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Elin Höglind och Linda Österberg 

Sammanfattning 

I denna studie är syftet att undersöka hur och varför pedagoger tillämpar ett inkluderande arbetssätt av 

förskolebarn med hörselnedsättning. Detta görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv där språk och 

interaktion anses grundläggande för lärande. För att kunna svara på forskningsfrågorna har 

observationer samt intervjuer utförts. Utifrån resultatet kan vi se att ett frekvent användande av tecken 

och förstärkning är av stor vikt för att kunna inkludera barn med hörselnedsättning och ge dem samma 

förutsättningar att ta del av sammanhanget som övriga barn. I resultatet går att utläsa miljöns påverkan 

och hur den utnyttjas i utformningen av verksamheten för att anpassas till de enskilda individernas 

förutsättningar. Genom sex punkter sammanställs studiens slutsatser vilka listar vad vi anser vara 

viktigt att tänka på kring arbetet med barn med hörselnedsättning. Grundläggande för en god 

inkludering är enligt oss att anpassa verksamheten utan att överbetona eller negligera 

hörselnedsättningen. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine how pedagogues apply an inclusive method of teaching 

preschool children with hearing impairment. This process will be examined from a sociocultural 

perspective, where language and interaction is considered a basic foundation for teaching. Interviews 

and field observations have been conducted in order to effectively address our outlined research 

questions. The results indicate that frequent use of signs and body language is crucial in providing 

children with hearing impairment with the same opportunity to engage in contextual learning. Our 

findings illustrate the importance of environmental factors, as well as how they are utilized when 

adapting school curriculums to individual circumstances. This study is summarized into six points, 

which lists important things to consider while working with children with hearing impairment. Our 

findings conclude that the foundation for an inclusive learning environment is to adapt the school 

curriculum without emphasizing or neglecting the hearing impairment. 
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Förord 

Vi som är författare till denna studie är två förskollärarstudenter vid Stockholms universitet. Intresset 

av ämnet för studien grundar sig i en förhoppning om att få djupare kunskap om inkluderingsarbetet av 

barn med hörselnedsättning.  

Vi vill tacka alla informanter som har ställt upp med intervjuer och låtit oss observera, utan er hade 

studien inte varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Ylva Novosel för ditt engagemang 

och den tid du har lagt ner för att hjälpa oss. Vänner och familj ska också ha ett stort tack för att ni 

stått ut med oss under denna intensiva period. 
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Inledning 

Vi anser att det finns behov i vår profession att skaffa sig kunskap och förståelse för hur viktig 

inkluderingen av barn med funktionsnedsättning är – i denna studie dock begränsat till barn med 

hörselnedsättning. Vi upplever att våra inhämtade erfarenheter från förskollärarutbildningen är 

otillräckliga vad gäller inkluderingsarbetet av barn med funktionsnedsättning i förskolan. Vi var först 

intresserade av att skriva om enbart språk, men av en händelse började vi diskutera hörselnedsättning 

och språk. Vi blev då varse våra egna begränsade kunskaper av inkluderingsarbete vilket avgjorde 

studiens inriktning. Då vi under vårt yrkesverksamma liv någon gång med stor sannolikhet kommer att 

arbeta med barn med hörselnedsättning, eller ett annat funktionshinder, anser vi det vara av stor vikt 

att fördjupa oss om detta för att utveckla ett medvetet förhållningssätt. Med studien finns en 

förhoppning om att även kunna sprida kunskapen till andra. 

Bakgrund 

Vi har sökt litteratur och tidigare forskning vilka är relevanta inom områdena inkludering, interaktion 

och hörselnedsättning för att först definiera vad dessa begrepp innebär för oss. För att få en djupare 

förståelse kring inkluderingens syfte och uppkomst behöver vi även göra en viss historisk 

tillbakablick.  

I konventionen om barns rättigheter (Utrikesdepartementet 2006:10,40) utgör artikel 2 tillsammans 

med artikel 3, 6 och 12 grundläggande principer för konventionen, vilka fungerar som ett ramverk för 

arbetet med barn. I artikel 2 går att läsa att konventionsstaterna ska garantera alla barn de rättigheter 

som står i konventionen, utan någon åtskillnad på grund av deras egna eller föräldrarnas (annan 

vårdnadshavares) förutsättningar eller ursprung, etc. Vidare berör andra artiklar allas rätt till 

barnomsorg (artikel 18) och i artikel 23 berörs att barn med handikapp ska säkerställas tillgång till 

undervisning ”på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella 

utveckling” (Utrikesdepartementet 2006:43). 

Sverige har fått kritik av Barnrättskommittén i deras sammanfattande slutsatser år 2009. I slutsatsen 

går att läsa att barn med funktionsnedsättning är begränsade i sitt deltagande i kultur- och 

fritidsaktiviteter. Kritiken berör även att barn med funktionsnedsättning är osynliga i samhället och att 

fokus på barn med funktionsnedsättning ofta hamnar på själva funktionsnedsättningen i sig snarare än 

på barnet självt. Kommittén är även oroad över den fortsatta mobbningen, framförallt den som riktas 

mot barn med funktionsnedsättning, detta trots att arbetet för att motverka mobbning anses vara gott 

(Barnrättskommittén 2009:10, 14). 

En av förskolans främsta uppgifter är att förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna, 

verksamma i förskolan är förebilder och deras förhållningssätt påverkar barnens förståelse för de 

mänskliga rättigheterna och demokratiska värden. Barn med funktionsnedsättning har samma rätt till 

en likvärdig förskola som andra barn och får inte bli diskriminerade. Förskolan ska anpassa 

verksamheten efter alla barns olika förutsättningar för att främja barns utveckling. Alla barn ska få 

känna sig som en del och tillgång i gruppen (Lpfö 98/2010:4-6). 
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En skola för alla 

Historiskt har en segregerande integrering utvecklats i syfte att kunna bemöta alla barn och elever 

utifrån deras förutsättningar, vilket innebär att olika organisatoriska utformningar erbjudits för att på 

ett optimalt sätt kunna bemöta den enskilda eleven. En inkluderande integrering grundar sig däremot i 

en ideologisk uppfattning om allas lika rätt att delta i en och samma samhällsgemenskap (Haug 

1998:24). Trots att segregering kan ha haft vissa fördelar så har tanken om en gemensam skola för alla 

kommit att bli vad vi numera strävar efter. Den svenska skolan har som intention och ideologi att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd (Norrström 2013:30). Ahlberg (2001:17) menar att ett 

individinriktat perspektiv fortfarande dominerar vad gäller arbetet med barn i behov av stöd. Ett 

individinriktat perspektiv på barns svårigheter grundar sig i tanken om att problematiken ligger hos det 

enskilda barnet. Svårigheterna grundar sig i en defekt hos barnet, vilket gör att det är barnet som blir 

föremål för diagnostisering, kategorisering och åtgärder. Ideologiskt och politiskt skulle 

förhållningssättet under 1970-talet vidgas till att bli mer inkluderande. Kontextens betydelse ansågs 

relevant och problematiken ansågs inte endast ligga hos barnet. Ideologiska och politiska 

ställningstaganden skulle komma att förändra verksamheten. Nu skulle verksamheten utformas så att 

varje barns individuella behov skulle bemötas med åtgärder inom en skola för alla (Ahlberg 2001:16-

18). 

Svårigheter kan anses relativa och socialt konstruerade eftersom det är i relation till andra ett 

funktionshinder begränsas till att vara en svårighet. Ett kompensatoriskt arbetssätt vad gäller barn med 

funktionsnedsättning grundar sig i förhoppningen om att de ska nå samma kunskapsnivå som övriga 

barn, de ska bli så normala som möjligt. Normalitet definieras och konstrueras genom att sociala, 

kulturella och institutionella diskurser upprätthålls (Ahlberg 2001:10-11). Specialpedagogik har dock 

en lång tradition av kunskapshämtning från de medicinska och psykologiska fälten, där barnets 

svårigheter läggs på en individuell nivå. Att förstå problemen som socialt konstruerade passar inte in i 

den medicinska och psykologiska kunskapstraditionen – där det i mångt och mycket anses finnas en 

universell lösning på problemen. Detta gör att de inte heller är inriktade på en förändring och 

anpassning av skolan till de individuella barnens förutsättningar (Haug 1998:34). 

En normalisering vad gäller barn med hörselnedsättning har inom förskolan länge varit rådande. 

Hörselapparaterna har möjliggjort för de här barnen att bli hörande och på vissa av de förskolor som 

inrättades gick hörande barn i syfte att verka inflytande, socialiserande och språkstimulerande för 

barnen med hörselnedsättning. Förskolan är idag till för alla barn men har samtidigt ett särskilt ansvar 

för barn i behov av stöd vilka hänvisas till integrerad barnomsorg. Det är kommunens ansvar att 

informera föräldrar om verksamheten och dess syfte och samtidigt verka för att barnen nyttjar platsen, 

om deras behov inte tillgodoses på annat håll. Det finns fortfarande hörselförskolor riktade endast till 

barn med hörselskada och dövhet i syfte att bättre kunna bemöta dem och utforma en stimulerande 

miljö (Ahlström 2000:33-34, Teveborg 2001:23). 

Inkludering och integrering 

Inkludering och integrering är begrepp som ofta misstolkas synonymt med varandra trots att 

integrering ofta syftar till en mer praktisk eller organisatorisk förflyttning eller lösning. Integrering 

innebär i motsats till inkludering att barnen ofta anpassas efter verksamheten istället för tvärtom. En 

fysisk integrering förutsätter inte att barn blir inkluderade, utan kan istället upplevas som 

normaliserande. Normalisering innebär att ett barn med avvikande problematik integreras i gruppen i 

syfte att anpassa sig efter miljö eller andra. Utifrån ett inkluderingsperspektiv anses inte problematiken 

ligga hos det enskilda barnet och syftet är inte att normalisera. Problematiken anses vara något som 
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uppstår i mötet med verksamheten eller andra vilket gör att barnets möjligheter att delta på samma 

premisser i gemensamma sammanhang påverkas negativt. Inkludering definieras som en pågående 

process vilken möjliggör att så många elever som möjligt kan vara aktiva och delaktiga i gemensamma 

lärandemiljöer. Inkludering har som funktion att verksamheten ska välkomna och anpassas efter alla 

barn – oavsett behov och förutsättningar. Organisatorisk differentiering innebär att se till yttre 

förutsättningar och upprättningar, till exempel särskilda undervisningsgrupper eller skolformer. Den 

pedagogiska differentieringen innebär att se till det inre pedagogiska hänsynstagande som förekommer 

i mötet med barns olikheter (Norrström 2013:31-33, Barow 2013:21-23). 

Förhoppningen med inkludering idag är önskan om allas lika rätt till deltagande och social rättvisa. 

För att kunna förverkliga en inkluderande verksamhet är det viktigt att ha en fördjupad kunskap om 

arbetet med barn med funktionsnedsättning (Haug 1998:14, 62-63). Den grundläggande principen för 

en integrerad skola är enligt Salamancadeklarationen (2006:18) att alla barn trots skillnader och 

svårigheter ska undervisas tillsammans. Detta kräver i sin tur att yrkesverksamma inom förskola och 

skola är medvetna om vad inkludering och integrering innebär och hur den bäst tillämpas. Att vistas på 

samma plats som andra garanterar ingen social inkludering eller integrering, vilken innebär frekvent 

förekommande social kontakt mellan personer med och utan funktionsnedsättning (Barow 2012:31). 

Angående integrering och segregering inom förskolan förklarar Ahlström (2000:34-35) att många av 

de inblandade parterna menar att en integrering av barn med hörselnedsättning är det optimala utifrån 

ett samhällsperspektiv. Då vistas de tillsammans med barn som är hörande och fördelar överväger 

nackdelarna; språkutvecklingen gynnas hos barnen med hörselnedsättning och de övriga barnens 

acceptans och förståelse inför funktionsnedsättning främjas. Dock menar hon på att en segregerande 

lösning i förskolan för barn per automatik inte utesluter en integrering i framtiden. När beslut fattas 

om segregering, gruppintegrering eller individintegrering
1
 för barn med hörselnedsättning finns det 

organisatoriska faktorer som spelar in, men för- och nackdelar vad gäller integrering och segregering 

diskuteras och beaktas även ideologiskt. 

Hörselnedsättning 

Teveborg (2001:16) definierar funktionsnedsättning som ”den begränsning en människa har när det 

gäller att utföra en aktivitet på det sätt som kan anses normalt”. Vidare definierar han de olika nivåer 

en hörselnedsättning kan kategoriseras inom; lätt hörselnedsättning innebär svårigheter att uppfatta tal 

på avstånd och i bullriga miljöer. Måttlig hörselnedsättning innebär svårigheter att uppfatta tal på mer 

än två meters avstånd och bakgrundsljud. Grav hörselnedsättning innebär att barnet uppfattar tal nära 

örat. Talat språk utvecklas inte spontant och barnet söker uppmärksamhet genom kroppskontakt. Barn 

med dövhet reagerar endast på vibrationer (Teveborg 2001:49-50). Hörseln utvecklas i den tjugonde 

fosterveckan, vilket innebär att barnet uppfattar kroppsljud (magkurr, hjärtslag) och prosodi 

(språkrytm och betoning). Auditiv perception innebär att kunna särskilja olika ljud, vilket då barn som 

uppfattat prosodi redan utvecklat (Bjar, 2010:109-110). Generella konsekvenser för barn med 

hörselnedsättning kan bland annat vara att de brister i det sociala samspelet vad gäller 

kommunikationsförmåga och att de upplever svårigheter med jaguppfattning och identitet. Svårigheter 

som kan uppkomma när barnen ska förstå muntlig information är att de snabbt tröttnar och får 

koncentrationssvårigheter (Teveborg 2001:16, 49-50). 

                                                      
1 Med gruppintegrering menas att ett flertal individer integreras i en och samma grupp och med 

individintegrering menas att en enskild individ integreras i en grupp. 
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Ahlström (2000:188-189) förklarar att barn med funktionsnedsättning antingen tenderar att få alla sina 

eventuella svårigheter relaterade till sin funktionsnedsättning (trots att de inte är relaterade till denna), 

eller att deras funktionsnedsättning inte ens beaktas gällande barnets utveckling. Sällan kombineras 

båda dessa aspekter. Hon menar vidare att de som hävdar att barn med hörselskada eller dövhet inte 

har några svårigheter så länge de lär sig teckenspråk är för enkelspåriga, då dessa barn också enkelt 

behöver kunna dela en gemensam språkkod med andra. Hon skriver att barnens funktionsnedsättning 

”måste ses som en integrerad och normal del i barnets utveckling. Om den negligeras eller överbetonas 

kan det få ödesdigra konsekvenser för barnet.” (Ahlström 2000:189). 

Cochleaimplantat (i studien förkortat CI) är en typ av hörapparat vilken är en elektrodrad kopplad 

direkt till hårcellernas nervelement för att kunna stimulera dessa. Vid omgivningsljud och talat ljud 

leds impulser genom hörselnerven till hörselcentra i hjärnan. Genom träning kan man med hjälp av 

implantatet lära sig identifiera, känna igen och tolka dessa impulser som ljud. Någon garanti för att CI 

ska fungera finns inte, utan resultatet är individuellt (Hallberg & Ringdahl 2007:221).  

Kommunikation och interaktion  

Ahlberg (2001:21, 23) skriver om hur skolan fungerar som social praktik. Verksamheten påverkas av 

olika faktorer, bland annat gemensamma föreställningar och enskilda pedagogers förhållningssätt. Hon 

förklarar att handling och kommunikation inom de olika sociala och språkliga sammanhangen utgör 

den sociala praktiken. Hon menar att kommunikation är vårt viktigaste verktyg för att skapa 

gemenskap. Det är så vi kan relatera till varandra och till vad som sker i vår omgivning. I Ahlbergs 

bok framkommer det att tillfrågade pedagoger upplever att det är inom den sociala praktiken de ser 

möjligheter att utveckla barnens sociala kompetens, förhållningssätt gentemot varandra samt 

konfliktlösning. 

Sedan 80-talet har det påtalats att även barns kamrater har en viktig betydelse vad gäller kognitiv, 

social och språklig utveckling. För att kunna utveckla social kompetens behöver barn interagera med 

vuxna men de relationerna ersätter inte samspel mellan barn. En sådan jämbördig relation gör att barn 

lär sig att socialt interagera och att anpassa sig efter andras förutsättningar. Social kompetens innebär 

förmågan att interagera med andra vilket innefattar ”förmågan att kommunicera med andra via ett 

gemensamt symbolsystem” och ”att ha kunskap om de regler som gäller för interaktionen i olika 

sammanhang” (Ahlström 2000:14). Barn med hörselnedsättning riskerar att bli isolerade och 

utestängas i de kontexter som kräver välutvecklade kommunikativt-språkliga kompetenser. Deras 

sociala kompetens påverkar negativt då de i det sammanhanget inte har samma förmåga att 

kommunicera med andra, vilket påverkar deras sociala interaktion (Ahlström 2000:12-15). 

Tekniska hjälpmedel (hörselapparater, Cochleaimplantat etcetera) underlättar kommunikationen, men 

det krävs vissa förutsättningar; att talaren är tydlig, talar långsamt och att lyssnaren i kombination med 

detta även kan avläsa talarens ansikte och mimik. I spontana situationer när inte hörselns och 

teknikens begränsningar tas i beaktande försämras dock lyssnarens möjligheter att kunna delta i 

samspelet. Hörselapparater undanröjer vissa hinder men fungerar inte optimalt i spontant samspel. 

Trots tekniska hjälpmedel så riskerar alltså barn med hörselnedsättning att hamna i ett visst 

utanförskap då inte deltar i dialoger och samtal på riktigt samma premisser. För att främja en känsla av 

tillhörighet och för att öppna upp för fler möjligheter så har även teckenspråkiga miljöer förespråkats 

för barn med hörselnedsättning (Ahlström 2000:24, 28). 

Teveborg (2001:53, 55) nämner några pedagogiska stödinsatser vad gäller barn med dövhet eller 

hörselnedsättning. Dessa utgörs av ett arbetssätt inom vilket man talar tydligt med ansiktet vänt mot 



6 

 

barnet, upprepar frågor och svar, markerar samhörighet på olika sätt och att skapa gruppidentitet, 

kontrollerar att hörapparaten används och fungerar som den ska samt nyttjar alternativ 

kommunikation. En bristfällig kommunikation är den besvärligaste konsekvensen som kan uppstå för 

ett barn med hörselnedsättning, då de kan bli kommunikationshandikappade i sitt samspel med andra. 

Han anser att kommunikation är grunden för vår utveckling och möjliggör att vi kan förmedla våra 

tankar, behov och känslor. Vidare menar Teveborg (2001:56) att om förutsättningarna är de rätta så 

kan barn med hörselnedsättning tillgodogöra sig undervisning på ett utmärkt sätt. Det innebär bland 

annat anpassning av miljön, tekniska hjälpmedel och specialpedagogiska insatser. 

Gynnande överlag för barns språkutveckling är ett förhållningssätt från vuxna vilket innebär att ta 

tillvara barnens visuella och uttalade frågor, framhålla lekens och miljöns betydelse, gemensamma 

upplevelser och att fokusera på innehållet och inte uttrycksformen (Ahlström 2000:29). 

Det sociala rummet utgörs av vår interaktion. Ett socialt rum skapas genom att människan interagerar 

utifrån förväntningar, rutiner, traditioner, kulturer och erfarenheter. Det fysiska rummets utformning 

och resurser spelar också in på vad vi tillåts göra i det sociala rummet, avseende möjligheter och 

begränsningar. Med olika kroppspositioner har vi möjlighet att signalera och markera våra intentioner 

och vårt deltagande. När vi placerar oss i relation till andra eller till fysiska attribut använder vi våra 

kroppar och den befintliga miljön som resurser i vår interaktion med andra och blir således 

medskapare till situationen. Möblering, placering och kroppspositionering spelar in på vår 

kommunikation (Leijon 2013:58-59, 66).  

Informanterna i studien använder alla antingen TAKK eller TSS i kommunikation med barn. TAKK 

står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken används i kompletterande 

syfte till det talade språket för att förtydliga de viktigaste orden. Detta möjliggör för barnen att tillägna 

sig språket med fler sinnen (syn och känsel) än hörseln (Tisell 2009:8-10). Även i TSS (tecken som 

stöd) används tecken som stöd till talet, där meningsbärande ord tecknas (Hörselskadades riksförbund 

2011:3).  

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med den här studien är att få mer kännedom om hur och varför pedagoger tillämpar ett 

inkluderande arbetssätt. Detta avser vi besvara genom följande forskningsfrågor: 

 Hur arbetar pedagogen i förskolan för att främja en inkludering av barn med 

hörselnedsättning? 

 Hur främjar pedagogen en interaktion mellan barnen? 

 Vad menar pedagogerna att det finns för fördelar respektive nackdelar med en integrerad 

barngrupp? 
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Tidigare forskning 

Inom tidigare forskning finns bland annat Margareta Ahlströms avhandling vilken vi anser vara 

relevant som underlag för vår studie då den handlar om hörselskadade barn kommunikation och 

interaktion med döva barn, hörande barn och andra barn med hörselnedsättning. Studien ser i likhet 

med vår till interaktion mellan bland annat barn och pedagoger i förskolemiljön. Avhandlingens syfte 

är att beskriva den kommunikativt-språkliga och sociala miljön som uppstår i mötet med andra barn, 

pedagoger och miljön (Ahlström 2000:39). Vi behandlar även Most, Ingber och Heled-Ariams 

(2011:259) studie om barn med hörselnedsättning i individ- och gruppinkluderade verksamheter och 

hur den sociala kompetensen och känslan av ensamhet står i relation till barnets språkliga kompetens. I 

Winter & Van Reusens (1997:115) studie undersöktes hur tre lärare arbetade för att genomföra en 

inkluderande verksamhet för barn med hörselnedsättning och hörande barn. I studien undersöker de 

olika metoder, strategier och hjälpmedel som lärarna använder sig av för att skapa en inkluderande 

verksamhet. Preisler, Tvingstedt och Ahlström (2005:260) har i sin kvalitativa studie intervjuat barn 

med CI för att få fatt i deras erfarenheter och upplevelser kring att ha CI. 

Pedagogers inkluderande arbetssätt 

I Ahlströms resultat framkommer det att de tre undersökta förskolorna skiljer sig åt vad gäller 

pedagogernas förhållningssätt gentemot barnens hörselnedsättning och utformningen av språkmiljön. 

Analyserat utifrån olika kommunikativa stilar visar Ahlström på huruvida pedagogerna tenderar att 

använda sig av dessa i interaktion med barnen. En stödjande och barncentrerad kommunikationsstil 

innebär att den vuxne anpassar sig efter barnet vad gäller utvecklingsålder, språkförmåga och intresse. 

Den vuxne uppmuntrar nya dialoger, fångar upp vad barnet säger och försöker stimulera barnet att 

utveckla dialoger. Icke-verbala uttryck anses meningsbärande av pedagogerna som tolkar uttrycken 

språkligt. Den här kommunikationsstilen spelar in positivt på barns språkutveckling då den i studien 

visade sig främja längre dialogturer och fler verbala uttryck. En ledande och vuxencentrerad stil 

innebär att den vuxne styr, uppmanar, initierar och uppmuntrar barnet att fokusera på samtalsämnet 

eller uppgiften. Den vuxne ställer frågor inom ämnet och korrigerar eller berömmer svaret beroende på 

riktighet. Under Ahlströms analys visade det sig att barnen när de möttes av denna kommunikativa stil 

drog sig ur samspelet och svarade icke-verbalt. Under analysen identifierade Ahlström dessutom 

ytterligare en kommunikationsstil, en tredje vilken kombinerade de två tidigare och kännetecknades av 

att pedagogen växlade mellan dessa. På vardera förskola visade det sig att pedagogerna utvecklat en 

gemensam kommunikativ stil (Ahlström 2000:27, 164-168, 175-176, 181). 

I Ahlströms (2000:172, 175-176, 182) resultat och analys framgår det att det finns en okunskap om hur 

vuxnas kommunikationsstilar påverkar barns kommunikativa förmågor. Hon menar att under de 

vuxeninitierade, strukturerade aktiviteter där pedagogerna förberett någonting och försåg barnen med 

material så blev kommunikationsstilen mer vuxencentrerad. På två av de tre förskolorna kunde stilen 

anses vara mer vuxencentrerad. Hon hävdar att det krävs lika små medel för pedagoger att främja ett 

stöttande förhållningssätt som det gör när de åstadkommer ett samspel som inte tycks gynnsamt för 

barns utveckling. 

Några uppenbara eller konstanta samband mellan språkmiljön och en gynnsam utveckling hos de 

hörselskadade barnen i Ahlströms studie kunde inte befästas, men situationer som spelade in positivt 
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var när personalen hade ett barncentrerat perspektiv, fokus på kommunikation och samspel och 

verkade stöttande i samspelet med andra barn. Val av språklig kod spelade in stort på möjligheterna 

för barnen med hörselskada. I de samspel och interaktioner under vilka man talade verbalt uppstod 

svårigheter, eftersom barnen med hörselskada då inte enkelt delade en gemensam språklig kod. Inte 

heller de situationer i vilka man talade verbalt fler än två ansågs välfungerade eller gynnsamma 

(Ahlström 2000:177). 

I Winter och Van Reusens (1997:117-120) studie förlitade sig förskollärarna samt alla barn 

inledningsvis på att specialpedagogen skulle förmedla informationen till och från de döva och 

hörselskadade barnen då hon var skicklig på att använda teckenspråk. Specialpedagogen lärde även de 

hörande barnen några av grunderna i teckenspråket för att underlätta samspelet mellan barnen. Under 

majoriteten av läsåret användes teckenspråk och muntligt språk samtidigt för att underlätta 

kommunikationen under strukturerade och ostrukturerade aktiviteter. Under året rapporterade 

pedagogerna att de förändrat sitt sätt att ge instruktioner. De uppgav att instruktionerna var mer 

detaljerade och att de använde ett förenklat ordförråd eller fler exempel. Med hjälp av 

specialpedagogen lärde och utökade de två andra lärarna sitt teckenspråk, vilket enligt lärarna hade en 

positiv inverkan på den sociala interaktionen mellan de hörselskadade barnen och deras kamrater, då 

de ansåg att användandet av teckenspråk med hela gruppen var ett sätt att främja en känsla av 

tillhörighet för alla barnen. Resultatet av studien visade att specialpedagogen periodvis gav de 

hörselskadade barnen specialiserade instruktioner vid ostrukturerade aktiviteter. Specialpedagogen 

arbetade även enskilt med dessa barn, eller i mindre grupper, för att utföra aktiviteter i syfte att barnen 

skulle utveckla de färdigheter listade i deras IEP (Individualized Education Programs). 

Specialpedagogen gav även dessa barn en förkunskap kring vissa av de aktiviteterna de hade 

gemensamt med de barn som saknade funktionshinder. Samtliga lärare i studien använde sig av 

visuella hjälpmedel (som fotografier, bilder och tecken) som ett stöd till de begrepp som uppkom 

under lektionen, detta för att ge alla barnen en djupare förståelse. 

Effekter av inkludering och integrering 

Ljudmiljöns inverkan på möjligheten till delaktighet 

Preisler, Tvingstedt och Ahlström (2005) har i sina resultat kommit fram till att barnen i studien ibland 

upplevde ljud som skrämmande, irriterande, störande och ibland till och med smärtsamma. Detta 

resulterade ofta i att barnen stängde av sitt CI. Fem av barnen i studien gick på en skola för döva och 

hörselskadade och sex av barnen gick på en vanlig skola. Barnen som gick i den vanliga skolan 

upplevde ibland att de hade svårt att uppfatta vad läraren sa på lektionerna då alla elever i klassen var 

med, anledningen till detta var att de upplevde att läraren pratade; för snabbt, för mycket och för 

otydligt. Detta problem uppstod inte bland barnen som gick på skolan för döva och hörselskadade, där 

teckenspråket användes som kommunikation. Barnen i den vanliga skolan upplevde även att det var 

svårt att höra de andra eleverna i klassrummet vilket berodde på att de pratade för lågt eller otydligt. 

Även på rasterna upplevde de att de hade svårt att höra vad de andra eleverna sade på grund av den 

höga ljudnivån runtomkring (Preisler et al. 2005:262-264). 

På grund av att läraren och eleverna ibland pratade otydligt i klassrummet och på rasterna, samt den 

höga ljudnivån, i den vanliga skolan gjorde det svårt (ibland även omöjligt) för eleven med CI att delta 

i de verbala konversationerna. Samtliga barn i studien framhöll vikten av att använda tecken vid verbal 

konversation, för att få full förståelse av det som sades. Preisler, Tvingstedt och Ahlström (2005) 
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påtalar även att barnets placering i klassrummet kan orsaka problem, om barnet med hörselnedsättning 

inte ser de andra eleverna när de talar har de svårare att uppfatta vad som sägs och ibland är de inte ens 

medvetna om att någon talar. För att barnen med hörselnedsättning skulle kunna ges en möjlighet att 

vara delaktiga i utbildningen anser de att det är nödvändigt med mindre elevgrupper (2005:265-266). 

[…] to hear what is said does not mean to understand. People with impaired hearing often have to 

guess what is said. It is difficult to create meaning and coherence in an utterance when only part of it 

is heard. (Preisler et al. 2005:266) 

Vikten av barnens sociala och språkliga kompetens 

Most, Ingber och Heled-Ariams (2011:259) resultat visade på att barn med hörselnedsättning som var 

individinkluderade i grupper tillsammans med hörande barn hade en högre social kompetens vid 

interaktionen med hörande barn än de barn med hörselnedsättning som var gruppinkluderade. I den 

gruppinkluderade gruppen hade barnen med hörselnedsättning högre social kompetens tillsammans 

med de andra barnen med hörselnedsättning i jämförelse med vad de hade till de hörande barnen i 

samma grupp.  

I båda grupperna kunde de utläsa en relation mellan den språkliga kompetensen och den sociala 

kompetensen tillsammans med hörande barn. Däremot fann de enbart att det i den individinkluderade 

gruppen fanns en relation mellan den språkliga kompetensen och barnets upplevda känsla av 

ensamhet, vilket inte syntes i den gruppinkluderade konstellationen. Den sociala kompetensen var 

avhängig för hur läraren värderade barnets ensamhet – ju högre social kompetens barnet hade, oavsett 

om det var i den individinkluderade eller gruppinkluderade konstellationen, desto mindre troligt var 

det att barnet upplevde en känsla av ensamhet. I diskussionen anser de att en rimlig förklaring till att 

de individinkluderade barnen har en högre språklig kompetens beror på att de är mer beroende av det 

verbala språket för att kunna interagera, då de enbart hade hörande barn i gruppen. De anser även att 

barnets sociala kompetens och dess upplevda känsla av ensamhet var mer beroende av barnets 

språkliga kompetens i den individinkluderande gruppen i kontrast till barnen i den gruppinkluderande 

konstellationen, då barnen i den gruppinkluderade kunde kommunicera med varandra på andra sätt 

(exempelvis med tecken) (Most et al. 2011:266-269). Även Ahlström (2000:183-184) nämner det 

utanförskap många med hörselskada vittnat om; när övriga lämnar rummet utan att de själva förstår 

varför eller när andra sitter och pratar runt bordet och de inte uppfattar vad som sägs. Att inte enkelt 

kunna delta i en talspråksbaserad kommunikation med jämlikar menar hon kan få konsekvenser 

utvecklingsmässigt.  

På en av förskolorna i Ahlströms studie hade barnen under lek och aktivitet problem att samspela med 

varandra på grund av språkliga tillkortakommanden, vilket pedagogerna löste genom att planlägga 

dagens aktiviteter så att barngruppen inte skulle släppas fri. De delade upp sig och barnen interagerade 

i grupper om två eller tre stycken, med en vuxen närvarande i rummet eller deltagande. På en av de 

andra förskolorna fick barnen istället större spelrum. När konflikter uppstod var det inte alltid 

pedagogerna kunde avgöra dess uppkomst och på grund av missförstånd drogs ibland fel slutsatser, 

eftersom konfliktbearbetning ibland kräver en djupare språklig kompetens. De barn som blev fysiska 

under konflikt tenderade även att bli bemötta av de andra barnen med ängslan och skygghet (Ahlström 

2000:171-172, 178). 

Verksamhetens organisatoriska faktorer 

Pedagogerna i Winter och Van Reusens (1997:119-121, 127-131) studie fick administrativt stöd 

genom att bland annat; 1) få gå på workshops med information om inkludering 2) hjälp med att lösa 
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problem och stöd i alla de situationer och problem som uppstod, och 3) moraliskt stöd för 

inkluderings-teamet. I sin analys poängterar författarna dock att de studerade lärarnas egna åsikter och 

tankar kring inkludering var drivkraften till att initiera ett program. Programmet var dock inte 

konstruerat som så att det visade en heltäckande modell för inkluderingsarbetet, forskarna kunde inte 

finna något dokument som identifierade; 1) organisationen, 2) övergripande komponenter, 3) 

omfattning av tjänster, 4) läroplan och instruktionsguider, samt 5) information om vad som låg till 

grund för programmet. Detta menar de kan ha påverkat identifieringen och klargörandet av lärarnas 

enskilda roller och ansvar. Lärarna i studien fick ingen omfattande utbildning kring att utforma ett 

program samt särskilda strategier och metoder som de kunde använda sig av, de fick istället förlita sig 

på sina egna kunskaper och erfarenheter kring arbetet. Lärarna förklarade använda sig av en ”trial-and-

error”-metod (förändringar i arbetsmetod ändrades utefter resultatet) istället för de strategier förslagna 

i litteratur eller rekommenderad av professionella. Winter och Van Reusen (1997:127, 131) påpekar att 

metoden trial-and-error kan verka skadlig för en effektiv undervisning i inkluderande miljöer, då det i 

brist på utbildning kan påverka lärarnas självkänsla. Deras studie visade på att de två förskollärarna i 

studien endast arbetade med hälften av de rekommenderade uppgifterna över lärarnas ansvar i de 

nationella riktlinjerna. Å andra sidan följde specialpedagogen tre fjärdedelar av de nationella 

riktlinjerna, vilken forskarna drar slutsatsen kan bero på specialpedagogens tidigare utbildning kring 

barn med särskilda behov.  

I sina slutsatser framhåller forskarna vikten av ett fast program kring inkluderingsarbetet, det räcker 

inte med goda intentioner. För att ett inkluderingsarbete ska fungera behöver lärarna en specifik och 

välutformad utbildning fokuserad på rekommenderade strategier vilka är lämpliga för just det särskilda 

behovet som är aktuellt på den förskolan. De menar att på grund av alla barns olikheter går det inte att 

framställa ett program eller ett arbetssätt som passar alla barn, däremot kan vissa riktlinjer fungera 

som en guide för arbetet kring inkluderingen. Inkluderingsarbetet måste dock ständigt utvärderas och 

lärarna måste hålla sig ajour med ny forskning och nya kunskaper kring de individuella behoven, 

exempelvis kring arbetet med hörselnedsättning (Winter & Van Reusen 1997:132-133). 

Teoretiskt perspektiv 

Eftersom vi anser att inkludering innebär att vara en del av en helhet och att helheten inte blir komplett 

utan delarna kändes det sociokulturella perspektivet givet för oss att utgå från under vår studie, då det 

kännetecknas av samspel, språk och kultur. Utifrån vårt valda perspektiv anses interaktion och 

kommunikation som avgörande för lärandet och att kontexten är av väsentlig betydelse för hur 

människor och ting samspelar. Lärandet och meningsskapandet uppstår i relationer och anses inte vara 

enbart individuellt konstruerat. Kunskap anses situerat och förmedlas genom ett deltagande och 

interagerande genom att exempelvis lyssna, samtala eller/och härma. Vad som lärs och hur det lärs är 

beroende av interaktionen i den kultur som barnet befinner sig i; människor inkultureras i den diskurs 

som råder och inom olika diskurser värdesätts olika kunskaper. En diskurs kan liknas vid en 

kulturspecifik kontext, till exempel förskolan, hemmet eller liknande (Dysthe 2003:34, 41-50). På 

läkarmottagningen förväntas du till exempel beskriva ditt fysiska mående för en läkare, träffar du 

däremot samma läkare i ett vardagligt sammanhang förväntas du inte vara lika utförlig i beskrivningen 

av ditt mående. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses inte kontexten vara något som enbart 
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påverkar oss, istället är det våra handlingar som utgör delar av kontexten. Kontext förekommer alltså 

inte handling utan är något som utgörs av bland annat våra handlingar (Säljö 2000:128, 135-136). 

Hundeide (2003:143-147, 151) menar att pedagogers medvetenhet och förhållningssätt är av stor 

betydelse. Om vi ser till barns brister eller hinder kanske vi påverkar deras utveckling negativt. Vi bör 

ha ett positivt förhållningssätt i vilket vi ser till förmågor och utvecklingsmöjligheter, samtidigt som vi 

bör anpassa utmaningarna efter barnens individuella förutsättningar. Om pedagoger dessutom anser att 

barns problematik ligger hos dem själva och tillskriver dem vissa egenskaper så påverkas handlandet 

därefter. Enskilda pedagogers åsikter kan således påverka synsättet på barn med funktionshinder. 

Detta i sin tur kan även medföra att övriga barn, pedagoger och barnet själv förverkligar de 

förväntningar det har på sig. Att inkultureras innebär att förstå vilka värden som värdesätts inom en 

specifik kontext och att man handlar därefter. Vi kan således anta utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

att pedagogers förhållningssätt spelar in stort för hur den specifika förskolediskursen yttrar sig (Dysthe 

2003:43-44). Säljö (2000:29) definierar kultur som ”den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper 

och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden.” Enligt det sociokulturella 

perspektivet anses människans främsta medierande verktyg vara språket, vilket innebär att det används 

för att förmedla kunskap och verka som stöd i läroprocessen. Språket möjliggör en inre förståelse inför 

vad som yttras kommunikativt (Dysthe 2003:45-46). 

Säljö (2000:13) menar att ett utmärkande drag för människan är just vår förmåga att lära eftersom vi 

omsätter och återskapar våra erfarenheter och kunskaper i olika sammanhang. Lärandet är något som 

sker både individuellt och kollektivt. Vårt sätt att lära är föränderligt eftersom våra medel att sprida 

information utvecklas och eftersom historiska och kulturella faktorer spelar in på vad som anses 

relevant att lära. 

Läroprocesser skiljer sig därför åt beroende på vilka kommunikativa resurser som finns att tillgå, hur 

dessa har utvecklats och vilken funktion de har. Därför bör inte lärandet begränsas till att anses vara 

någonting individuellt och biologiskt som sker utan konstruerat i samspel med andra i omgivningen. 

Utmärkande för ett sociokulturellt perspektiv är intresset för samspelet mellan det individuella och 

kollektiva lärandet, vilket utmärks av människans förmåga att tillägna sig och utnyttja fysiska och 

kognitiva resurser, trots biologiska begränsningar. Någon avsevärd biologisk utveckling vilken 

påverkar vår intellektuella kapacitet har inte skett sedan tusentals år, trots detta lever vi i ett samhälle 

väldigt olikt det våra förfäder växte upp i. Detta på grund av nya erfarenheter och kunskaper som 

uppstått i interaktion med andra människor. Människan har utvecklat komplicerade och omfattande 

kollektiva och institutionella samverkanssystem och tack vare olika resurser och hjälpmedel har vi 

möjlighet att sprida och bearbeta information, vilken bidrar till att forma kollektiv kunskap (Säljö 

2000:16-19). 

Verktyg eller redskap inom det sociokulturella perspektivet syftar till de språkliga, intellektuella eller 

fysiska resurser som vi använder när vi agerar och som uppkommit för ett syfte. De fysiska redskapen 

(även kallade artefakter) har utvecklats på grund av vår egen biologiska bristande förmåga och tack 

vare samlade gemensamma kunskaper och insikter, vilket innebär att de inte kan anses som döda 

objekt. De samspelar med oss och möjliggör vad vi inte kan på egen hand – de blir medierande i den 

betydelsen. Tänkandet pågår inom oss men vi gör nya erfarenheter tack vare vår mediering av 

artefakter. Vi använder oss av tidigare generationers erfarenheter för att kunna skapa nya kunskaper, 

vilka uppstår i interaktion med andra och förmedlas genom kommunikation. Språket är en mekanism 

för att lagra kunskaper, insikter och förståelse för andra, kollektivt och individuellt. Vi kan jämföra 

och lära av varandra genom att dela erfarenheter och byta information i samspel med andra människor. 

Vi kan lära varandra och omsätta andras kunskaper praktiskt (Säljö 2000:20-22, 29, 30, 34, 80-81). 
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Säljö (2000:35) menar att det ”mänskliga språket är en unik och oändligt rik komponent för att skapa 

och kommunicera kunskap”.  

När barn socialiseras inom institutionella miljöer skiljer det sig åt från den familjära och primära 

socialiseringen. Lärandet hemmavid sker osynligt och inbegriper barnets erfarenheter mer då anhöriga 

har större insikt i barnets historia. På förskolan har pedagogerna inte samma kunskaper om barnet och 

rutinerna vad gäller den sociala interaktionen skiljer sig dessutom åt. Det är när barn kommunicerar 

om vad som händer i lek och interaktion som de kan skapa sig en förståelse av andra människors 

förklaringar, uppfattningar eller uttryck. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man till hur barn under 

samspelet tillägnar sig dessa nya intellektuella redskap, för att sedan kunna använda dessa i sin kontakt 

med andra (Säljö 2000:40-41, 67).  

Små barns biologiska utveckling skiljer sig kanske inte åt men den omvärld i vilken de samspelar och 

socialiseras in i gör det. Kulturella, sociala, historiska och samhälleliga förutsättningar och 

förväntningar spelar in på barnens uppväxt. Eftersom vårt tänkande, beteende och vår kommunikation 

formas av de erfarenheter vi tillägnar oss i kulturella och sociala sammanhang grundar sig vårt vuxna, 

mänskliga handlande i en sociokulturell process. Det är genom kommunikativa processer vi blir 

delaktiga och kan urskilja vad som är relevant kunskap för oss. På så sätt blir andra människor vår 

förutsättning för att kunna tolka hur världen fungerar. Genom att vi uppmuntras och tillåts agera på ett 

visst sätt lär vi oss hur vi bör agera och förhålla oss till andra. Barn lär sig inte dessa regler på egen 

hand utan involveras och socialiseras in i det samspel som vuxna redan bedriver (Säljö 2000:35-37).  

Inom det sociokulturella perspektivet särskiljer Säljö (2000:88) språk och kommunikation. Språket 

anses vara det system vilket vi lär oss behärska, samtidigt som kommunikation anses vara det vi ägnar 

oss åt i mänsklig aktivitet med andra, i vilket språket dock anses utgöra en viktig komponent. Redan 

som småbarn söker människor social kontakt med andra och önskar interagera och kommunicera, men 

det är med språket som medel människan kan utveckla detta. I samspelssituationer med andra kan 

människan ta till sig andras kunskaper. Vi approprierar då vi utökar våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper genom att få handledning eller assistans av någon annan (Säljö 2000:119). 

Angående lärmiljöer anses den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet vara den i särklass 

viktigaste. Det är då vi lär oss sociokulturella färdigheter, som att uppfatta budskap eller att bidra till 

samtal (Säljö 2000:233). 

Begreppsförtydligande 

De begrepp vi i avsnittet introducerat och senare ämnar analysera studiens resultat enligt är således; 

Kultur utgörs av de värderingar, kunskaper och resurser som vi förvärvar genom interaktion (Säljö 

2000:29) 

Inkulturering innebär att förstå och handla enligt de värden som värdesätts inom en specifik kontext, 

att bli en del av kulturen (Dysthe 2003:43-44). 

Diskurs innebär en kulturspecifik kontext (Dysthe 2003:43-44). 

Mediering innebär att använda ett verktyg (oavsett om det är språk, artefakter eller annat) som stöd 

och hjälp i lärprocessen (Dysthe 2003: 45-46).  

Artefakter är språkliga, intellektuella eller fysiska redskap och verktyg vilka fungerar som resurser när 

vi agerar. Våra intellektuella och språkliga artefakter samspelar nära med de fysiska då de är mänskligt 
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konstruerade i syfte att möjliggöra sådant som överstiger människans naturliga förmåga (Säljö 

2000:20, 74, 77) 

Socialisering innebär att människor enligt kulturella mönster uppmuntras till att agera och förhålla sig 

till andra enligt ett redan pågående samspel och enligt kulturella mönster (Säljö 2000:67). 

Kommunikativa processer är vad som sker när vi urskiljer och identifierar vad som upplevs som 

relevant kunskap för oss, genom att delta i interaktion och kommunikation (Säljö 2000:37). 

Appropriera innebär att vi tar till oss andras kunskap i samspelssituationer (Säljö 2000:119). 

Kontext betyder att vi i olika sammanhang agerar enligt vad som är relevant och förväntas av oss i just 

det sammanhanget (Säljö 2000:128).  

Metod 

Val av metod 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi använt oss av både observation och intervju som 

kompletterande metoder. Detta i syfte att vårt resultat ska få en så hög tillförlitlighet som möjligt. 

Genom observation kan vi tolka hur pedagogerna arbetar vad gäller den praktiska tillämpningen och 

med intervjuer ges informanterna själva möjlighet att uttrycka sig om sina arbetssätt och upplevelser, 

vilket bör främja en djupare förståelse hos oss kring varför de arbetar som de gör. Genom detta får vi 

en kvalitativ undersökning av några pedagogers arbetssätt och metoder (Dalen 2007:10). 

Eftersom vi är av åsikten att våra egna kunskaper och erfarenheter spelar in i vårt möte med andra 

människor ansåg vi det som lämpligt att göra intervjun tillsammans. Vi ville inte att våra individuella 

spontant uppkomna följdfrågor skulle påverka intervjuns tema, eftersom risken finns att informanterna 

svarar enligt vad de tror förväntas av dem. Vi valde därför att inte dela upp intervjuerna emellan oss, 

vilket bör gynna tillförlitligheten vad gäller studiens resultat. Samtidigt är vi medvetna om att vi har 

tolkningsföreträde under både observationer och intervjuer och att vi när vi är två stycken dessutom 

kan påverka intervjun dynamiskt, eftersom vi vid intervju med enskild informant blir i majoritet. Trots 

dessa eventuella nackdelar i åtanke så upplever vi ändå att datainsamlingen gynnades av vårt 

gemensamma deltagande. 

Vi använde oss av intervjuer för att ytterligare främja en kvalitativ studie. Vi önskade inte enbart få ta 

del av pedagogernas erfarenheter och kunskaper kring hur de tillämpar ett inkluderingsarbete praktiskt 

utan även få en mer djupgående insikt om och förklaring till varför de arbetar som de gör och vilket 

ideologiskt förhållningssätt de har vad gäller inkludering och integrering (Dalen 2007:9, 11). 

Observationerna valde vi att hålla öppna i hög grad, där pedagogerna, barnen samt föräldrarna visste 

om varför vi gjorde observationerna och syftet med dessa. Pedagogerna på den observerade förskolan 

fick ta del av det kodschema vi ämnade använda oss av vid observationstillfällena. Den höga graden 

av öppenhet gjorde att etiska frågor inte utgjorde något problem, däremot kan öppenheten ha påverkat 

de observerades sätt att agera vilket då kan påverka observationernas kvalitet (Bjørndal 2005:110).  

Vi valde att ha en så låg grad av delaktighet som möjligt i de observerade situationerna, detta för att i 

mindre utsträckning påverka situationerna och för att lättare kunna observera situationerna på distans. 
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Den låga graden av delaktighet kan däremot påverka observationen negativt om de som observeras 

väljer att dölja information för oss som utomstående observatörer, det kan även ha gjort det svårare att 

identifiera och förstå de observerade personernas perspektiv (Bjørndal 2005:110). För att kunna 

behålla fokus under observationerna utarbetades ett kodschema med slutna kategorier (se bilaga 1) 

(Bjørndal 2005:50, 52). En strukturerad observation är fördelaktig då data kan presenteras mer 

fokuserat och tydligt, samt att den är mindre tidskrävande än en ostrukturerad. Nackdelar med den 

strukturerade observationen är dock att vi som observatörer blir mindre öppna för att se sådant som 

inte är kategoriserat i kodschemat. Detta gör att vi kan gå miste om saker som sker i sammanhanget 

och samspelsprocesser om de inte ligger under fokuset för observationen (Bjørndal 2005:110). 

Urval och avgränsningar 

Vårt urval baserades på att få så stor kännedom om inkluderingsarbetet på en integrerad förskola som 

möjligt, lämpliga informanter för vår studie var således att de var verksamma i en integrerad 

barngrupp. Vi efterfrågade till en början möjligheten att få komma ut till några sådana förskolor för att 

genomföra både intervjuer och observationer på plats, vilket gjorde att vi sökte upp och initierade 

kontakt med förskolor inom relativt närliggande områden. Dessa kriterier kom att begränsa oss både 

geografiskt, antalsmässigt och etiskt (Dalen 2007:54-56). Vi insåg snart att vi behövde utöka vårt urval 

då vårt syfte i relation till utbudet dels var för nischat, dels kunde upplevas som känsligt, vilket vi 

återkommer till i vår problematisering under ”Forskningsetiska principer”.  

På grund av det låga antalet deltagande och efter några misslyckade försök att initiera personliga 

intervjuer och observationer så valde vi att utöka och komplettera vårt urval. Dels valde vi att 

omformulera våra intervjufrågor för att nå en större urvalsgrupp; istället för ett enkom önska intervjua 

pedagoger verksamma just nu så möjliggjorde vi även ett deltagande för pedagoger som haft tidigare 

erfarenheter av att arbeta i en integrerad barngrupp. Dels valde vi att erbjuda ett digitalt deltagande 

vilket möjliggjorde chansen för oss att nå ut även nationellt. Detta medförde att våra kriterier inte 

längre blev för snäva (Dalen 2007:59-60). 

Vi etablerade kontakt med en förskola (i studien benämnd Kotten) till vilken vi blev inbjudna att 

utföra observationer samt intervjuer med verksamma på förskolan. Förskolan ligger i en förort till 

Stockholm och har två avdelningar. På vardera avdelningen går ett barn med hörselnedsättning. 

Förskolan bedriver mycket av sin verksamhet utomhus. 

Undersökningspersoner 

Informant 1, i studien benämnd Johanna, har arbetat sedan sex år i en individintegrerad barngrupp och 

är till yrket barnskötare. Johanna är huvudansvarig just nu för ett barn med hörselnedsättning och har 

genomgått en kurs i TAKK.  

Informant 2, i studien benämnd Lina, arbetar sedan sex år i en individintegrerad barngrupp. Till yrket 

är hon barnskötare. I likhet med Johanna är hon också huvudansvarig just nu för ett barn med 

hörselnedsättning. Lina har genomgått en kurs i TAKK och har tidigare erfarenhet av att arbeta med 

barn med annan funktionsnedsättning. 

Informant 3, i studien benämnd Anna, arbetar sedan ett år i en individintegrerad barngrupp och har 

även tidigare erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning. Anna är förskollärare till yrket 

och har även hon gått en kurs i TAKK. Gemensamt för informant 1, 2 och 3 är att de arbetar på Kotten 

och använder TAKK som metod i sitt yrke. 
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Informant 4, i studien benämnd Marie, arbetar sedan fem år i en gruppintegrerad barngrupp. Marie är 

förskollärare till yrket och kan teckenspråk och TSS. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta på en 

förskola med enbart döva och hörselskadade barn. 

Informant 5, i studien benämnd Sanna, har tidigare arbetat i en individintegrerad barngrupp. Barnet 

med hörselnedsättning gick på pedagogens avdelning från ett års ålder men det var inte förrän barnet 

var fyra år som hörselnedsättningen uppmärksammades. Sanna är förskollärare och har genomgått en 

kurs i TAKK. 

Gemensamt för alla informanter är att de har erfarenhet av barn med tekniska hjälpmedel, antingen CI 

och hörselapparat kombinerat eller separat.  

Insamlingsteknik 

Till observationerna utarbetades ett kodschema (se bilaga 1) för att underlätta vår datainsamling. 

Kodschemat utgörs av gemensamma ställningstaganden kring vad inkludering innebär och grundar sig 

i vår litteraturgenomgång och tidigare forskning. De interaktioner vi fokuserade på ser till hur 

pedagogen bland annat uppmanar till handling eller initierar samtal med barn. Vid utformningen av 

både kodschemat och intervjufrågorna krävdes det att vi redan var relativt pålästa och hade viss insikt i 

ämnet (Dalen 2007:12, Bjørndal 2005:40).  

Vi hade förhoppningar om att få intervjua pedagogerna enskilt, vilket de alla godkände. Detta i syfte 

att få ta del av informanternas egna tankar och uttryck om förhållningssätt, inkluderingsarbete och 

erfarenheter. Vi ville inte att informanterna skulle påverkas av varandras svar samtidigt som vi 

önskade ge dem tid att processa våra frågor. Vår intervju utgjordes av några fastställda inledande 

frågor (se bilaga 2) men vi önskade även öppna upp för egna reflektioner och tankar med 

uppföljningsfrågor, vilket Dalen (2007:31) menar är en semistrukturerad intervju. Alla våra fastställda 

frågor konstruerades i syfte att tjäna som underlag till våra forskningsfrågor. Innan intervjuerna 

frågade vi om och fick tillåtelse att använda tekniskt hjälpmedel (diktafon) för inspelning, vilket 

rekommenderas av Dalen (2007:33) då det säkerställer att det är informantens egna ord som utgör 

datan. 

Det digitala intervjuformuläret bestod av samma frågor som vi använde oss av i de personliga 

intervjuerna. Vi skickade detta formulär till tre förskolor som arbetar med integrerade barngrupper och 

till två förskollärare vilka vi har vetskap om har erfarenheter av integrering av barn med 

hörselnedsättning. Av dessa fem utskick mottog vi två enskilda pedagogers intervjusvar. I utskicket 

(viket skedde via e-post) erbjöd vi de tilltänkta informanterna att återkomma om något var oklart eller 

om de önskade utveckla någon punkt i formuläret. Vid oklarheter eller uppföljningsfrågor från vår sida 

återkopplade vi till berörda informanter.   

Genomförande 

När vi etablerat en kontakt med förskolan efterfrågade vi deras önskemål om tidpunkt för 

observationstillfällen. De hade planerad skogsvistelse en förmiddag senare samma vecka och vi blev 

inbjudna att delta. Med oss ut i skogen hade vi vårt kodschema (bilaga 1) och material för att skriva 

fältanteckningar. Vi observerade under cirka 45 minuter och är medvetna om att vår empiri är långt 

ifrån redogörande för allt som försiggick under den här tiden. Det var tre pedagoger och ett tiotal barn 

utspridda i skogen vilket omöjliggjorde för oss att observera pedagogernas alla interaktioner. Dock 
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upplevde vi inte detta som något problem då vårt syfte och vår intention inte var att redogöra för hela 

situationen. Vi hade för avsikt att observera pedagogerna och höll oss i närheten av någon av dem för 

att identifiera deras olika interaktioner med barnen. 

Den andra observationen utförde vi under en lunch på förskolan, vilken vi i studien benämner som 

matsituation, även denna observation pågick i cirka 45 minuter. Vi fokuserade på tre pedagoger och 

använde samma kodschema som vid ovanstående observation i syfte att identifiera vad vi anser kan 

vara ett inkluderande arbetssätt. Vi besökte förskolan under tre tillfällen, under en dag utförde vi 

observationerna och de övriga två dagarna ägnades åt intervjuer. 

Kodschemat användes för att särskilja och kategorisera olika situationer. Om den första interaktionen 

vi observerade till exempel grundade sig i att pedagogen instruerade en handling genom att säga och 

samtidigt teckna åt något barn att ställa sig i ledet – så fyllde vi en etta på ”pedagogen initierar 

handling” på ett ”kroppsligt och verbalt” sätt, detta tillsammans med en kort kommentar om vad 

interaktionen eller kommunikationen handlade om. Under varje observation använde en av oss 

kodschemat medan den andra utförde fältanteckningar, detta för att få ett bredare utrymme att förklara 

situationen än vad kodschemat tillät. Trots att vi hela tiden under observationerna rört oss i varandras 

närhet insåg vi att våra anteckningar till viss del skiljde sig åt. Vi blev i och med detta varse hur pass 

tolkningsbara olika situationer egentligen är beroende av vår individuella upplevelse. 

Under de tre intervjuerna vilka vi genomförde enskilt med pedagoger från Kotten, satt vi i 

personalrummet, vardera intervjun pågick under cirka 20 min. Inför intervjun frågade vi informanten 

om vi hade tillåtelse att spela in intervjun med en diktafon. Till intervjun utsåg vi en av oss som 

intervjuledare, medan den andra antecknade och betraktade intervjun. Detta upplevde vi gynnade 

intervjuerna då båda ansåg att det var lättare att överblicka och komma på följdfrågor som ”åskådare” 

till intervjun. Vi eftersträvade en professionalitet genom att låta små pauser förekomma och lyssna 

genuint och intresserat (Dalen 2007:39). 

De digitala intervjuerna var inte lika utförliga som de personliga intervjuerna, detta då vi antar att den 

digitala intervjun inte gav något utrymme för oss att ställa direkta följdfrågor till informanten. 

Samtidigt upplever vi att de olika intervjuerna möjliggör en bredare inblick i det inkluderande 

arbetssättet, vilket främjar studiens syfte. 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Alla intervjuer, observationer och allt underlag har genomförts och arbetats fram gemensamt. Detta 

var ett aktivt val då vi som ovan nämnt inte ville att våra spontant uppkomna följdfrågor och 

tolkningar skulle påverka resultatet. Den enda praktiska åtskillnaden i arbetsfördelning har varit att vi 

har delat upp viss litteratur emellan oss på grund av tidsbrist, för att sedan prioritera en gemensam 

diskussion. Övervägande delen av arbetet har gemensamt utformats tillsammans genom aktiv dialog 

och diskussion. Detta upplever vi har varit till en stor fördel i arbetet då vi kommit till insikter och 

kunskaper samt kunnat bolla idéer och tankar med varandra som vi annars gått miste om. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi hade för avsikt att undersöka pedagogers inkluderande arbetssätt av barn med hörselnedsättning. 

Vårt syfte innebar att vi behövde läsa in oss på tidigare forskning inom områdena inkludering och 

hörselnedsättning innan vi påbörjade vår datainsamling. För att kunna besvara våra forskningsfrågor 
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ansåg vi det som nödvändigt att använda oss utav både intervjuer och observationer (Fejes & 

Thornberg 2009:21, 17). 

Fejes och Thornberg (2009:18-19) förklarar att kvalitativ forskning innebär att beskriva verkligheten i 

syfte att förstå den. Detta gör man genom att analysera orddata, vilket kan vara fältanteckningar av 

observationer eller inspelade intervjuer. Under våra observationer använde vi oss av vårt kodschema 

och våra fältanteckningar som redskap för att försöka identifiera och förstå vad som pågick. Efter 

observationerna sammanställdes våra kodscheman och våra anteckningar i kompletterande syfte. 

Interaktionerna vi sett enligt våra kodscheman (16 i den första och 17 i den andra) kategoriserade vi 

konsekvent och systematiskt i följdordning. Vi noterade vem som var initiativtagare (barn eller 

pedagog), hur de initierade (verbalt, verbalt och kroppsligt eller enbart kroppsligt) och om pedagogens 

kommunikationsstil kunde anses instruerande eller dialogfrämjande. Resultaten gjorde att vi kunde 

urskilja om en barncentrerad eller en vuxencentrerad kommunikationsstil var mest förekommande och 

även diskutera kring huruvida aktiviteten spelar in på pedagogers sätt att kommunicera och interagera 

med barn. Observationsförklaringarna i resultatdelen grundar sig således i våra kodscheman, 

fältanteckningar och sammanställningarna av dessa. 

Under vår första analysfas kategoriserade vi de transkriberade intervjuerna utifrån olika mönster. Vår 

kategorisering grundade sig i vad vi tolkade att informanterna gav uttryck för. Dessa kategorier var 

bland annat arbetssätt, förhållningssätt, interaktion och språk, effekter av inkludering och integrering 

och komplement till hemmet – vilka vi anser alla relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar 

(Fejes & Thornberg 2009:33). 

Under vår studie har vi hela tiden haft vår sociokulturella teori i åtanke, vilken utgjort vårt 

förhållningssätt. I vår första analysfas gällande intervjuerna ämnade vi mest söka mönster och teman i 

våra insamlade data, sedan fördjupade vi vårt resonemang inom vårt teoretiska perspektiv och utifrån 

den litteratur vi tidigare redogjort för (Fejes & Thornberg 2009:25-26). 

Forskningsetiska aspekter 

Vi har inom vår studie förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer. 

Deltagarna har inför observationerna och intervjuerna informerats om vår studie och dess syfte genom 

att vi i god tid sänt brev till förskolor (se bilaga 3) och vårdnadshavare (se bilaga 4), de har blivit 

informerade om att deltagandet är frivilligt och att det kan avbrytas när som helst utan reprimander. I 

detta brev bifogade vi även ett samtyckesformulär (se bilaga 5) i vilket vårdnadshavare och deltagare 

kunde godkänna eller avböja deltagande. De fem informanterna, de berörda barnens vårdnadshavare 

samt förskolechefen på Kotten har alla muntligt och/eller skriftligt samtyckt till deltagande i vår studie 

(Vetenskapsrådet 2011:42-43). 

Vår studie har varit en öppen observationsstudie då pedagogerna har fått ta del av kodschemat och 

intervjufrågorna på förhand, vilket innebär att de innan sitt samtycke till deltagande var införstådda 

med våra avsikter. Ett medvetet val gjordes att inte informera deltagande barnen i förväg om vårt 

syfte, eftersom vår intention inte varit att observera dem. Vi ville heller inte bidra till ytterligare 

exponering eller särskiljande av barnen med hörselnedsättning, då deras funktionsnedsättning ändå var 

anledningen till utförda observationer av pedagogerna. Vi har när barnen frågat själva förklarat vår 

närvaro med att vi ska titta på hur deras pedagoger arbetar (Vetenskapsrådet 2011:42-44). 

Alla deltagare har försäkrats konfidentialitet vilket innebär att ingen obehörig får ta del av insamlat 

material och att rapportering sker på sådant sätt att deltagare inte kan identifieras. Eftersom vårt urval 
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av förskolor som uppfyllde vårt syfte är så begränsat har vi behövt vara selektiva under vår 

datainsamling och bearbetningen av denna. Vi har gjort ett aktivt val att utelämna viss information 

som framkommit under observationer och samtal eftersom de kan urskilja specifika förskolor samt 

individer som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 2011:65-67). 

Deltagarna samt vårdnadshavare har informerats om att det insamlade materialet enbart kommer att 

användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2011:23). De har även erbjudits att enkelt få ta del av 

studiens resultat då den publicerats elektroniskt, genom att vid intresse fylla i sina kontaktuppgifter i 

samtyckesformuläret. 

Studiens kvalitet 

Vad gäller tillgången till informanter så upplever vi att de vi involverat i vår studie uppfyller vårt syfte 

då de har erfarenhet av den kunskap vi eftersträvade att ta del av. Dock misstog vi oss och förbisåg de 

begränsningar vårt urval medförde till en början, men vi insåg detta i tid och hann vidga vår 

datainsamlingsmetod på så sätt att den inte påverkade studiens kvalitet. Vid de tillfällen då vi upptäckt 

att viss data saknats för att få ett tillförlitligt och täckande svar på våra forskningsfrågor har vi 

återkopplat till informanterna i syfte att komplettera detta. Återkoppling ansåg vi vara mest nödvändigt 

i de digitala intervjuerna där intervjusvaren upplevdes relativt korta (Fejes & Thornberg 2009:222). 

Vad gäller utarbetandet av kodschema och intervjufrågor anser vi det fördelaktigt för vår studie att vi 

varit väl införstådda och pålästa inom området inkludering. De kunskaper vi tillägnat oss under vår 

utbildning som förskollärare har varit av stor vikt och främjat vår förståelse över hur arbetet fungerar 

rent praktiskt ute i olika verksamheter samt vilka teorier som ligger till grund för olika pedagogiska 

arbetssätt. Våra förvärvade kunskaper upplever vi har gagnat studien kvalitativt (Fejes & Thornberg 

2009:223). 

Med en konversationsanalytisk metod är avsikten att studera naturligt förekommande interaktion. 

Detta kan tyckas tvetydigt då den som forskar med sin blotta närvaro i sammanhanget tenderar att 

påverka interaktionen, med detta antar vi att vår närvaro påverkat de personligt intervjuade 

informanterna samt situationerna vi observerat. Även våra avsikter och intressen styr det vi ser och 

vart vi väljer att rikta blicken, detta gör att vi omöjligt kan se allt som sker runtomkring och per 

automatik värdesätter vissa situationer som mer relevanta för vår studie (Tholander & Thunqvist 

2009:155). 

Under studien har det under intervjuer och observationer framkommit mer relevant information, men 

som vi av etiska skäl valt att utelämna eller stryka. Detta val grundar sig i att vi inte vill riskera röja 

konfidentialiteten, vi är medvetna om att det till viss del kan påverka studiens kvalitet då vi anser att 

iakttagelserna skulle kunna stärka studien ytterligare. De etiska övervägandena anser vi väga tyngre än 

vårt intresse att få fram ytterligare resultat (Vetenskapsrådet 2011:66). 
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Resultat 

Pedagogers inkluderande arbetssätt 

Två av informanterna har uttryckt att tecken kan fungera bättre än det verbala språket för att 

kommunicera vid konflikter och frustration. Anna poängterar den slagkraft som tecken kan ha som 

förstärkning till kommunikationen. Att använda tecken som stöd anses av flera informanter som 

positivt för både hörande barn och barn med hörselnedsättning. 

Johanna berättar under intervjun att hon har upplevt att barn med hörselnedsättning ibland när de blir 

frustrerade tar av sig sin hörapparat eller sitt CI. Anna menar på att det är viktigt att barn med 

hörhjälpmedel har rätt till att bara få stänga av, då det kan vara väldigt tröttsamt på grund av alla 

intryck.  

Flera av informanterna berättar att de på sina avdelningar har en resursroll vilken rullande fördelas 

emellan dem. Johanna uttrycker att det rullande ansvaret är bra för barnens skull då det är omväxlande 

med olika vuxna, de anser att en ”påklistrad” resurs på det enskilda barnet kan verka positionerande. 

Den som har resursrollen för stunden har som uppgift att förtydliga vad andra i gruppen har sagt, så att 

barnen får all information, den ska inte fungera som en sufflör som styr barnet i interaktionen och 

kommunikationen. För att kunna upprepa eller förstärka vad andra har sagt placerar sig pedagogen 

nära barnet med hörselnedsättning. 

Både Johanna och Lina är huvudansvariga för barnen med hörselnedsättning på sina avdelningar. En 

pedagog menar att de enda praktiska åtskillnaderna hon gör mellan de barn med hörselnedsättning och 

barn som är hörande, är att hon fyller i och förstärker vissa ord samt anordnar spelstunder tillsammans 

med barnen med hörselnedsättning en gång i veckan. Syftet med spelstunderna är att träna barnens 

språkminne, framförallt hörselminnesträning, detta gör de genom att exempelvis spela olika typer av 

spel där hörsel och tal är förutsättningar. Ett spel som de kallar hörselmemory går ut på att para ihop 

olika ljud från burkar innehållande olika föremål (exempelvis ärtor, sand, sten). Lina förklarar att barn 

med hörselnedsättning behöver höra och öva på språkljuden mer än barnen som hör, då deras 

erfarenheter av att höra ljud sträcker sig från den dagen då de fick hörhjälpmedel medan barn som hör 

uppfattar ljud redan i mammans mage. Hon uttrycker att ljudminnet är mer automatiserat hos barnen 

som hör än hos barnen med hörselnedsättning. I övrigt uttrycker hon att hon behandlar alla lika. När 

hon får frågan om hur hon inkluderar barn med hörselnedsättning svarar hon att ”Egentligen kan jag 

känna att jag gör ingen skillnad. Där skulle jag nästan vilja svara på; hur upplever jag att jag 

inkluderar barn.” 

Gemensamt för alla informanter är att de betonar vikten av pedagogens medvetenhet och 

förhållningssätt. Två av pedagogerna från Kotten uttrycker att de har ett gemensamt förhållningssätt på 

arbetsplatsen och delar samma barnsyn. Lina förklarar att förhållningssättet gentemot varandra är 

väldigt viktigt, eftersom det inför barnen visar på hur man är bra mot varandra. 

På förskolan finns en hörslinga vilken har som funktion att förstärka ljud. Detta i syfte att barnen med 

hörselnedsättning ska höra bättre. Vid ett tillfälle ute på gården satte en pedagog på musik. 

Observation 1 - Skogspromenaden 

En av observationerna vi utförde ägde rum under en skogspromenad. Syftet var bland annat att samla 

naturmaterial. Ett tiotal barn och tre pedagoger samlades på gården för att tillsammans lämna 
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förskolan och gå till skogen. De gick iväg i ett led, en av pedagogerna och barnet med 

hörselnedsättning gick tillsammans, pedagogen var hela tiden placerad nära barnet. Framme vid 

destinationen lade pedagogerna ut liggunderlag på marken. Barnen fick bestämma själva var de skulle 

sitta. En pedagog placerade sig snett bakom barnet med hörselnedsättning.  

Pedagogerna hade med sig varm dryck som de erbjöd barnen då de satt samlade. Pedagogen räckte 

fram kåsan till barnet med hörselnedsättning samtidigt som hon sökte ögonkontakt och frågade om 

hon vill ha. En av pedagogerna började sedan informera barnen om vad de skulle göra i skogen. De 

talade om att de skulle på skattjakt, samtidigt som de tecknade de meningsbärande orden, så som 

skatter, kista, leta, etcetera. Under tiden pedagogen informerade gruppen så var det några av barnen 

bredvid barnet med hörselnedsättning som pratade. Pedagogen intill barnet med hörselnedsättning bad 

dem att inte prata i munnen på varandra och sade ”Jag och [namnet på barnet med hörselnedsättning] 

hör inte.” 

Under skattletandet i skogen uppmanade pedagogerna vid flera tillfällen barnen att se sig omkring på 

olika ställen. Bland annat samlades några hörande barn och en pedagog kring en snigel på marken. De 

samtalade och tecknade. Barnet med hörselnedsättning var inte i direkt närhet vid tillfället.  

Enligt vårt kodschema och våra fältanteckningar kan vi utläsa att pedagogerna under den här 

observationen verbalt eller verbalt-kroppsligt instruerade barnen vid 9 av 16 tillfällen. Dessa tillfällen 

var övervägande i början och slutet av aktiviteten. Vid 5 tillfällen initierade något barn i gruppen 

samtal eller handling varav pedagog bemötte detta verbalt och kroppsligt i 4 fall, i det femte enbart 

verbalt. 

Observation 2 - Matsituationen 

Den andra observationen vi utförde var en matsituation. Lunchen serverades på ett buffébord och barn 

och pedagoger satt vid fyra matbord. Ett barn med hörselnedsättning satt vid ett bord tillsammans med 

två pedagoger och fem hörande barn. Barnet med hörselnedsättning satt placerad med ryggen mot 

fönstret och ansiktet vänt in mot övriga barngruppen och rummet.  

Ett grävarbete hade pågått strax utanför förskolan under dagen, maskinen som nyss hade varit igång 

stängdes av och bullret i matrummet tystnade. En pedagog sade då ”Åh, visst var det skönt när 

maskinen blev tyst. Hör du hur tyst det blev, [namnet på barnet med hörselnedsättning]?”. Efter en 

stund påbörjades arbetet utanför igen. Flera av barnen riktade sin uppmärksamhet ut genom fönstret. 

Barnet med hörselnedsättning vände sig om på stolen och tittade ut. Pedagogen frågade barnet med 

hörselnedsättning ”Hör du eller ser du bara?” varpå hon svarade ”Jag ser bara.” Pedagogen vände sig 

till alla barn vid bordet och frågade om någon visste vad det var. Ingen svarade. Hon förklarade att det 

kallas för padda och tecknade och sade att ”den plattar till marken”. 

Vid tre tillfällen tillrättavisades barnen då de gjorde vad som inte förväntades av dem under 

situationen, bland annat då några barn pratade om bajs vid matbordet. 

Efter en stunds verbal dialog uppstod en mindre konfliktliknande situation mellan två barn. Ett 

hörande barn uttryckte missnöje då barnet med hörselnedsättning kom för nära. En pedagog sade 

”Men hon vill bara prata med dig, hon ska inte ta dem.” 

En pedagog tog över en annan pedagogs plats. Vid bordet satt två hörande barn och ett barn med 

hörselnedsättning. Barnen frågade om hon inte skulle äta, hon sade och tecknade att hon var färdig och 

mätt. Barnen initierade ett samtal om namn, varpå pedagogen började teckna bokstäverna i deras 

förnamn. Även barnen började teckna bokstäver och en dialog fortskred en längre stund. 
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Enligt våra kodscheman och våra fältanteckningar kunde vi utläsa att pedagogerna under den 

observationen instruerade barnen vid 4 av 16 tillfällen. Dessa tillfällen var övervägande i början av 

aktiviteten. Vid 2 tillfällen initierade pedagogerna samtal, båda gångerna endast verbalt. Vid 10 

tillfällen initierade ett eller flera barn i gruppen samtal eller handling varav pedagog bemötte detta 

enbart verbalt vid 6 tillfällen. Vid 3 tillfällen svarade pedagogen verbalt och kroppsligt och vid 1 

tillfälle enbart kroppsligt. 

Pedagogers yttranden om effekter av inkludering 

och integrering 

Nackdelar  

Flera av informanterna ger uttryck för att den nackdel som kan uppkomma är om barngruppen är för 

stor och att tiden inte räcker till. Om barngruppen är för stor finns det även risk att ljudmiljön påverkar 

möjligheterna för barnet med hörselnedsättning att hänga med.  

Fyra av informanterna uttrycker till en början att de inte upplevt några nackdelar med en integrerad 

barngrupp. De förklarar att med rätt förhållningssätt, hjälp och förutsättningar så uppstår inga negativa 

konsekvenser för dessa barn. Under följdfrågorna bad vi några av dessa informanter att spekulera i 

vilka nackdelar som skulle kunna uppstå i en verksamhet utan samma förutsättningar varpå en 

informant uttrycker vikten av dialog även med de hörande barnens föräldrar, då hon har erfarenhet av 

att föräldrar ifrågasatt vad integreringen kan innebära för dennes barn. Hon förklarar att det då är 

viktigt att bemöta och informera om vilka vinningar arbetet ger för alla barn, eftersom hon är av 

åsikten att det inte finns några nackdelar med en integrerad barngrupp. Om det är oron över att en 

pedagog ska tas i anspråk som upplevs som ett problem förklarar de för föräldrarna att detta enkelt 

motverkas genom att de ansöker om en resurs. 

En informant uttrycker att en nackdel för ett barn med hörselnedsättning i en individintegrerad grupp 

skulle kunna vara att barnet känner sig ensamt. 

En informant uttrycker att en nackdel med en integrerad barngrupp kan vara att det verbala språket blir 

väldigt dåligt på avdelningen.  

Fördelar  

Positivt är dock, enligt minst tre informanter, att miljön tenderar att bli mer språkmedveten i en 

integrerad barngrupp vilket verkar positivt för hela barngruppen.  

Johanna uttrycker att det är viktigt för barn, oavsett problematik att få vara del av en grupp och det är 

upp till pedagogerna att anpassa miljön och verksamheten efter barnens förutsättningar. För att få de 

bästa förutsättningarna inför framtiden anser hon att barn tillsammans ska få erfara samspel och språk 

socialt, då hon är av åsikten att barn lär av varandra samt betonar att barnen får en känsla för att de 

duger som de är. 

Alla informanter uttryckte en positiv syn på att de hörande barnen lär sig olika tecken och att barnen 

själva tycker att det är intressant och roligt, en informant påtalade betydelsen av att barnen får känna 

sig kompetenta när de kommer hem och lär sina familjer de tecken de själva lärt sig. En förälder vi 

samtalade med på förskolan där vi utförde observationerna bekräftade informanternas positiva syn på 

detta genom att berätta att det egna barnet ofta kommer hem och visar nya tecken.  
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Gemensamt för alla informanter var att de uttryckte olikheternas tillgång i verksamheten, att vi alla lär, 

ger och drar nytta av varandra.  

Verksamhetens organisatoriska faktorer 

En informant förklarar att de är delaktiga i anställningsprocessen vad gäller nya medarbetare. De tillåts 

medverka på intervjuerna och ser detta som en möjlighet att få diskutera med den påtänkta kollegan 

om arbetssätt 

Lina upplever att hon inte ser några nackdelar med deras individintegrerade barngrupp, eftersom de 

har sådana resurser och kunskaper och även ett gott samarbete med hörselhabiliteringen, vilka 

fungerar i syfte att stötta och hjälpa vid förebyggandet av svårigheter som hörselnedsättningen kan 

innebära i verksamheten. Hon nämner dock att det säkert skiljer sig åt runt om i landet och att faktorer 

som spelar in är fokus och budget.  

Gemensamt för alla informanter är att deras arbetsplatser har bekostat fortbildning inom området då de 

har genomgått kurser i TAKK. 

Analys av resultat utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv 

Pedagogers inkluderande arbetssätt 

Utifrån informanternas intervjusvar tolkar vi att de ger språket (verbala, kroppsliga och tecknade) en 

stor betydelse för individernas förståelse av det sammanhang de befinner sig i samt en stor roll i 

interaktionen med varandra. Detta då pedagogerna på den observerade förskolan påtalar vikten av en 

fysisk närhet till barnet med hörselnedsättning, för att kunna förstärka och fylla i det som barnet 

eventuellt har missat i det verbala sammanhanget. Flera av informanterna problematiserar även att 

stora barngrupper påverkar ljudmiljön negativt vilken i sin tur påverkar barn med hörselnedsättnings 

möjlighet att hänga med, vilket påvisar den tyngdpunkt pedagogerna lägger vid språkets medierande 

effekt. I intervjusvaren vi kan utläsa vikten av språket i sin helhet, där tecken, verbal och kroppslig 

kommunikation ges en betydande roll, däremot tolkar vi utifrån densamma att det verbala språket har 

ett högre värde än de andra kommunikationsstilarna. En pedagog har som roll i den observerade 

förskolan att hålla sig nära barnet med hörselnedsättning för att förstärka det verbala, det är enbart när 

det verbala språket tenderar att ”bli dåligt” samt vid sämre ljudmiljöer som informanterna ser negativa 

konsekvenser av en integrerad verksamhet. Dessutom används olika artefakter (CI, hörapparat, 

hörslinga) för att barnen med hörselnedsättning ska ges en större möjlighet att höra. Att det verbala 

språket ges ett högre värde påverkar i hög grad vilka kommunikativa verktyg som används av barnen 

och pedagogerna i förskolekontexten – utifrån detta kan vi tolka att barnen och pedagogerna anammar 

den verbala kulturen till följd av detta. Alltså sker då en inkulturering där personerna i kontexten 

handlar efter vad som i diskursen är värdesatt kunskap (Hundeide 2003: 143-147, Dysthe 2003:31-74). 

Utifrån observationerna kan vi dock se att pedagogerna sammantaget använder tecken för de 

meningsbärande orden i de verbala yttrandena i de flesta situationerna (sammanlagt cirka 67 procent, 

22 fall av 33) oavsett om de talar med ett hörande barn eller ett barn med hörselnedsättning. Under den 
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första observationen (skogspromenaden) använder pedagogen tecken vid 4 av 5 tillfällen när de svarar 

på barnens initierade samtal eller handlingar, pedagogerna använder enbart verbalt språk vid 1 av 12 

tillfällen då de initierar en handling eller ett samtal. Under den andra observationen (matsituationen) 

svarar pedagogen enbart verbalt vid 5 av 10 tillfällen, och initierar själv samtal två gånger (vid båda 

tillfällena verbalt). I matsituationen används enbart det verbala språket mer än under 

skogspromenaden, vi kan därmed tolka det som att pedagogerna använder sig mer av det verbala 

språket under matdiskursen på grund av att de inkulturerats i att det verbala språket har ett högre 

värde. I diskursen som råder under skogspromenaden får dock tecknandet ett betydligt högre värde – 

vilket då påverkar inkultureringen i diskurser likt dessa (Dysthe 2003:31-74). Vidare vad gäller 

observationerna upplever vi att vi ser exempel på olika diskurser, där förväntningarna skiljer sig åt. Vi 

upplever skogspromenaden som mer instruerande, detta tolkar vi beror på att matsituationen är en 

starkare befäst diskursiv praktik, då den kan tänkas styras av vissa regler och rutiner för vad som anses 

lämpligt (sitta stilla, äta etcetera). I skogen är barnen inte lika förtrogna med hur de förväntas agera 

(Dysthe 2003:31-74).  

Alla informanter är enligt intervjusvaren av den gemensamma åsikten att pedagogernas medvetenhet 

och förhållningssätt är av stor vikt i verksamheten, de uttrycker att de inte ser hörselnedsättning som 

en brist eller ett problem. En av informanterna sade under intervjun ”Egentligen kan jag känna att jag 

gör ingen skillnad. Där skulle jag nästan vilja svara på; hur upplever jag att jag inkluderar barn” som 

svar på frågan om hur hon inkluderar barn med hörselnedsättning. Utifrån detta, tillsammans med det 

frekventa användandet av tecken och deras positiva syn på hur teckenanvändandet är bra för alla barn, 

kan vi tolka det som att den kultur på förskolan som är av högt värde är synen på allas lika värde – att 

olikheter är något positivt och utvecklande för alla individer. Informanternas positiva förhållningssätt 

kring inkluderingen och deras fördelar samt synen på olikheterna som en tillgång tolkar vi som 

främjande för alla barns delaktighet. En informant från Kotten betonar även vikten av ett bra 

förhållningssätt gentemot varandra som pedagoger, då de är förebilder för barnen och förmedlar hur 

man är mot varandra. Hon ser det således som en möjlighet att utveckla barnens förhållningssätt 

gentemot varandra, barnen socialiseras in i det samspel som vuxna redan bedriver (Hundeide 

2003:143-147, 151, Säljö 2000:29, 67).  

På Kotten används en hörslingan, vilken har som funktion att förstärka ljud. Den har en stor betydelse 

för barnen med hörselnedsättning och fungerar som en artefakt för att öka deras möjlighet att höra. 

Den kompenserar på så sätt till viss del det biologiska hinder barnen med hörselnedsättning har, utan 

den skulle barnens möjlighet att höra försämras. Hörslingan som artefakt gör det därmed möjligt för 

barnen att nyttja det verbalt språkliga verktyget (Säljö 2000:20, 74, 77, Dysthe 2003:31-74). 

Interaktion och kommunikation 

Vad vi främst kan se utifrån observationerna från Kotten är att pedagogerna aktivt arbetar för att 

främja en interaktion mellan barnen. Detta då pedagogerna, genom sitt frekventa användande av 

tecken, erbjuder alla barn ytterligare ett språkligt verktyg utöver det verbala. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan då antas att Kotten inrymmer en kultur där tecken ses som en viktig kommunikativ 

resurs i det kollektiva kunskapandet, vilket gör att alla barn på förskolan tillägnar sig denna i 

samspelet med varandra (Säljö 2000:16-19, Dysthe 2003:31-74). Vidare vad gäller kulturen på Kotten 

kan vi utifrån intervjusvaren tolka det som att både barn och nyanställda socialiseras in i den pågående 

kultur som råder. Pedagogerna uttrycker att de har ett gemensamt förhållningssätt och att de är 

delaktiga i anställningsprocessen av nya medarbetare. Detta tolkar vi som att pedagogerna anser att de 



24 

 

kulturella mönstren på förskolan är viktig att bevara, mönstren vilka tyder på en stor respekt gentemot 

varandra (Säljö 2000:67).  

Vi tolkar det som att det sker kommunikativa processer när resursrollen på Kotten genom att teckna 

och förstärka orden urskiljer och identifierar vad som är relevant utifrån pedagogen själv. Pedagogen 

väljer vilka ord som ska förstärkas och tecknas, vilket bör påverka barnets process – då barnet i sin tur 

väljer ut den kunskap hon ser relevant (Säljö 2000:37).  

Effekt av inkludering och integrering 

Pedagogerna på Kotten kan i och med sitt användande av tecken och sitt förhållningssätt tolkas ha 

skapat en miljö där en funktionsnedsättning som hörselnedsättningen innebär inte är ett hinder eller en 

begränsning i samspelet och interaktionen med varandra. En kultur med pedagogernas gemensamma 

värderingar kan därför antas främja en inkulturering där barnen förvärvar samma värderingar och 

förhållningssätt kring allas lika värde och hur individers olikheter är utvecklande för alla (Dysthe 

2003:43-44). Barnen lär sig i denna institutionaliserade miljö att hörselnedsättning inte är någonting 

fel eller sämre än att vara ”normalhörande”, de lär sig använda tecken och är enligt flera informanter 

väldigt intresserade av detta och får därmed ytterligare (utöver det verbala) en kommunikativ resurs att 

tillhandahålla i kommunikationen med andra (Säljö 2000:16-19, 40-41, 67). Detta ges än mer tyngd då 

en förälder till ett hörande barn på förskolan berättade om det egna barnet som ofta kom hem och 

visade nya tecken. 

Flera informanter ger uttryck för att ljudmiljön kan ha en negativ inverkan på inkluderingsarbetet, då 

det vid en sämre ljudmiljö kan påverka barnets möjlighet att hänga med. Vi tolkar det som att en 

negativ ljudmiljö (där det är mycket sorl eller hög ljudnivå) kan hindra barnet från att interagera och 

samspela via verbal kommunikation. På Kottens gård observerade vi att en pedagog satte på musik i 

redan missgynnande ljudförhållanden (maskinerna som arbetade intill, bilvägen och tågbanan i 

närheten). I det långa loppet kan då en sämre ljudmiljö antas påverka lärandet negativt då barnets 

möjlighet till samspel och verbal kommunikation tillsammans med andra minskar. Därmed borde 

deras möjlighet att appropriera minska – det vill säga att de har svårare att ta till sig andras kunskaper 

(Dysthe 2003:31-74, Säljö 2000:119). Om ytterligare kommunikativa resurser utöver det verbala inte 

används i förskolediskursen så att alla kan använda och förstå dessa kan därmed en negativ ljudmiljö 

vara en stor begränsning för barnen med hörselnedsättnings samspel som då inte har samma möjlighet 

att kommunicera med de övriga individerna (Säljö 2000:16-19). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Pedagogers inkluderande arbetssätt 

På Kotten berättade informanterna att de använder sig av tecken som stöd för att minimera risken att 

barnet inte uppfattar sammanhanget, de nämnde att en resursperson ska vara nära barnet för att kunna 

fylla i det som sägs. Detta nämner även barnen i Preisler, Tvingstedt och Ahlströms (2005:262-266) 
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studie är viktigt för att få en full förståelse av den verbala kommunikationen. Om barnet inte ser eller 

hör den som talar har de svårt att uppfatta sammanhanget. Genom att ha en resurs tillhands som fyller i 

meningsbärande ord kan då antas att risken för att inte kunna delta minimeras. Även Ahlström 

(2000:177, 182) påtalar vikten av pedagogers stöttning för att gynna ett samspel mellan barn, det krävs 

således relativt små medel från pedagogen för att främja en inkludering. 

För att barnen med hörselnedsättning ska få bättre förutsättningar att förstå det språkliga 

sammanhanget uttrycker en pedagog att barnen med hörselnedsättning behöver ligga på en högre 

språklig nivå än de hörande barnen. Most, Ingber och Heled-Ariams (2011:267-269) studie visar att 

barn med hörselnedsättning behöver en högre språklig kompetens i individintegrerade grupper för att 

minska risken att känna sig ensam och utanför. Detta då en högre språklig kompetens innebär att de 

har lättare att samspela och interagera med de barn som hör. Ahlström (2000:12-15) problematiserar 

en låg språklig kompetens hos barnen med hörselnedsättning då de riskerar att utestängas från de 

interaktioner i vilka de inte har samma språkliga kompetens som de övriga barnen. Vi kan därför anta 

att pedagogerna på Kotten (genom spelstunderna och förstärkningen av det verbala språket) arbetar för 

att höja den språkliga kompetensen hos barnen med hörselnedsättning i syfte att motverka ett 

utanförskap men även för att öka barnets språkminne. Vi tolkar att det krävs kunskap hos pedagogerna 

kring barns språkutveckling och hur hörselnedsättningen kan spela in på barnens möjligheter att höra 

ljud och därmed även påverka språkutvecklingen. Spelstunderna som anordnas på Kotten visar på en 

medvetenhet kring ett språkutvecklande arbetssätt, pedagogerna kan antas vara medvetna om barns 

språkutveckling och hur de behöver arbeta för att barnen med hörselnedsättning ska ha samma 

möjligheter att utveckla sitt språk. Winter och Van Reusen (1997:132-133) betonar vikten av särskild 

utbildning kring det specifika området (i det här fallet hörselnedsättning) för att kunna tillämpa ett 

inkluderingsarbete. Det är även viktigt att bibehålla en kunskap om det individuella barnets behov och 

att hålla sig ajour med ny forskning. 

På Kotten har barnen bestämda platser vid matbordet, barnen med hörselnedsättning ska sitta med 

ryggen mot fönstret för att med hjälp av ljuset utifrån ha lättare att se bordskamraternas ansikten när de 

kommunicerar. Pedagogerna visar på en medvetenhet kring miljöns betydelse och använder den för att 

ge barnen med hörselnedsättning en så god förutsättning som möjligt att vara delaktiga i 

sammanhanget (Teveborg 2001:53, 55). I Preisler, Tvingstedt och Ahlströms (2005:265-266) studie 

framgår barnets placering gentemot den som talar vara av stor betydelse. En bra placering där barnet 

ser den som talar öppnar upp möjligheten för barnet att höra vad som sägs. Då pedagogerna på Kotten 

har en medvetenhet kring placeringens betydelse för att främja en delaktighet kan vi anta att det 

minimerar risken för det utanförskap många hörselskadade i Ahlströms (2000:183-184) studie vittnar 

om kan uppstå då de inte kan delta i en talspråksbaserad kommunikation. Den medvetna placeringen 

för att utnyttja ljuset kan därför antas främjande i den talspråksbaserade kommunikationen då den 

underlättar för barnen att se den som talar. 

En informant uttrycker att ett barn med hörselnedsättning kan dra ur hörapparaten på grund av 

frustration, vilket en annan informant påtalar är viktigt att låta barnen att göra. Detta tolkar vi som att 

barnet markerar och signalerar att hon vill avbryta sitt deltagande via kroppsspråk. Kroppsspråket 

anses jämbördigt med det verbala språket. Vidare vad gäller kroppsspråk kan vi tolka att pedagogerna 

använder sig själva och sin hörsel som en resurs för att möjliggöra ytterligare interaktion för barnen 

med hörselnedsättning. De placerar sig tätt intill för att kunna förstärka eller upprepa vad som sägs och 

vill med detta kunna försäkra sig om att barnen får all information som övriga barn får (Leijon 

2013:66). 
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Vad gäller pedagogernas olika kommunikativa stilar kan vi se att kommunikationen under 

skogspromenaden tenderade att bli mer instruerande än i matsituationen. När barnen uppmanas att se 

sig om i skogen efter skatter initierar och introducerar pedagogerna en aktivitet. Under de instruerande 

momenten upplevde vi inte att några längre dialogturer förekom. Dock kan vi liksom Ahlström 

(2000:181) se att en växelverkan mellan olika kommunikationsstilar skedde då pedagogerna vid olika 

tillfällen försökte stimulera en dialog som grundade sig i barnens intressen. Ett exempel är när några 

barn såg en snigel och pedagogen tog tillfället i akt att vidareutveckla tankegångarna om snigeln 

tillsammans med barnen. Pedagogen frångick således ämnet (skattletandet) och fångade istället upp 

vad barnen gav uttryck för i den specifika situationen. Vi upplevde att dialogturerna blev längre då 

pedagogen intog en barncentrerad kommunikationsstil i likhet med Ahlströms (2000:181) resultat.  

Under matsituationen då barnens uppmärksamhet riktade sig mot det som hände utanför fönstret 

(maskinarbetet), satt barnet med hörselnedsättning med ryggen mot fönstret och kunde därmed inte se 

vad som hände förrän hon vände sig om. Barnet svarade även att hon enbart såg det som hände när 

pedagogen frågade henne om hon hörde eller bara såg. Barnen runt bordet yttrade sig inte verbalt om 

det som skedde – de använde enbart kroppsspråket och sin blick då de riktade sin uppmärksamhet 

utanför fönstret. Vi kan då anta att barnet i fråga samspelat och påverkats av de andra barnens 

kroppsspråk och till följd av detta vänt sig om för att se vad som försiggick utanför fönstret. Hon 

svarade då alltså på de andra barnens kommunikation genom att ändra kroppsposition (då hon vände 

sig om på stolen och tittade ut) och kan därmed antas vara en medskapare i situationen (Säljö 2007:35-

37, 66-67, Ahlström 2000:29, Leijon 2013:66). Vi kan utifrån situationen tolka det som att pedagogen 

svarade på barnens visuella fråga ”vad är det där?”, genom att uppmärksamma att barnen med sina 

kroppar uttryckte ett intresse och frågeställning kring vad det var för något utanför fönstret. Pedagogen 

tycks uppleva att kroppsspråket är en viktig kommunikativ resurs och uppmuntrade även användandet 

av kroppsspråket genom sitt uppmärksammande och sitt svar. Barnens kroppsligt uttalade frågor fick 

ta plats och var uppkomsten till dialogen som följde, situationen kan då tolkas som gynnande för 

barnens språkutveckling. Pedagogen kan då antas enligt Ahlström (2000:167-168) ha en barncentrerad 

kommunikationsstil då pedagogen följer barnens intressen uttryckta genom icke-verbal handling. 

Hur främjar pedagogen en interaktion mellan barnen? 

Vad gäller skogspromenaden kan vi förmoda att resurserna inom det fysiska rummet är en 

förutsättning för att ett meningsskapande ska kunna uppstå, då de möts i samtalet när de pratar om 

varför de går till skogen idag. De har ett uppdrag då de är på skattjakt. De fysiska attributen (kottar och 

diverse andra skatter) verkar som redskap i skogen och är nödvändiga för att aktiviteten ska kunna 

initieras (Leijon 2013:58-59, 66, Säljö 2000:20-22). När ett barn och några pedagoger samlas kring en 

snigel möjliggör det ett samtal och ett tecknande kring snigeln, vilket bör främja en känsla av 

tillhörighet då det möjliggör för de barn med hörselnedsättning att från avstånd enkelt kunna tillträda 

gemenskapen. Det skapas ett socialt rum som möjliggör en fysisk tillgänglighet där både det verbala 

och det kroppsliga språket tar sig uttryck. Hade pedagogerna enbart använt verbalt språklig kod kanske 

barnet med hörselnedsättning riskerar att bli ”kommunikationshandikappad” (Teveborg 2001:53, 55) i 

och med att det är en spontan situation utomhus där det krävs att de beaktar tekniska begränsningar 

(Ahlström 2000:24, 28). 

Under matsituationen uppstod en konfliktliknande situation i vilken barnet med hörselnedsättning var 

inblandad. Ett annat barn uttryckte missnöje när hon kom för nära varpå en pedagog säger ”Men hon 

vill bara prata med dig, hon ska inte ta dem”. I Ahlströms (2000:171-172, 178) studie framkommer det 

är när pedagogerna inte är närvarande så kan de inte avgöra konfliktens uppkomst och att barn som 
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blir fysiska ibland bemöts med ängslan. I den här situationen tolkar vi det som att pedagogen hade 

inblick i vad som försiggick och kunde verka stöttande i sin roll som medlare. Att pedagogen förklarar 

barnets handling med att hon bara vill prata tyder på att hon sökte kontakt. Om pedagogen inte hade 

varit närvarande hade det inte varit möjligt. Vi kan inte avgöra om barnet som uttryckte missnöje blev 

ängslig men ändå gör vi den tolkningen att hon inte var helt tillfreds. Vidare vad gäller den här 

situationen funderar vi kring pedagogens tolkningsföreträde. Barnet med hörselnedsättning sade själv 

ingenting men kanske var det pedagogens erfarenheter och djupare inblick som fick henne att tolka 

situationen på det sätt hon gjorde. Att vara närvarande överlag som pedagog tolkar vi bör främja ett 

mer välfungerande samspel, då pedagogen vid enstaka tillfällen kan kliva in och tolka vid 

missförstånd och stötta barnen i deras samspel med andra, vilket Ahlström (2000:177) menar kan vara 

gynnsamt för barnens kommunikativt-språkliga och sociala utveckling.  

Överlag kan vi tolka det som att pedagogerna, när de använder tecken med hela barngruppen, 

förebygger ett enskilt kategoriserande av barnen med hörselnedsättning. Det blir då en naturlig del av 

förskolans kultur. Således undviks ett individinriktat perspektiv där tecken enbart används som 

kompensatorisk åtgärd för det enskilda barnet (Ahlberg, 2001:10-11, 16-18). Genom att barnen 

socialiseras in i en verksamhet där tecken används i kommunikationen kan vi anta att det verkar 

främjande för interaktionen då de alla delar samma språkliga kod.  

Effekter av inkludering och integrering 

Johanna nämner att flera av de barn hon har erfarenhet av ofta tar av sig sin hörapparat eller stänger av 

sitt CI då de är frustrerade. Anna betonar vikten av att låta barnen med CI och hörapparat få ta av sig 

och stänga av dessa, att de behöver få en tyst stund på grund av den trötthet som uppstår till följd av 

alla intryck som tas in. Denna frustration och trötthet kan vi koppla likheter med de intervjuade barnen 

i Preisler, Tvingstedt och Ahlströms (2005:262-264) studie, där barnen ofta stängde av sina CI då 

ljudmiljön blev jobbig och de behövde en tyst stund.  

Ute på Kottens gård observerade vi att en utav pedagogerna satte på musik, precis utanför förskolans 

gård arbetade två maskiner samtidigt med att anlägga en väg fram till förskolan. Maskinerna gav 

upphov till en hög ljudnivå med mycket buller, strax intill förskolan låg även en stor bilväg samt en 

tågbana som även de gav ifrån sig mycket buller från alla bilar och tåg som passerade. Alla dessa ljud 

bildade tillsammans en väldigt hög ljudnivå, på detta tillkom även ljudet från barn och vuxna på 

gården. Barnen med hörselnedsättning i den händelsen kan då antas ha haft stora svårigheter att 

uppfatta det som sägs runtomkring vilket minskar möjligheten för barnet att samspela verbalt (Preisler 

et al. 2005: 265-266). Då pedagogerna använder sig av tecken som stöd och inte teckenspråk betyder 

det att alla ord (utom de tecknade) med stor sannolikhet faller bort vid en sådan ljudmiljö. Miljön kan i 

det aktuella fallet då ge upphov till en bristfällig kommunikation, vilket kan göra barnet 

”kommunikationshandikappad” i samspelet med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv där 

kommunikationen i samspel med andra är av stor vikt för lärandet och utvecklingen, kan det då antas 

att barnets möjlighet att samspela och interagera kommunikativt med de andra minskar drastiskt när 

ljudmiljön är sämre (Ahlström 2000:12-15, Teveborg 2001:53, 55, Säljö 2000:34-35).  

Om ljudmiljön inte är tillräckligt tillfredsställande för att barnet med hörselnedsättning ska ha 

möjlighet att höra vad de andra barnen och de vuxna säger så har barnets (verbala) språkliga 

kompetens ingen större betydelse, kan personen inte höra kan den heller inte föra en verbal 

kommunikation (Most et al. 2011:267, 268-269). Vid sämre ljudmiljöer kan vi anta att vissa 

situationer kräver visst tecknande för att en kommunikation med andra ska vara möjlig och då gäller 

även att personerna som kommunicerar delar samma språkliga kod (Preisler et al. 2005:262-266, 
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Ahlström 2000:177). Vi tolkar det således som att en sämre ljudmiljö kan verka exkluderande för 

barnen med hörselnedsättning då de inte ges en möjlighet – på lika villkor som de hörande barnen – att 

delta i det gemensamma sammanhanget och interagera med andra barn utan svårigheter (Norrström 

2013:31-33).  

Kotten har anpassat sin utomhusmiljö för att ge barnen med hörselnedsättning en bättre förutsättning 

att höra, genom användandet av hörslinga. Hörhjälpmedel fungerar dock inte optimalt i spontana 

situationer och undanröjer inte hindret att kommunicera om ljudmiljön inte är bra (Ahlström 2000:24, 

28). Av denna anledning är det av yttersta vikt att pedagogerna har en medvetenhet kring hur 

ljudmiljön påverkar barnens möjlighet att kommunicera med andra. För att kunna tillämpa en 

inkluderande verksamhet krävs det mer än en tillgång till fysiska redskap. 

Ett par av informanterna uttrycker att de inte vill agera som sufflörer för barn, de vill inte riskera att 

lägga orden i munnen på barnen och agera i deras ställe, de vill istället fungera som ett stöd och en 

hjälp i kommunikationen med andra. De betonar att de inte vill vara ”påklistrade” då de anser att 

barnens självbild som kompetenta riskerar att påverkas – att alltid vara i behov av att ha någon i 

närheten som förstärker och tolkar situationen åt en. Under Kottens skogspromenad säger en pedagog 

åt några barn som pratar under samlingen att hon och barnet med hörselnedsättning inte hör, vilket vi 

anser kan vara en förutfattad tolkning av barnets upplevelser och riskerar att ha en utpekande effekt på 

barnet. Vi tolkar att pedagogerna har en önskan om att inte kategorisera barnen som hindrade i sitt 

samspel och sin kommunikation på grund av sin hörselnedsättning. Under samlingen förstärker 

pedagogen, som sitter snett bakom barnet med hörselnedsättningen, det verbala i sammanhanget. Detta 

kan upplevas som ett kompensatoriskt arbetssätt med förhoppningen att barnen ska fungera 

”normalhörande” (Ahlberg 2001:10-11, 16-18, 21, 23). Vi tolkar det däremot som att pedagogerna 

förebygger ett enskilt kategoriserande av barnen med hörselnedsättning då de använder tecken som 

stöd även tillsammans med de hörande barnen i flertalet av de observerade situationerna. Eftersom 

kunskap och meningsskapande uppstår relationellt och förmedlas genom interaktion och 

kommunikation kan vi anta att en förstärkning av språket är nödvändig för att barnet ska kunna 

tillägna sig ett likvärdigt samspel (Preisler et al. 2005:262-266, Dysthe 2003:31-74). 

Eftersom konflikten i matsituationen föregåtts av en verbal dialog bland de andra barnen kan barnet 

med hörselnedsättning ha närmat sig för att inte hamna utanför det verbala sammanhanget. Trots att de 

sitter runt samma bord kanske hörapparaten inte är tillräcklig för att hon ska kunna delta i dialogen 

och interaktionen på samma sätt som de övriga barnen. De sitter åtta stycken runt bordet tillsammans i 

ett rum vilken gör att miljön (trots sin noggrant planerade utformning) inte är den optimala då det 

förekommer mycket ljud runt omkring. Eftersom den språkliga koden dessutom enkom var verbal kan 

vi förmoda att hennes förutsättningar i interaktionen inte var desamma som övrigas (Ahlström 

2000:14-15, 28, 177).Vad som dock inte framgick under vår observation var om barnet med 

hörselnedsättning faktiskt sträckte sig efter någonting från det andra barnet. I så fall kanske det inte 

alls var kontakt hon sökte, utan att det istället handlade om en felaktig tolkning från pedagogens sida. 

Kanske tillskrev pedagogen handlingen som ett resultat av barnets hörselnedsättning, men att det 

egentligen inte alls var ett försök att interagera eller kommunicera från barnets sida (Ahlström 

2000:188). Vidare får observationen oss att fundera kring vad några av informanterna uttrycker om att 

agera sufflör. Att kliva in och påverka situationen i barnets ställe kanske istället tenderar att förminska 

barnets egen upplevelse eller öka en känsla av missförstånd? 
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Verksamhetens organisatoriska faktorer 

I likhet med pedagogerna i Winter och Van Reusens (1997:119-121, 127-131) studie uttrycker 

samtliga informanter att de fått ett administrativt stöd genom att få gå på kurser i TAKK bekostade av 

arbetsplatsen. På Kotten har de även ett nära samarbete med hörselhabiliteringen där de får stöd och 

riktlinjer i hur de ska utforma bland annat miljön för att förebygga de svårigheter som kan uppstå. Vid 

matbordet placeras barnet med hörselnedsättning med ryggen mot fönstret för att lättare se de andras 

ansikten (ljuset bländar inte och lyser upp ansiktena). I motsats till pedagogerna i nämnda studie har 

pedagogerna på Kotten, enligt vår tolkning, fått hjälp att utforma strategier och metoder för att 

underlätta inkluderingsarbetet. Winter och Van Reusen (1997:132-133) anser att det är viktigt med 

goda intentioner men att man även behöver riktlinjer för hur arbetet ska gå till och att det måste 

anpassas till den enskilda individen. Detta överensstämmer med våra tankar efter vad vi sett under 

studien. 

Slutsatser 

Vi upplever efter studien att det är viktigt att inte förringa eller överbetona funktionsnedsättningen, det 

gäller att hitta en balans där funktionsnedsättningen inte anses onormal, samtidigt som den måste 

beaktas i arbetet och inte negligeras (Ahlström 2000:188-189). Enligt Läroplanen för förskolan 

(1998/2010:4-6) ska förskolan anpassa verksamheten efter barnens förutsättningar, barnen får inte bli 

diskriminerade som följd av sin funktionsnedsättning. Som tidigare nämnt i bakgrunden om artikel 23 

i konventionen om barns rättigheter ska barn med handikapp säkerställas tillgång till undervisning ”på 

ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling” 

(Utrikesdepartementet 2006:43). Informanterna i studien uttrycker en självklar integrering och menar 

att inget barn får lämnas utanför, vilket bör vara en åsikt som enligt konventionen då bör främja en 

inkludering samt belyser pedagogens viktiga ansvar. Att stödja barn med funktionsnedsättning i 

interaktioner är viktigt, samtidigt bör inte de goda intentionerna ta över handen då de istället tenderar 

att överbetona funktionsnedsättningen. Om barnen ständigt har en resurs omkring sig som hjälper till i 

samspelet finns det risk att barnets funktionsnedsättning överbetonas vilket kan påverka barnets 

självbild och identitet vilket i sin tur påverkar barnets kommunikationsförmåga (Ahlström 2000:188-

189, Teveborg 2001:49-50). 

För att kunna tillämpa en inkluderande praktik är det viktigt att; 

 använda tecken och göra det till en gemensam tillgång för alla 

 ha en medvetenhet kring miljön och placeringens betydelse 

 vara medveten om olika kommunikationsstilars inverkan 

 ha ett positivt förhållningssätt – där problematiken anses relationell och inte individbunden  

 hålla sig ajour kring forskning inom området och utvärdera de strategier och metoder som 

används 

 anpassa verksamheten efter enskilda barns förutsättningar 
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Vidare forskning 

Efter studiens avslut har nya tankar och funderingar uppkommit, vilka skulle kunna leda till vidare 

forskning inom området. I den litteratur och forskning vi läst nämns eventuella effekter av en negativ 

inkludering av individintegrerade barn vad gäller utanförskap, dock har vi ingen kännedom om någon 

sådan långsiktig studie. Att genomföra en studie vilken ser till långsiktiga effekter som kan uppstå vad 

gäller individintegrerade barns självbild och identitet vore därmed intressant. En kvalitativ och 

uppföljande studie genom kontinuerliga intervjuer med individintegrerade barn med hörselnedsättning 

skulle kunna vara en metod för att få fatt i de enskilda individernas känslor och uppfattning om detta.  

 Vilka långsiktiga effekter kan uppstå vad gäller individintegrerades barns självbild och 

identitet? 

Vår studies inriktning grundade sig i en vilja om att skaffa kunskap om inkluderingsarbetet vad gäller 

barn med hörselnedsättning. Enligt konventionen om barns rättigheter och läroplanen för förskolan har 

pedagogen ett ansvar att anpassa verksamheten för alla barn, vilket då kräver en djupare kunskap dels 

om funktionsnedsättningar, dels om inkluderingsarbete. Detta är någonting vi anser saknas inom den 

lärarutbildning vi studerar inom idag. En kvantitativ studie i syfte att undersöka i vilken utsträckning 

pedagoger erbjuds fortbildning inom dessa områden vore ytterligare ett sätt att bedriva vidare 

forskning, då vi upplever detta som nödvändigt för att kunna leva upp till de förväntningar och krav 

som ställs på oss. 

 Täcker förskollärarutbildningen det kunskapsbehov som krävs vid inkluderingsarbetet i 

verksamheten? 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Observationsschema 

Social interaktion och kommunikation  

Situation:    Tid: 

Uppmärksammar barns: Svarar: Svarar ej:  

Verbal handling    

Kroppslig handling    

Verbal-kroppslig handling    

    

Hur svarar pedagogen:    

Verbalt    

Kroppsligt    

Verbalt-kroppsligt    

    

Pedagogen initierar Verbalt: Kroppsligt: Verbalt-

kroppsligt: 

Samtal, pedagog-barn    

Handling, pedagog-barn    

    

Samtal, barn-barn    

Handling, barn-barn    
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Bilaga 2 

Intervju angående att inkludera barn med hörselnedsättning 

 

Yrkestitel: 

När arbetade du senast med en eller flera integrerade barn med hörselnedsättning? 

Vilken typ av integrering har du erfarenhet av grupp- eller individintegrering2: 

Övriga kompetenser (ex. tecken, specialpedagogik eller liknande): 

 

Vad innebär integrering för dig? 

Vad upplever du som fördelaktigt med en integrerad barngrupp? 

Vad finns det för vinning enligt dig att integreras som barn med hörselnedsättning i en 

barngrupp med hörande barn? 

Vilka nackdelar finns det enligt dig att integreras som barn med hörselnedsättning i en 

barngrupp med hörande barn?  

Vad finns det för vinning enligt dig att integreras som hörande i en integrerad barngrupp? 

Vilka nackdelar finns det enligt dig att integreras som hörande i en integrerad barngrupp? 

Vad innebär inkludering för dig? 

Hur upplever/upplevde du att du inkluderar/inkluderade barn med hörselnedsättning? 

Vilka svårigheter upplever/upplevde du att det finns/fanns vad gäller inkluderingsarbetet? 

 

Tillägg/kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Med gruppintegrering menar vi att en grupp barn med hörselnedsättning integrerats i en verksamhet 

tillsammans med hörande barn. Individintegrering innebär att ett enskilt barn med hörselnedsättning 

integrerats i en grupp med hörande barn. 
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Bilaga 3 
 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som ska skriva vårt examensarbete som handlar om inkludering av barn 

med hörselnedsättning i en integrerad verksamhet. Vårt huvudsakliga fokus är att se till hur 

pedagogerna arbetar för att främja en inkluderande verksamhet. Det är enbart pedagogernas arbetssätt 

och förhållningssätt som är mål för vår studie. Vi skulle därför gärna vilja intervjua ett par pedagoger 

verksamma på avdelning och om det är möjligt även någon i ledningen.  

 

Vi önskar observera interaktionen mellan pedagoger och barn i verksamheten och skulle därför vilja 

komma ut till er under 3-4 tillfällen mellan vecka 47-49. Gärna så tidigt som möjligt under denna 

period. Under vecka 47 har vi nämligen möjlighet att i princip helt anpassa våra observationstillfällen 

efter era önskemål. 

 

För att garantera alla deltagares konfidentialitet kommer alla namn fingeras, även förskolans. Inga 

obehöriga kommer att få tillgång till materialet, vilket dessutom efter studiens avslut kommer raderas. 

Studien kommer fortgå till och med januari och resultatet går att läsa på internet från och med februari. 

 

Eftersom tiden är knapp önskar vi återkoppling så snart som möjligt. Hör dessutom gärna av er om ni 

har några funderingar eller frågor! 

 

 

Ansvariga för studien är studenterna; 

 

Ansvariga för studien är studenterna: 

Elin Höglind,    Linda Österberg, 

xxxxxxxx@student.su.se   xxxxxxxx@student.su.se 

xxxx xx xx xx    xxxx xx xx xx 

Vår handledare från Stockholms Universitet: 

Ylva Novosel, 

xxxxxxxxxxxx@buv.su.se 

xxxx xx xx xx 
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Bilaga 4 
 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två förskollärarstudenter som ska skriva ett examensarbete som handlar om inkludering av barn 

med hörselnedsättning i en integrerad verksamhet. Vår huvudsakliga fokus är att se till hur 

pedagogerna arbetar för att främja en inkluderande verksamhet, det är pedagogernas arbetssätt och 

förhållningssätt som är mål för vår studie.  

Vi önskar observera interaktionen mellan pedagoger och barn i verksamheten och skulle därmed vilja 

be om er tillåtelse att observera situationer där just ditt barn kan vara deltagande. Det innebär att vi vid 

tre eller fyra tillfällen kommer titta på hur interaktionen mellan pedagoger och barn går till på just den 

här förskolan. För att garantera er konfidentialitet kommer förskolans och deltagares namn fingeras. 

Det material vi samlar in kommer ingen obehörig att ha tillgång till – detta material kommer även 

raderas när resultatet presenteras. 

I februari går studiens resultat att läsa på internet, i samtyckesformuläret har du möjlighet att uppge 

din e-postadress för att få information om vart du kan hämta och läsa studiens resultat. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas om ni eller ert barn känner att ni inte längre 

vill delta – ditt barn har närsomhelst rätt att avbryta sitt deltagande, även mitt i en pågående 

observation.  

 

Har ni frågor kring studien eller någonting annat får ni gärna kontakta någon av oss! 

Ansvariga för studien är studenterna: 

Elin Höglind,    Linda Österberg, 

xxxxxxxx@student.su.se   xxxxxxxx@student.su.se 

xxxx xx xx xx    xxxx xx xx xx 

Vår handledare från Stockholms Universitet: 

Ylva Novosel, 

xxxxxxxxxxxx@buv.su.se 

xxxx xx xx xx 
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Bilaga 5 

Samtyckesformulär 

Jag samtycker till mitt barns deltagande i studien om pedagogers inkluderande arbetssätt i en 

integrerad verksamhet. 

     

Jag samtycker: 

 

Jag samtycker inte:  

   

Datum Barnets namn 

  

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande vårdnadshavare 

  

 

 

Vid intresse av att ta del av studiens resultat, vänligen fyll i din e-postadress nedan: 

 

 

_____________________________________________ 
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