd som finns för barn med 

hörselnedsättningar i förskolan innehåller olika delar/miljöer som samspelar. Detta sam-

spel är viktigt att belysa då det får betydelse för vilket stöd barnet får. 

Variationen av uppfattningar angående specialpedagogiskt stöd ger en rikare och 

vidgad bild av vad det hela handlar om. De viktigaste och mest prioriterade stödinsat-

serna finns i områdena kommunikationsstöd och psykosocialt stöd. Studien visar att 

teckenspråk är ett nödvändigt kommunikationsredskap för barn med hörselnedsättning-

ar. Närvarande pedagoger är ett viktigt psykosocialt stöd. Även andra delområden av 

specialpedagogiskt stöd, så som kognitivt- och motorisktstöd, stöd i den fysiska miljöns 

utformning och stöd på organisations- och samhällsnivån är av stort värde. 

I resultatet synliggörs också uppfattningar angående stöd som ges ur olika special-

pedagogiska perspektiv, bl.a. stöd utifrån individ-, grupp och organisationsperspektivet. 

Trots att studien synliggör en mängd goda exempel finns det fortfarande stöd som sak-

nas. Som jag belyste i inledningen är det en enorm brist på lagstiftning, då inte personer 

med hörselskador, inte ens barn med CI har rätt till teckenspråksundervisning (HRF, 

2007). Jag tror att det behövs tydligare styrdokument i Sverige, som ger barn med hör-

selnedsättningar lagstadgad rätt att få stöd att utveckla tvåspråkighet i vilken verksam-
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hetsform barnen än går i. Studien visar variationen mellan de pedagoger som hävdar att 

vissa barn inte får vad de behöver, till motsatta sidan där någon pedagog menar att det 

finns tillräckligt med stöd. Visserligen har det skett en positiv förändring för barn med 

hörselnedsättningars situation och stödinsatser om man ser till tidigare beskriven histo-

rik och situationen idag. Då framförallt synen på hörselskadade märkbart har utvecklats 

positivt. Eftersom det finns uppfattningar i min studie angående att det behövs ytterliga-

re stöd för barnen som har en hörselnedsättning, anser jag att styrdokumenten inte i 

dagsläget är uppfyllda, eftersom det i Lpfö 98 står följande: 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar” (Lpfö 98, 2006, s. 5). 

Jag som snart färdig specialpedagog, ser med glädje på resultaten som visar att pedago-

gerna i förskolan högt värdesätter specialpedagogernas arbete. Genom studien har jag 

uppmärksammat att det finns pedagoger som anser att vissa verksamhetsformer har ett 

mer välfungerande specialpedagogiskt stöd än andra verksamhetsformer för barn med 

hörselnedsättningar. Jag anser att synliggörandet möjliggör att pedagoger, specialpeda-

goger, ledning, samhället i stort m.fl. kan ta till vara på funna goda exempel och aktivt 

se till att tillföra det ytterligare specialpedagogiska stöd som behövs. Så att målet med 

en ”skola för alla” och en gynnande utveckling för barn med hörselnedsättning kan 

uppnås. Eftersom barn är olika, oavsett om de har en hörselnedsättning eller inte, åskåd-

liggör studiens resultat att det är betydelsefullt att det finns olika verksamhetsformer.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Jag anser att det behövs ännu fler studier utifrån att försöka skapa en helhetsbild angå-

ende det specialpedagogiska stödet för barn med hörselnedsättningar. Det skulle vara 

intressant att göra en jämförande studie angående både pedagogers och specialpedago-

gers uppfattningar. Vilket jag tror skulle bidra med en än mer växande helhetsbild och 

en ökad samstämmighet om hur det specialpedagogiska stödet bäst ska utformas. Mitt 

resultat synliggör uppfattningar som handlar om jämförande, att barn ska få utvecklas 

”som andra”. Dessa uppfattningar skulle vara intressant att studera vidare, vad det får 

för betydelse för hur det specialpedagogiska stödet utformas. Det skulle också vara in-

tressant att göra en etnografisk studie, där specialpedagogiska stödinsatser observeras på 

en förskola under en längre tid, med fokus inställt på ett låg prioriterat område, såsom 

kognitivt- eller motoriskt stöd.  



 
 

Referenser 
 
Ahlström, Margareta Preisler, Gunilla & Tvingstedt, Anna-Lena (1999). Cochlea implantat 
på barn - en psykosocial uppföljningsstudie. Kommunikation och samspel i förskolemiljön. 
(Rapport, nr. 665). Malmö högskola, Institutionen för Pedagogik.  
 
Ahlström, Margareta (2000). Hörselskadade barn i kommunikation och samspel. (Akademisk 
avhandling). Stockholms Universitet, Institutionen för Psykologi.  
 
Alexandersson, Mikael (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. Starrin, 
Bengt och Svensson, Per- Gunnar (red.) Kvalitativmetod och vetenskapsteori (s. 111-136). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen 
(2006). Bullret bort. En liten bok om god ljudmiljö i förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen.  
 
Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  
 
Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lä-
rande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Liber.  
 
Bronfenbrenner, Urie (1979). The ecology of human development: experiments by nature and 
design. Cambridge: Harvard Univ. Press.  
 
Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi AB.  
 
Burkholder, Rose A & Pisoni, David B (2003). Speech timing and working memory in pro-
foundly deaf children after cochlear implantation. Journal of Experimental Child Psychology. 
Volume 85, p. 63–88. 
 
Börjesson, Mats (1997). Om barns olikheter. Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan, med 
historiska jämförelsepunkter. Stockholm: Liber.   
 
Charon, Joel. M (2007). Symbolic interacionism. An introduction, an interpretation, an inte-
gration. UK: Prentice Hall.  
 
Coniavitis Gellerstedt, Lotta (2007). Om elever med hörselskada i skolan. (Skrift). Specialpe-
dagogiska institutet.  
 
Cramér- Wolrath, Emelie (2006). Om småbarns kommunikation - och språkutveckling. Roos, 
Carin och Fishbein, Siv (red.) Dövhet och hörselnedsättning - Specialpedagogiska perspektiv 
(s. 39- 72). Lund: Studentlitteratur.  
 
Danermark, Berth (2005). Att (åter) erövra samtalet - En bok om hörselskada och kommuni-
kation. Örebro: Läromedia AB.  
 
Ecoph akustik (2002). Begränsa inte dina sinnen. Ljudet och den lärande miljön. Hyllinge: 
Saint-Gobain Ecophon AB. 
 



 
 

Ellström, Eva (1990). Hörselskadade och döva barns lek i integrerad förskoleverksamhet. 
(Rapport, LIU-PEK-R-149). Linköpings Universitet, Institutionen för Pedagogik och Psyko-
logi. 
 
Emanuelsson, Ingemar (2004). Integrering/inkludering i svensk skola. Tossbro, Jan (red.) In-
tegrering och inkludering. (s. 101-120). Lund: Studentlitteratur. 
 
FN förbundets hemsida (090108). Konventionen om barnets rättigheter, antagen av FN:s ge-
neralförsamling den 20 november 1989. http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/ 
file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf Hämtad: 090108 
kl. 22:08.      
 
Geers, Ann, Brenner, Chris, Nicholas, Johanna, Tye- Murray, Nancy and Tobey, Emily 
(2003). Educational factors contributing to cochlear implant benefit in children. International 
Congress Series. Volume 1254, p. 307-312. 
 
Hansson K, Forsberg, J, Löfqvist, A, E, Mäki-Torkko, Sahlén, B (2004). Working memory 
and novel word learning in children with hearing impairment and children with specific lan-
guage impairment. International Journal of Language & Communication Disorders. Volume 
39, p. 401-422.   
 
Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Liber.   
 
Heiling, Kerstin (1993) Döva barns utveckling i ett tidsperspektiv. (Akademisk avhandling). 
Lunds Universitet, Institutionen för Psykologi och Pedagogik.  
 
Horn, David L, Davis, Rebecca A.O, Pisoni, David B, Richard & T. Miyamoto (2004). Visual 
attention, behavioral inhibition and speech/language outcomes in deaf children with cochlear 
implants. International Congress Series. Volume 1273, p. 332–335. 
 
Horn, Erna (1995) Hörselskador, Oddrun Rakstang, Eck och Rognhaug, Berit (red.). Special-
pedagogik. (s.129-150). Lund: Studentlitteratur.  
 
HRF/Hörselskadades riksförbund (2006a). Det går väl ganska bra? Årsrapport. Stockholm.  
 
HRF/Hörselskadades riksförbund (2007). Äh, det var inget viktigt. Årsrapport. Stockholm. 
 
HRF/Hörselskadades riksförbund (2008). Adjö yxskaft- om hörselskadades situation i Sverige. 
Årsrapport. Stockholm.  
 
HRF:s /Hörselskadades riksförbund hemsida (090106). Om hörselskadade.  
http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072&baseRef=2072 Hämtad: 090106 kl. 18:59. 
 
HRF:s /Hörselskadades riksförbund hemsida (090107). Cochlea-implantat.  
http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2156 Hämtad: 090106 kl. 19:03.  
 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) (1996). Etik, forskningsetiska 
principer för humaniora och samhällsvetenskap. (Broschyr). Uppsala: Ord och Form AB. 
 



 
 

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlit-
teratur.  
 
Jacot, Etienne, Van Den Abbeele, Thierry, Debre, Hopital Robert, Wiener-Vacher & Sylvette 
R. (2009). Vestibular impairments pre- and post-cochlear implant in children. International 
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009, Volume 73, p. 209-217. 
 
Johansson, Eva (2003). Forskare och pedagogers möten med barns perspektiv. Pedagogisk 
forskning i Sverige. Nr. 8:1-2, s 42-57.   
 
Jorup, Boel & Preisler, Gunilla (2001). Lekens plats i förskolan för barn med Cochlea im-
plantat på barn. Analys av lekobservationer i olika pedagogiska miljöer. (Rapport, nr. 112), 
Stockholms Universitet, Institutionen för Psykologi. 
 
Jönsson, Lotta (2003). Hörselskadad! Kunskap – Identitet. Umeå: Specialpedagogiska institu-
tet.  
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, Staffan (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Starrin, Bengt och Svens-
son, Per-Gunnar (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s.163-187). Lund: Studentlittera-
tur. 
 
Lpfö 98 (2006) Läroplan för förskolan - Lpfö 98. SKOLFS 2006:22. Stockholm: Fritzes.  
 
Lundström, Kjell (2005). Dövas två språk och tvåspråkighet i skolundervisningen i Sverige 
1809-1990. (Akademisk avhandling). Stockholms Universitet, Institutionen för Individ, om-
värld och lärande.  
 
Marschark, Marc, Rhoten, Cathy, Fabich, Megan (2007). Effects of Cochlear Implants on 
Children’s Reading and Academic Achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 
Volume 12, p. 269-282.  
 
Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2006). Vad är ett socialt problem Meeuwisse, Anna (red.) 
och Swärd, Hans (red.) Perspektiv på sociala problem (s. 23-53). Stockholm: Natur och kul-
tur. 
 
Nationalencyklopedins hemsida (090306). Sökord: kognitiv. http://www.ne.se/kort/kognitiv. 
Hämtad 090306 kl. 06:28.  
 
Nationalencyklopedins hemsida (090306). Sökord: motorik . http://www.ne.se/kort/motorik. 
Hämtad 090306 kl. 06:35.  
 
Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik: Lund: Studentlitteratur. 
 
Olsson, Ingrid (1999). Att leva som lytt. Handikappades livsvillkor i 1800-talets Linköping. 
(Akademisk avhandling). Linköpings Universitet, Institutionen för Tema.  



 
 

 
Percy-Smith, Lone, Cayé-Thomasen, Per, Gudman, Mette, Hedegaard Jensen, Jorgen, Thom-
sen, Jens (2008). Self-esteem and social well-being of children with cochlear implant com-
pared to normal-hearing children. Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Volume 72, p. 
1113-1120.  
 
Persson, Bengt (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 
AB. 
 
Preisler, Gunilla, Tvingstedt, Anna-Lena & Ahlström, Margareta (1999). Cochlea implantat 
på barn- en psykosocial uppföljningsstudie. Mötet mellan föräldrar och CI-team samt mötet 
mellan förskolepersonal och CI. (Rapport, nr. 663). Malmö högskola, Institutionen för Peda-
gogik. 
 
Preisler, Gunilla, Tvingstedt, Anna-Lena & Ahlström, Margareta (2003). Skolsituationen för 
barn med Cochlea implantat på barn- Ur föräldrars, lärares och assistenters perspektiv. 
(Rapport, nr. 116). Stockholms Universitet, Institutionen för Psykologi.  
 
Riksdagens hemsida (090107). Svensk författningssamling (SFS) Hälso- och sjukvårdslag 
(1982:763) http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 Hämtad 
090107 kl. 22:46. 
 
Riksdagens hemsida (090108). Svensk författningssamling (SFS). Skollag (1985:1100) 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985
&bet=1985:1100 Hämtad: 090108 kl. 09:47.     
 
Rine, Rose Marie, Braswell, Jennier, Fisher, Donna, Joyce, Kelly, Kalar, Kristen Kalar, Shaf-
fer, Margaret (2004). Improvement of motor development and postural control following in-
tervention in children with sensorineural hearing loss and vestibular impairment. International 
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2004, Volume 68, p. 1141-1148. 
 
Roos, Carin (2004). Skriftspråkande döva barn. En studie om skriftspråkligt lärande i försko-
la och skola. (Akademisk avhandling). Göteborgs Universitet, Institutionen för Pedagogik och 
didaktik.   
 
Roos, Carin & Fishbein, Siv (2006). Introduktion – Interaktion, delaktighet, lärande. Roos, 
Carin och Fishbein, Siv (red.) Dövhet och hörselnedsättning- Specialpedagogiska perspektiv 
(s.13-36). Lund: Studentlitteratur.   
 
Salud Jiménez, Maria, José Pino Maria, Herruzo, Javier (2009). A comparative study of 
speech development between deaf children with cochlear implants who have been educated 
with spoken or spoken + sign language. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngo-
logy. Volume 73, p. 109-114.  
 
Skolverket (1998). Skolans fysiska miljö. En litteraturöversikt med exempel.  
 
Skolverkets hemsida (090107). Regeringsbeslut. Uppdrag till Statens skolverk om förslag till 
förtydliganden i läroplanen för förskolan http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/36/99/ 
regeringsuppdrag_forskolan.pdf Hämtad 090107 kl. 21:46.  



 
 

 
SOU (1998:66). Funktionshindrade elever i skolan  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/29/05/b3cb450e.pdf Hämtad: 090306 kl. 09:17.  
 
SOU (2006:29). Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt. 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60648 Hämtad: 090106 kl.18:13.  
 
Svenska Unescorådets skriftserie (1:2001). Salamancadeklarationen och Salamanca+5. 
Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet. 
 
Svenska Unescorådets skriftserie (1:2008). Riktlinjer för inkludering – att garantera tillgång 
till Utbildning för Alla. Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet. 
 
Svensson, Ann-Katrin (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur.  
 
Szklarski, Andrzej (2002). Den kvalitativa metodens mångfald: skilda ansatser – skilda tolk-
ningsintentioner.  (Rapport, nr. 15). Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 
Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nord-
stedts.  
 
Teveborg, Lennart (2001). Elever i behov av särskilt stöd: en bok om olika funktionshinder 
och skolans stödjande insatser för elever med dessa funktionshinder. Solna: Ekelund.  
 
Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 
 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Tvingstedt, Anna-Lena (1993). Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga klasser. 
(Akademisk avhandling). Lunds Universitet, Institutionen för Pedagogik. 
 
Tvingstedt, Anna-Lena, Preisler, Gunilla, & Ahlström, Margareta (1999). Cochlea implantat 
på barn- en psykosocial uppföljningsstudie. Kommunikation och samspel i familjen. (Rapport, 
nr. 664). Malmö högskola, Institutionen för Pedagogik. 
 
Uljens, Michael (1989). Fenomenografi- forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Utbildningsdepartementet, Larsson, Sofia & Specialskoleutredningen (070920). Unga Hörsel-
skadade, Sveriges Ungdomsförbund och Dövblind Ungdom om Specialskoleutredningen. 
http://www.s-d-u.se/DOKUMENT/nytt_i_sdu/070927.specialskoleutredningen.pdf Hämtad: 
090106 kl.18:39.  
 
Vernersson, Inga-Lill (2007). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv: Malmö: Holm-
bergs AB.  
 
Yucel, Esra, Derim, Deray, Celik, Demet (2008). The needs of hearing impaired children´s 
parents who attend to auditory verbal therapy-counseling program. Journal of Pediatric Otor-
hinolaryngology. Volume 72, p. 1097-1111.  
 



 
 

  Bilaga 1. 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Hur många barn har ni på er förskola? 

• Hur gamla är barnen på er förskola? 

• Hur många pedagogtjänster finns det på er förskola? 

• Vilken utbildning har du? 

• Är du är anställd som resurs för hela barngruppen eller som assistent specifikt för ett 
barn? 

• Hur lång erfarenhet har du av barn med hörselnedsättningar? 

Gynnsam utveckling 

• Vad innebär en gynnsam utveckling för barn med hörselnedsättning? 
• Inom vilka områden i barnets utveckling behöver barn med hörselnedsättningar speci-

alpedagogiskt stöd? 
• Beskriv hur en hörselnedsättning påverkar barnet? 

- Nämn vissa tänkbara områden om de ej nämns, fråga om de tror att de påverkas och 
hur det i så fall påverkas t.ex. språkligt, psykosocialt, kognitivt. 

Specialpedagogiskt stöd 
• Vad innebär begreppet specialpedagogiskt stöd? 
• Är stödet riktat mot något specifikt, så som barnet som har hörselnedsättning, mot 

grupp eller mot organisation? 
• Vilket syfte har specialpedagogiskt stöd? 
• På vilket sätt tror du att din barnsyn kan påverka ditt val av specialpedagogiskt stöd? 

Nuvarande specialpedagogiskt stöd 

• Vilket specialpedagogiskt stöd används på förskolan?    
- Ge exempel på övergripande delområden? 
- Motivera varför stödet behövs. 

• Specificera vad dessa olika delområden av specialpedagogiskt stöd innebär? 
- Nämn övergripande delområden om de ej nämns, fråga om stödet finns och vad det i 
så fall innebär t.ex.  kommunikations stöd, psykosocialt stöd, stöd genom bra pedago-
giskt bemötande, organisatoriskt stöd, stöd i den fysiska miljön. 

Ytterligare specialpedagogiskt stöd 
• Finns det behov av något ytterligare specialpedagogiskt stöd, än det som ges på för-

skolan?  
- Motivera varför. 

   
 



 
 

 
      Bilaga 2. 

 
Hej! 
Jag heter Sara Persson och studerar min sista termin till specialpedagog på Lin-
köpings universitet. Jag kommer under hösten 2008 att göra ett examensarbete 
på (15hp).  
     Syftet med arbetet är att studera skillnader i pedagogers uppfattningar om vad 
ett bra specialpedagogiskt stöd innebär för att barn med hörselnedsättning ska ha 
en gynnsam utveckling. 
 
Min förhoppning är att någon i ert arbetslag har möjlighet att ställa upp på en 
intervju. Era tankar reflektioner och arbetsätt inom området är viktiga att syn-
liggöra och ta del av för att en utveckling ska ske. Jag har själv arbetat som för-
skollärare i en barngrupp där några barn hade hörselnedsättningar och vet att det 
är givande att ta del av andras lärdomar. Era svar kommer inte att bedömas som 
rätt eller fel, fokus kommer vara att synliggöra skillnader och likheter. 

Examensarbetet kommer ta hänsyn till etiska regler, så som konfidentiella 
aspekter. Det innebär bl.a. att namn på personer och förskolor inte kommer att 
synas i arbetet. Ni har all rätt att avböja och avbryta er medverkan under tiden 
som undersökningen pågår. Jag planerar att använda mig av bandspelare under 
intervjun, så min förhoppning är att ni godkänner att bandspelare används. Då 
bandspelaren blir till stor hjälp då jag ska minnas vad som sägs. Tidsmässigt är 
det bra att ni beräknar att kunna avsätta cirka 1 timme för intervjun. Det bästa är 
om vi kan finna en avskild plats för intervjun i närheten av er arbetsplats. Min 
förhoppning är att vi kan finna någon tid under veckorna 44-46. 
  
Vi har en inbokad tid för intervju:_____________________________ 
Får ni förhinder, önskar jag att ni kontaktar mig så snart som möjligt. 
Om ni är intresserad av att delta i studien eller har frågor är ni välkomna att kon-
takta Sara Persson 
Tel: XXXXXX sarpe226@student.liu.se 
 
Har ni intresse att läsa den färdiga rapporten, kan jag skicka den till er. 
 
Vänliga hälsningar Sara Persson 
 


