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Titel 

Delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning 

- Vilka faktorer anser pedagoger påverkar möjligheten till det? 

 

English title 

Participation in preschool for children with hearing loss 

- What factors do educators consider affect the possibility to it? 

 

Abstrakt  

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer pedagoger anser påverkar delaktigheten i 

den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i förskolan för barn med hörselnedsättning. 

Det underliggande syftet är att undersöka vilka strategier pedagoger använder för att 

göra barn med hörselnedsättning delaktiga. Studien är dels kvantitativ genom 

enkätfrågor men även kvalitativ med hermeneutisk ansats. Respondenterna består av nio 

pedagoger som är verksamma i förskolan och som under de senaste tre åren arbetat nära 

barn med hörselnedsättning. Resultatet har bearbetats i relation till tidigare forskning 

och annan litteratur i ämnet. I analysen ses resultatet i relation till Imsens (1999) modell 

av ramfaktorteorin, d.v.s. utifrån faktorer inom de pedagogiska, administrativa, 

resursrelaterade, organisationsrelaterade ramarna samt ramar som berör barnets 

individuella förutsättningar. Sammanfattningsvis visar resultatet på att 

delaktighetsfaktorn behöver finnas inom alla tre områden (fysisk, social och pedagogisk 

miljö) för att nå bästa resultat. Verksamheten ska anpassas efter barns behov och 

studiens resultat visar på att det är främst anpassningar i den fysiska miljön som 

påverkar möjligheten att arbeta för delaktighet i förskolan. Det är svårt att skapa rätt 

förutsättningar genom enbart anpassningar i den sociala och didaktiska miljön. 

 

Nyckelord 

Delaktighet, pedagogisk miljö, fysisk miljö, förskolan, hörselnedsättning, 

ramfaktorteori och social miljö. 
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Mitt varmaste tack vill jag rikta till alla de som på ett eller annat sätt har hjälpt och 

stöttat mig genom processen i denna uppsats. Framförallt har min man och våra barn 

varit ett stort stöd som tålmodigt gett mig förutsättningar för skrivandet i form av tid 

och en tro på att jag ska ro arbetet i hamn.  
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korrekturläsning och till handledare Leif Nilsson som guidat mig genom processen.  

 

Naturligtvis betyder alla de pedagoger som ställt upp på intervju enormt mycket för 

arbetet, tack för att ni ville dela med er av era erfarenheter och tankar! 

 

 



  
 

  

Innehåll 

 

1. Inledning     6 

2. Syfte      8 

2.1 Frågeställningar    8 

3. Bakgrund     9 

3.1 Delaktighet     9 

3.2 Fysisk miljö     10 

3.2.1 Lokaler och rumslig inredning påverkar   10 

ljud- och ljusmiljön    

3.2.2 Fysiska miljöns betydelse för lärande och uppväxtmiljö 11 

3.3 Social miljö     12 

3.3.1 Språk, kommunikation och socialt samspel  12 

3.3.2 Sociala färdigheter hos barn med hörselnedsättning 13 

            i integrerade miljöer     

3.3.3 Tvåspråkighet    15 

3.4 Pedagogisk miljö    16 

3.4.1 Relationellt perspektiv   17 

3.4.2 Riskfaktorer    17 

3.5 Tekniska hjälpmedel    18 

3.5.1    Betydelsen av tekniska hjälpmedel   19 

3.5.2    Barn/ elevers erfarenheter och attityder   19 

3.5.3    Faktorer som påverkar lärarnas användning   19 

          av tekniska hjälpmedel         

4. Teori      20 

4.1 Ramfaktorteori     20 

4.1.1 Modell för analys av påverkansfaktorer i förskolans  21 

            fysiska, sociala och pedagogiska miljö 

5. Metod     22 

5.1 Urval     22 

5.2 Etiska överväganden    22 

5.3 Pilotintervju     23 

5.4 Genomförande     23 

6. Resultat      25 



  
 

  

6.1 Delaktighet i förskolan    25 

6.2 Fysisk miljö      26 

6.2.1 Lokaler, rumsliga och materiella anpassningar  26 

6.2.2 Barnets fysiska placering   27 

6.2.3 Analys     27 

6.3 Social miljö     27 

6.3.1 Kommunikation och samspel   27 

6.3.2 Gruppstorlek    28 

6.3.3 Pedagogens roll    28 

6.3.4 Barnets individuella förutsättningar   28 

6.3.5 Organisation och resurser   29 

6.3.6 Analys     29 

6.4 Pedagogisk miljö    30 

6.4.1 Planera pedagogiken i verksamheten  30 

6.4.2 Pedagogers arbetssätt, synsätt och förhållningssätt 31 

6.4.3 Pedagogers kompetens och möjlighet till handledning 31 

6.4.4 Strategier för delaktighet   32 

6.4.5 Analys       33 

6.5 Analys     33 

7. Diskussion                          37   

7.1 Metoddiskussion    37 

7.2 Resultatdiskussion    38 

7.3 Fortsatt forskning    40 

8. Referenser     41 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev      

Bilaga 2: Enkät/intervjuguide                          

 

Figurförteckning 

Figur 1: Modell för analys av påverkansfaktorer i förskolans   

             fysiska, sociala och pedagogiska miljö 



  
 

6 

 

1. Inledning 

Ett av mina brinnande intressen som verksam pedagog i förskolan berör barn med 

hörselnedsättning och deras situation i förskolan. Alla barn kommer till förskolan med 

olika behov, förutsättningar och bakgrund vilka förskolan ska bemöta för barnets bästa. 

”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så 

att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skollagen 2010:800). Vidare 

betonas i skollagens första kap, 4§ utifrån syfte med utbildningen att: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Enligt Arbetslivsinstitutet (2006) är höga ljudnivåer på förskolor ett problem för både 

barn och vuxna. Utöver lokaler med god akustik behövs också arbetssätt och strategier 

som syftar till att minska uppkomsten av buller i verksamheten. Bullret beror i stor 

utsträckning på barnens och de vuxnas egna aktiviteter (a.a.). Enligt HRF, 

Hörselskadades riksförbund (2014) går många hörselskadade barn i förskola och skola 

under oacceptabla förhållanden där de inte kan vara fullt delaktiga i undervisning, 

samtal och lek. Bristerna i verksamhetens olika miljöer kan ge konsekvenser för livet, 

menar de. HRF pekar vidare på vikten av att såväl den fysiska som den pedagogiska 

miljön ska vara utformad för att möta allas behov och göra det möjligt för individer med 

hörselnedsättning att vara fullt delaktiga- på sina villkor. Flera forskare, (ex. Ahlström, 

2000; Björklid, 2005; Ellström, 1993 och Palla, 2006) betonar att pedagogerna har en 

betydande roll för hur barnets situation i förskolan ser ut.  

 

I Lpfö 98 (rev.2010) framgår att ”den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan” (sid.5) och för barn i behov av mer stöd än andra ska stödet anpassas 

efter barnets egna behov och förutsättningar. Persson (2013) resonerar kring skolan och 

dess likvärdighet där målen är lika för alla samtidigt som skolan ska stödja mångfald 

och variation. För att skolan ska vara likvärdig för alla krävs anpassningar efter 

barnens/elevernas individuella förutsättningar och Persson menar att det är där problem 

kan uppstå. Vidare kopplar han problematiken till uttrycken formuleringsarena och 

realiseringsarena och visar på att skollagar, förordningar och läroplaner uttrycker de 

intentioner samhället har med skolan men visar inte på hur de ska realiseras. 
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”Specialpedagogiken har således tagit på sig uppgiften att söka överbrygga vad som 

upplevts som gapet mellan samhällets intentioner och praktikens möjligheter” (Persson 

2013, sid.159).  

 

Enligt Palla (2006) finns det tre betydande faktorer för delaktighet när det gäller barn 

med funktionsnedsättning: fysisk miljö, social miljö och pedagogisk miljö.  

 

- Den fysiska miljön handlar om att skapa materiella, tekniska eller 

kroppsliga förutsättningar för delaktighet.  

- Den sociala miljön innefattar social gemenskap, samspel i grupp, 

relationer och gemenskap.  

- Den pedagogiska miljön handlar om lärandemässiga aspekter, organisation 

och hur verksamheten bedrivs, arbetssätt och förhållningssätt. 

 

Palla (2006) lyfter fram det ömsesidiga förhållandet mellan dessa tre aspekter och 

menar att de påverkar varandra, det är därför av största vikt att delaktighet förekommer 

inom alla tre områden. Författaren ser dock kraven på den fysiska miljön som 

grundläggande och menar att brister inom den fysiska miljön kan skapa svårigheter i de 

andra miljöerna och på andra nivåer. Hon lyfter också fram de ekonomiska 

förutsättningar som åtgärder i den fysiska miljön kräver och att det främst ligger på 

organisations- och samhällsnivå.  

 

Individer med hörselnedsättning har till viss del en osynlig funktionsnedsättning. Enligt 

min erfarenhet kan barnet tillsynes följa med bra i verksamhetens aktiviteter men 

missuppfattningar och konflikter blir vanliga. Det beror ofta på att barnet själv inte är 

medveten om missuppfattningar och protesterar därför inte eller ber pedagogen att 

upprepa. Funktionsnedsättningen upplevs inte heller problematisk för barnet när 

hon/han inte vet vad hon/han missar. 

 

Sammanfattningsvis vill jag betona kommunikation som en grundläggande rättighet och 

även förutsättning för inlärning. Tufvesson (2014) menar att kommunikation är en 

social process som bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. En 
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kommunikativ miljö i förskolan/skolan är av största vikt för att alla barn ska få 

möjlighet att delta i undervisningen och ha samma förutsättningar att nå skolans mål.  

 

 

2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer på förskolan pedagoger anser påverkar 

delaktigheten för barn med hörselnedsättning.  

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilka faktorer menar pedagoger skapar förutsättningar för delaktighet i förskolans 

fysiska, sociala och pedagogiska miljö för barn med hörselnedsättning? 

2. Vilka strategier menar pedagogerna att de använder för att skapa delaktighet i 

förskolans fysiska, sociala och pedagogiska miljö för barn med hörselnedsättning? 
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer faktorer som tidigare forskning visat har betydelse för 

delaktighet för barn med hörselnedsättning lyftas fram. Forskningen visar på vikten av 

god fysisk, social och pedagogisk miljö samt betydelsen av tillgänglighet på 

organisations- grupp och individnivå. Avsnittet avslutas med en text kring tekniska 

hjälpmedel och hur de kan fungera som komplement till anpassningar i de olika 

miljöaspekterna. 

3.1 Delaktighet 

Möjlighet till delaktighet för barn med funktionsnedsättning är helt beroende av 

pedagogers arbetssätt och förhållningssätt enligt Palla (2006). Författaren lyfter även 

fram pedagogisk planering som viktig faktor i verksamheten för att varje individ ska 

kunna delta och för ökad delaktighet. Verksamheten ska utformas så att varje individ 

kan delta och det ställer krav på pedagogerna menar författaren. Med begreppet 

planering kan menas både långsiktig verksamhetsplanering som planering kring dagliga 

rutiner.  

 

Arbetet i förskolan ska anpassas till varje barns förutsättningar och behov. Ett främjande 

arbetssätt som bygger på barns olikheter skapar känsla av tillhörighet och motverkar 

känslan av att vara avvikande. Störst möjlighet att lyckas finns då arbetssätt och 

aktiviteter görs utifrån barnens egna förutsättningar och behov samt om barnens 

intressen tas tillvara i verksamheten. Författaren lyfter också fram vikten av att redan 

när barnen är små göra dem delaktiga i planering och frågor som rör dem själva. 

Förskolans lärande- och sociala situationer ska präglas av integrerat arbetssätt med 

pedagogiskt, socialt och tekniskt stöd (Nilsson & Rundberg Nilsson, 2007). 

 

Även resultat av Ahlströms (2000) studie visar på vikten av det sätt läraren genomför 

sin undervisning och bemöter barn med hörselnedsättning. Lärarens didaktiska agerande 

menar Ahlström påverkar barnens möjligheter att samspela med sina hörande kamrater 

även på raster och fritiden. Författaren belyser vidare de svårigheter den s.k. orala 

undervisningsmetoden kan innebära för samtliga parter. Förutom teknikanvändning via 

mikrofon och slinga bygger metoden på att talaren uttrycker sig tydligt och relativt 

långsamt samt att det finns en tydlig turtagning mellan parterna. Barnet med 

hörselnedsättning som lyssnare ska även kunna iaktta och avläsa talarens ansikte och 

läpprörelser. 
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3.2 Fysisk miljö 

Förskolans fysiska utformning får inte vara statisk. Den ska kunna användas och 

förändras på ett flexibelt sätt menar Björklid (2005). Författaren menar att 

förutsättningar som ger möjlighet att utveckla leken oftast ses utifrån den sociala och 

pedagogiska miljön men lyfter fram den fysiska miljöns betydelse för lek som ett 

tämligen outforskat område. Björklid pekar även på vikten av att barnen aktivt deltar i 

utformningen av den fysiska miljön.   

 

3.2.1 Lokaler och rumslig inredning påverkar ljud- och ljusmiljön  

Lokaler behöver ses som en miljö där barns utveckling tas som utgångspunkt. Björklid 

(2005) beskriver att besparingar i förskolan har medfört större barngrupper och därmed 

också ökad ljudnivå. Mindre barngrupper ger bättre förutsättningar för en god ljudmiljö.  

 

Författaren menar att det inte heller är alla skolor som erbjuder en bullerfri miljö med 

sådan akustik och möblering att elever med hörselnedsättning tydligt kan höra och se 

vad som sägs. Förutom ljudmiljön belyser hon vikten av god ljusmiljö då barn med 

hörselnedsättning behöver kompensera med synintryck för att följa med i 

kommunikationer. Enligt författaren är dagsljus och belysning avgörande för hur 

tillgänglig den fysiska miljön är. 

 

Arlinger & Hygge (2015) lyfter fram frågan om ljudmiljö i barnens lärmiljö som en 

jämställdhetsfråga. De menar att barn med annat modersmål kan ha ett ännu större 

behov av god ljudmiljö och alla barn ges därför inte samma förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen. De främsta faktorerna som påverkar akustiken i 

lokalen handlar om buller, efterklangstid och avstånd. Crandell & Smaldino (2000) 

lyfter fram dessa faktorer och menar att bristfällig akustik kan påverka barns 

talperception och för barn med hörselnedsättning minskar talperceptionen ytterligare i 

en icke anpassad miljö. En miljö som inte är anpassad påverkar dessutom den 

psykosociala situationen, barnen får svårigheter att delta i gemensamma 

lärandesituationer och har på grund av en icke anpassad miljö inte samma 

förutsättningar som fullt hörande elever (Crandell & Smaldino, 2000). Enligt Björklid 

(2005)  sker inte lärande på en speciell plats och tid utan hela tiden. Det sker både i 

formella lärandemiljöer såsom förskola, skola och fritidshem och i informella miljöer 
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(t.ex. utemiljöer). Lek och lärande är ofta oskiljbara i barns värld, lek har betydelse för 

lärandet. 

 

Även Barnplantorna - Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med 

hörapparat (u.å.) pekar på vikten av en bra ljudmiljö för att hörselskadade barn och barn 

med cochleaimplanat (CI) ska kunna höra och ta till sig kunskap under en hel dag i 

förskolan/ skolan. De menar att en bra ljudmiljö kännetecknas av bra ljuddämpning i 

klassrummet där buller från skrapande stolar, ventilation, ljud från angränsande rum etc. 

elimineras. 

 

3.2.2 Fysiska miljöns betydelse för lärande och uppväxtvillkor 

Barn kan ha svårt att höra tal i bullriga miljöer där talet överröstas. Talsignalen behöver 

vara högre än bullret om barnen ska höra ordentligt. ”Respekten för barnet som individ 

kommer till uttryck i miljön” (Björklid 2005, sid. 38). Betydelsen av en god fysisk 

uppväxtmiljö har av forskare inte belysts lika starkt som de psykosociala aspekternas 

betydelse för barns lärande och uppväxtvillkor. ”Lokaler kommer ofta i skymundan vid 

planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet för barn” (Björklid 2005, sid. 10).  

 

Björklid problematiserar vidare de arbetsmiljöproblem som kan uppstå när 

organisationens rumsliga struktur inte ses över. Problem i arbetsmiljön kan innefatta 

både den psykosociala och den fysiska miljön enligt författaren. Arbetsmiljön menar 

hon påverkar lärandet, men pekar på att skolan även är en utvecklingsmiljö. ”En bra 

arbetsmiljö handlar om att åstadkomma en miljö som stimulerar elevers positiva 

utveckling enligt läroplanernas mål” (Björklid 2005, sid.173). Vikten av god fysisk 

miljö i förskolor och skolor belyses inte heller i skollagen, läroplaner eller andra 

förordningar. I styrdokumenten påtalas endast att lokalerna ska vara ändamålsenliga.  

 

Björklid redogör vidare för projektet ”Skola 2000” där man gjort ett försök att skapa en 

modern skola som tydligare kan kopplas med den (då) aktuella läroplanen. Syftet med 

projektet var att förändra den fysiska miljön, göra den ergonomiskt utformad, estetiskt 

tilltalande och därmed bidra till en bättre psykosocial miljö. Utvärderingar gjorda av 

olika forskare visar på att både elever och lärare uppskattar fräscha och nya lokaler samt 

att god belysning, akustik och möblering bidrar på ett positivt sätt. Även utrymmen för 

avkoppling skapar en trivsam atmosfär. 
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3.3 Social miljö 

Palla (2006) menar att social miljö innefattar social gemenskap, samspel i grupp, 

relationer och gemenskap. Enligt Björklid (2005) är samspel mellan barn-vuxen, barn-

barn samt det klimat som råder i verksamheten faktorer som påverkar den sociala 

miljön. Även Ahlström (2000) belyser omgivningens betydelse för att stimulera och 

stödja barnet till ett aktivt deltagande i vardagslivet. De viktiga aspekterna runt barnet 

kan inte begränsas till den fysiska miljöns utformning eller barngruppens 

sammansättning. Pedagogers aktiva engagemang i barnets sociala miljö har stor 

betydelse för barnets utveckling menar författaren. 

 

3.3.1 Språk, kommunikation och socialt samspel 

Säljö (2014) lyfter bl.a. fram det sociokulturella perspektivet som betydelsefullt för 

barnets utveckling av kommunikativa processer och menar att barnet genom 

kommunikation blir delaktigt i omgivningens kunskaper och färdigheter. Möjlighet att 

inhämta kunskap från omgivningen ges i varje situation som samspel med andra sker 

och inlärning skapar genom den sociala processen delaktighet för barnet i den 

gemensamma kulturen.  

 

Att den vuxne anpassar sig till barnets kommunikationsnivå är viktigt för att barnet ska 

kunna ta till sig kunskap. Barnet behöver stöd genom en kunnig vuxen eller kamrat för 

att kunskapsmässigt kunna utvecklas optimalt. Stödet ger barnet möjlighet och 

delaktighet att skapa sin egen kunskapsutveckling (Säljö 2014). Enligt författaren har 

samspel och kommunikation stor betydelse för den sociala dynamiken och 

misslyckanden i kommunikationen påverkar den negativt.  

 

Mycket lite är känt om dessa aspekter kring barn med funktionsnedsättning, t.ex. för 

barn med hörselnedsättning som är integrerade i vanlig förskoleverksamhet (Weisel, 

Most & Efron, 2005). Ahlström (2000) framhåller dock personalens stora uppgift i att 

stimulera till lek mellan barn. De vuxna behöver gå in i leken och aktivt delta för att 

understödja det kommunikativt-språkliga flödet som gör det möjligt för leken att 

utvecklas. Det kan innebära att tolka barns ickeverbala uttryck till verbala eller att 

översätta till teckenspråk för att i konversationen mellan barn även göra det döva barnet 

delaktigt. I de fall barnen fick ett adekvat stöd av de vuxna kunde barnen fortsätta sina 

lekar, leken blev mer utvecklad och utvecklade barnets språkliga och sociala 
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färdigheter. Ahlström problematiserar dock hur frigörelsen från vuxenvärlden och 

därmed självständigheten försvåras. Om de vuxna är alltför aktiva och styrande i 

barnens lek finns det risk att barnens egna kognitiva och sociala erfarenheter begränsas.  

 

Forskare har enligt Weisel et al. (2005) påvisat att hörande barn har fler antal sociala 

kontakter med varandra än vad döva barn har och belyser faran med vuxnas överdrivna 

engagemang att ta ansvar för döva barns sociala kontakter. ”Adults´overinvolvement 

may revent deaf children from adequate exposure to the experience of initiating and 

controlling social interactions” (Weisel et al. 2005, sid 162).  

 

Crowe, Mcleod, H. Mckinnono & Y C. Ching (2015) har gjort en liknande studie där de 

undersökt hur barn med hörselnedsättning påverkas av föräldrars attityder, om den 

sociala miljön som barnen lever i underlättar eller hämmar deras utveckling. Föräldrarna 

visade sig ha positiva attityder och höga förväntningar, särskilt när det gällde frågor om 

barnets intellektuella förmågor och möjlighet till yrkeskarriär. Studien visade alltså att 

föräldrars attityder kan underlätta snarare än att hindra barnens utveckling. Författarna 

problematiserar dock studiens tillförlitlighet som ett forskningsverktyg då frågorna 

vände sig till vuxna som själva har barn med hörselnedsättning. Ahlström (2000) 

belyser dock faran med att både lärare och föräldrar underskattar de negativa 

konsekvenser och begränsningar en relativt lindrig hörselnedsättning kan medföra för 

eleven i sitt sociala umgänge på de högre stadierna av utbildningen. 

 

3.3.2 Sociala färdigheter hos barn med hörselnedsättning i integrerade miljöer 

Barn med hörselnedsättning löper en uppenbar risk att berövas den betydelsefulla 

sociala interaktionen med andra om de är hänvisade till hörande och talande miljöer. 

Barnet ges inte möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och möjligheter till social 

interaktion minskas därför ytterligare enligt Ahlström (2000). I början av 90-talet 

studerade även Ellström (1993) hörselskadade och döva barns sociala situation när de 

vistas i förskolor tillsammans med hörande barn. Hon fokuserade i sina studier på 

pedagogers syn på verksamheten, deras uppfattning och inställning till integrationen, 

arbetets form och innehåll, arbetssätt samt barnens lek. Främst studerades leken mellan 

hörselskadade/döva och hörande barn och Ellström drog slutsatsen att det inte enbart är 

omfattningen av hörselskadan som avgör graden av social integrering. Författaren pekar 
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även på yttre faktorer, t.ex. styrning från den kommunala ledningen, personalens 

utbildning och krav på normalitet och anpassning som påverkansfaktorer.  

 

Resultat från en amerikansk studie visar att elever med hörselnedsättning som är 

integrerade i vanliga klassrum har lika goda sociala färdigheter som hörande barn 

(Antia, Jones, Luckner, H. Kreimeyer, & Reed 2011). Studiens resultat går dock emot 

tidigare rön inom forskningsområdet. Det bör beaktas att studien bygger på skattning 

från lärare och elever kring sociala färdigheter hos elever med hörselnedsättning kontra 

vad som anses vara ”normala” sociala färdigheter hos hörande elever. Nilholm (2012) 

ställer sig kritisk till studiens resultat och diskuterar hur tillförlitligt resultatet kan anses 

vara och lyfter faktorer som eventuellt kan ha påverkat resultatet. Det berör bl.a. frågor 

om identitet och språk, om elever och lärare har överskattat elevernas färdigheter, hur 

mycket eleverna har vistats i den integrerade miljön o.s.v. Till sist lyfter Nilholm frågan 

om det fördomsfulla i att barn med hörselnedsättning har svårigheter med sociala 

färdigheter. Artikelns författare Antia et al. (2011) hänvisar till tidigare forskning som 

visat på att det varit så i integrerade miljöer. En intressant slutsats av studien är 

indikationen på att sociala svårigheter inte är en naturlig konsekvens av 

hörselnedsättningen utan kanske snarare en effekt av dåligt anpassade lokaler menar 

Nilholm (2012). 

 

Gynnsamma förutsättningar för språklig utveckling är enligt Roos & Fischbein (2006) 

en stimulerande omgivning där olika möjligheter till social interaktion med människor 

finns och möjlighet för barnet att tillsammans med vuxna lösa problem. De pekar på 

forskning som visat att barn till föräldrar som understödjer sitt tal med gester och 

symboler från det nationella teckenspråket utvecklar sitt talade språk snabbare. 

 

Även Ahlström (2000) visar på studier som tittat på talspråksbaserad kommunikation 

och visat att barn kan ha stora svårigheter att utveckla åldersadekvat lek med kamrater 

om de inte har gemensam språklig kod. De hinder som fanns för samspel i leken fann 

man i barnens kommunikativt-språkliga situation. För barn som inte får möjlighet att 

utveckla ett språk innebär det således inte bara språkliga misslyckanden, det får även 

konsekvenser för barnets sociala, kognitiva och emotionella utveckling enligt 

författaren.  
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Kommunikation har stor betydelse för hur barnet upplever sitt eget inflytande i 

förskolan och samspelet mellan barnen påverkar deras känsla av social delaktighet. Att 

vara kommunikativt delaktig är en förutsättning för delaktighet menar Tufvesson 

(2014). Det talade språket spelar en central roll i sociala interaktioner med hörande 

barn, det används som strategi att inleda och upprätthålla kontinuitet i samspelet. Barn 

med språkliga svårigheter kan därför befinna sig i social riskzon eftersom de har sämre 

förutsättningar att utveckla strategier för kommunikation och samspel (Weisel et al. 

2005). Tidigare forskning har rapporterat att barn med hörselnedsättning ofta upplever 

svårigheter i socialt samspel och väljer olika strategier för samspel beroende på andra 

partnerns hörselstatus. Författarna hänvisar också till forskare som menar att barn på 

förskolor för barn med hörselnedsättning i högre grad leker ensamma än barn i samma 

ålder på förskolor för hörande barn.  

 

3.3.3 Tvåspråkighet 

Barn med hörselnedsättning är vanligtvis tvåspråkiga, d.v.s. de använder både talat 

språk och tecknat språk i kommunikation med andra. Att vara tvåspråkig kan innebära 

att man använder språken separat i olika situationer, växlar mellan språken i ett 

gemensamt sammanhang och/eller har känsla för när det ena eller andra språket är mest 

lämpligt att använda. Verksamheten bör ha kunskap om och erbjuda alla barn 

tvåspråkighet i olika lärsituationer samt ha kunskap om och erbjuda barnen/eleverna en 

hörselmedvetenhet (Tufvesson, 2014). 

 

Synen på och bemötandet av personer med dövhet eller hörselnedsättning kan beskrivas 

utifrån två ytterligheter enligt Roos & Fischbein (2006). De menar att situationer för 

personer med dövhet eller hörselnedsättning oftast innehåller båda synsätten och det är 

viktigt att vara medveten om båda för att kunna analysera delaktigheten och 

bemötandet, miljön och resurserna i pedagogiska och språkliga sammanhang. 

Perspektiven handlar mer om språklig utveckling än om kommunikativ kompetens. 

Auditivt perspektiv skulle för personer med dövhet eller hörselnedsättning kunna 

innebära att kommunikation med omgivningen ska ske genom ett talat språk. 

Hörselnedsättningen anses kunna kompenseras genom individuellt anpassade 

hörapparater och annan hörselteknisk utrustning. Kommunikationen med omgivningen 

antas i första hand utvecklas genom talat språk och omgivningen tillåter i vissa fall inte 

barnet att använda teckenspråk med rädsla för att det talade språket påverkas negativt. 
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Normalitet ses utifrån det auditiva perspektivet vara talande och hörande enligt Roos & 

Fischbein (2006). Vidare menar författarna att bemötandet av barnet kan ses som 

kompensatoriskt eftersom den hörande världen ses som norm och barnet ses som bärare 

av problemet. Genom detta perspektiv värnas det om barns demokratiska rätt till en 

utbildning och ett liv i det hörande majoritetssamhället. 

 

Genom det visuella perspektivet utgår man däremot från att ingen utveckling sker om 

inte barnet från tidig ålder kan kommunicera med sin omgivning. Teckenspråk ses som 

en möjlighet till kommunikation. Barnets framtida kunskap på alla områden är genom 

detta perspektiv beroende av att det får möjlighet att uttrycka sig genom teckenspråket, 

vilket också ger omgivningen möjlighet att svara barnet. Vidare menar författarna att 

omgivningen äger problemet och ska möta barnet. ”En skola för alla ur detta perspektiv 

innebär att möjligheten att vara delaktig ligger i användandet av det gemensamma 

teckenspråket” (Roos & Fischbein 2006, sid.19). 

 

Författarna problematiserar de olika perspektiven och menar att de båda kan vara 

förtryckande för individen då bedömningar görs utanför individen och inte inifrån 

individens eget perspektiv. Att bemöta ett barn utifrån ett auditivt perspektiv kan 

innebära att år av språkligt utbyte med sin omgivning uteblir om barnet har svårigheter 

att utveckla sitt språk. Ett barn som bemöts utifrån det visuella perspektivet riskerar att 

få en bristfällig talspråklig förmåga vilket påverkar möjligheten att fungera i olika 

sammanhang på majoritetens villkor. Det går inte att välja det ena eller andra, båda 

perspektiven måste beaktas. Individen befinner sig i de olika perspektiven i olika 

situationer och sammanhang. 

 

 

3.4 Pedagogisk miljö 

Pedagogisk miljö kan enligt Palla (2006) ses utifrån lärande aspekter, sätt att organisera, 

hur undervisning bedrivs och liknande. ”Val av arbetssätt och förhållningssätt, krav, 

makt, kommunikation, stöd och tid kan vara faktorer lämpade för att undvika 

utanförskap” (a.a. sid. 30). Tufvesson (2014) menar att prioriteringar i resurstilldelning, 

flexibel organisation, kompetensutveckling, samverkan och tillgång till 

specialistkunskap är insatser som kan göras på organisationsnivå. 
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3.4.1 Relationellt perspektiv 

Persson (2013) menar att specialpedagogisk verksamhet bör ses utifrån relationellt 

perspektiv med en modell som interagerar med övrig pedagogisk verksamhet. I ett 

sådant perspektiv finns fokus på vad som sker i förhållandet, samspelet eller 

interaktionen mellan olika aktörer. I det relationella perspektivet ska även 

barnets/elevens individuella förutsättningar ses relationellt, d.v.s. omgivningens 

betydelse för huruvida eleven uppnår på förhand ställda krav eller mål ska belysas. 

Även Palla (2006) visar i sin studie faktorer utifrån det relationella perspektivet som 

verkar främjande för delaktighet och jämlikhet i villkor för elever i skolan. ”Den 

pedagogiska kompetensen handlar om att anpassa verksamheten efter individernas olika 

förutsättningar för att skapa goda lärandemiljöer” (Palla 2006, sid.33) och betonar att 

eleven utifrån det relationella perspektivet uppfattas vara i svårigheter.  

 

Till skillnad mot faktorer som gynnar delaktigheten beskrivs i följande avsnitt 

riskfaktorer i den didaktiska miljön som snarare kan leda till minskad delaktighet. 

 

3.4.2 Riskfaktorer 

Enligt Roos & Fischbein (2006) har synen på specialpedagogik förändrats från insatser 

med målsättning att förändra barnet till att tonvikten läggs på de krav som omgivningen 

ställer. ”Därmed blir det också nödvändigt att vidta åtgärder som förändrar omgivningen 

och att sätta in dessa innan svårigheter uppstått” (Roos & Fischbein 2006, sid 15). 

Författarna pekar på studier som visat att trots likartade förutsättningar hos barnet kan 

svårigheterna variera stort i olika skolsituationer. 

Möjliga riskfaktorer som kan leda till minskad delaktighet för barnet/eleven är enligt 

Jakobsson (2002): 

 När specialundervisning sker utanför gruppens gemenskap. 

 Olika vuxna ger olika instruktioner. 

 Omgivningens avsaknad av förväntningar och krav. 

 Kollektiva uppmaningar och instruktioner. 

 Självständigt arbete. 

 Övergångar mellan aktiviteter och byte av personal utan förberedelse. 

 Om pedagoger inte får riktat stöd för sitt arbete. 
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Riskfaktorer i individens utveckling och lärande, ledarskap och grupprocesser kan leda 

till inkludering eller exkludering; utslagningsprocesser i samhället (Roos & Fischbein, 

2006). Frågor behöver belysas utifrån olika teoretiska perspektiv och på olika nivåer för 

att ta hänsyn till både individ- och omgivningsfaktorer menar författarna. Vidare menar 

de att en person med funktionsnedsättning utsätts för stor risk att betraktas som 

avvikande och utsättas för särbehandling. Konsekvenser kan visa sig på individ-, grupp-

, organisations och samhällsnivå då individiden inte ges möjlighet till delaktighet och 

medinflytande i medborgerliga sammanhang.  

 

3.5 Tekniska hjälpmedel 

Syftet i denna rapport berör inte tekniska hjälpmedel men att göra en kort genomgång 

kan ses som relevant då tekniska hjälpmedel utgör ett komplement för att den fysiska, 

sociala och didaktiska miljön ska vara väl fungerande. ”Hörhjälpmedel och andra 

åtgärder kompletterar varandra” (Barnplantorna, u.å.).  

 

Följande text kring hörselhjälpmedel berör Cochleaimplanat (CI), hörapparat, FM-

system samt teleslinga som är en elektrisk ledning som ansluts till ljudkällan som t.ex. 

TV eller mikrofon. En typ av teleslinga kan placeras runt ett specifikt rum (och är då 

begränsad till det rummet), en annan sort är personlig halsslinga som bärs runt halsen 

för att öka rörligheten mellan olika rum. Pedagogen bär en halsslinga och när signalen 

från ljudkällan förs runt i slingan så uppstår ett magnetfält som fångas upp av 

elevens/barnets hörapparat eller CI och förstärker ljud. På så sätt kan de ljud som är 

viktiga för barnet/eleven att höra fångas upp, t.ex. lärarens genomgång i klassrummet. 

FM-system: består av en FM- sändare och en FM- mottagare. Till FM-sändaren kan 

t.ex. TV eller en mikrofon anslutas. Om eleven har inopererad CI så ansluts mottagaren 

direkt till audioingången på den processorn. Fördelen med både halsslinga och FM-

system är att läraren kan röra sig fritt i klassrummet. 

 

Den nya skollagen (2010:800) stärker elevers möjlighet till hörselhjälpmedel enligt 

Barnplantorna (u.å.). De pekar på elevhälsans roll som är tydlig i skollagen samt att 

elever ska kunna möta de pedagogiska utmaningarna utifrån sina förutsättningar. 

Dessutom måste skolpersonal anmäla om en elev inte får tillräckligt stöd. 
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3.5.1 Betydelsen av tekniska hjälpmedel 

Enligt H. Nelson, Poole & Munoz (2013) har hörselhjälpmedel rapporterats vara till 

fördel för individer med hörselnedsättning. De belyser särskilt vikten av att yngre barn 

får tillgång till tekniska hjälpmedel med tanke på den kognitiva och språkliga 

utvecklingen som sker under förskoleåldern. Även om många studier har visat på 

fördelar med att använda tekniska hjälpmedel så är den mesta av forskningen baserad på 

äldre barn och vuxna och kan därför inte generaliseras till barn i alla åldrar. Resultatet 

av H. Nelson et al. (2013) studie visar dock att de flesta av de tillfrågade trodde att det 

finns fördelar med tekniska hjälpmedel för barns tal och språk-utveckling samt lärande i 

förskolan.  

 

3.5.2 Barn/ elevers erfarenheter och attityder 

Även Rekkedal (2012) menar att det finns få studier som undersökt barns erfarenheter 

av tekniska hjälpmedel men pekar på vikten av att tekniken används i inkluderande 

skolor. I hennes studie undersöks barns användning och attityder till hörselteknik såsom 

hörapparater, cochleaimplantat (CI), lärarburna mikrofoner och elevburna mikrofoner. I 

studien deltog 153 döva eller hörselskadade elever och resultaten visade att pojkar såg 

på hörselteknik mer positivt än flickor. Elever med grav hörselnedsättning var positiva 

till hörapparater och CI men inte till mikrofoner. Studien visade också en tendens till att 

elever med god självbild var mer nöjda med hörapparater eller CI än elever med negativ 

självbild. Sammantaget visade studiens resultat att de faktorer som främjar 

användningen av hörapparater mest var svår hörselnedsättning, positiva attityder till 

hörapparater och ljudkvaliteten på hörapparater. 

 

3.5.3 Faktorer som påverkar lärarnas användning av tekniska hjälpmedel 

I en annan studie undersökte Rekkedal (2014) vilka faktorer som kan förklara lärarnas 

användning av hörhjälpmedel i inkluderande skolor för elever med hörselnedsättning. 

Rekkedal menar att hörseltekniska hjälpmedel, t.ex. lärarmikrofoner och elevmikrofoner 

ger en större möjlighet för elever med hörselnedsättning att lyssna och därmed i högre 

grad vara delaktiga i undervisningen. Studiens analyser visade att faktorer relaterade till 

lärare, elever, föräldrar och teknik påverkar lärarnas användning av mikrofoner. Lärare 

med positiva attityder till mikrofoner verkar använda dem mer regelbundet i 

klassrummet än de lärare som har en negativ inställning. Mikrofonerna användes 

regelbundet även till elever med grav hörselnedsättning. Vidare visade studien på 
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betydelsen av föräldrars engagemang i barnens skolresultat för att indirekt påverka 

lärarnas mikrofonanvändning. Dessutom påverkar tillgången till antal elevmikrofoner 

hur regelbundet de används i klassrummet. 

 

 

4. Teori 

4.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin är en teoribildning som utgör en del inom läroplansteorin och kan visa 

på förskolans ramar. Lundgren (1983) & Broady (1999) definierar ram som faktorer 

vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och över vilka de som undervisas 

inte har någon kontroll. Lundgren (1983) vidareutvecklade begreppet ram som han 

delade upp i tre olika sorter: konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska 

ramar. Skollagar ryms inom de konstitutionella ramarna och de organisatoriska ramarna 

är åtgärder relaterade till ekonomiska resurser. De fysiska ramarna innefattar ex. miljön, 

läromedel och annat tillgängligt material. Även Imsen (1999) har grupperat ramfaktorer 

i olika kategorier men valt att dela dem i 5 grupper. Imsen har lagt till två ramfaktorer 

vilka berör pedagogiska aspekter och barnets förutsättningar. Hennes modell innehåller 

pedagogiska ramar (ex. pedagogers användning av läroplanen), administrativa ramar 

(ex. beslut kring hur förskolan ska ledas, gruppstorlek), resursrelaterade ramar (hur 

förskolan organiserar sin ekonomi), organisationsrelaterade ramar (sociala förhållanden 

i förskolan) och ramar som syftar till barnen och deras kulturella bakgrund, individuella 

förutsättningar, föräldrasamarbetet och den lokala kulturen.  

 

En viktig aspekt av ramfaktorteorin är att vissa faktorer befinner sig utanför lärarens 

kontroll och vissa faktorer kan läraren ha inflytande över (Imsen 1999). Ramarna ”utgör 

också möjligheter till förändring, men det förutsätter, att lärarna har ett medvetet 

förhållande till dem” (a.a., sid. 310). Författaren menar vidare att vissa politiska och 

administrativa beslut såsom t.ex. gruppstorlek påverkar förskolans verksamhet och kan 

därför ses som ramfaktorer. Med ramfaktorteorin kan verksamheten ses genom sina 

möjligheter, begränsningar och institutionella krav.  
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4.1.1 Modell för analys av påverkansfaktorer i förskolans fysiska, sociala och         

         pedagogiska miljö 

 

Följande modell är konstruerad med stor inspiration från Imsens (1999) ramfaktorteori. 

Förskolans fysiska, sociala och pedagogiska miljö har jag valt att placera centralt i 

figuren. Runt figurens kärna visas de ramar som Imsen (1999) menar ingår i 

ramfaktorteorin. Ramfaktorerna används för analys av faktorer som påverkar förskolans 

fysiska, sociala och pedagogiska miljö.  

 

Imsen menar att ramfaktorer kan grupperas på olika sätt och att gränserna mellan de fem 

grupperna är flytande, d.v.s. en viss ramfaktor kan placeras i flera grupper. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

   

  

 

 

 

 

 

Figur 1: Modell för analys av påverkansfaktorer i förskolans fysiska, sociala och pedagogiska miljö. 

 

Med denna modell kan analysen göras både utifrån individ- grupp och 

organisationsnivå. 

 

 

Fysisk,  

social  

och  

pedagogisk miljö Resursrelaterade 

ramar, ex. ekonomi 

som påverkar 

bemanning och 

materiella resurser. 

Pedagogiska ramar, ex. 

lagar och förordningar. 

Administrativa ramar, 

hur förskolan 

organiseras genom ex. 

gruppstorlek, 

pedagogers schema och 

andra arbetsvillkor. 

Ramar som berör 

barnets individuella 

förutsättningar, ex. 

kulturell bakgrund 

och 

föräldrasamarbete. 

Organisationsrelaterade 

ramar, ex. ledning och 

social kultur på 

förskolan. 
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5. Metod 

Studien är dels kvantitativ genom enkätfrågor och även kvalitativ med hermeneutisk 

ansats genom semistrukturerade intervjuer. Syftet är att försöka tolka, förstå, se 

samband och skillnader mellan pedagogers uppfattning av faktorer som påverkar 

möjlighet till delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. ”Hermeneutiken 

går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt” (Thurén 2007, sid.94). 

Enkätfrågorna var tänkta att undersöka om det finns vissa faktorer som anses mer 

viktiga än andra samt om uppfattningarna skiljer sig åt mellan respondenterna. 

Dessutom fungerade de som utgångspunkt för den fortsatta intervjun, där pedagogerna 

fick motivera och utveckla sina svar. 

 

5.1 Urval 

För urval av respondenter valde jag tre förskolor som jag visste har eller under de 

senaste tre åren har haft barn med hörselnedsättning. Jag kontaktade respektive 

förskolechef via mejl. Respondenterna behöver kunskap om området för att kunna svara 

menar Bryman (2014).  

 

Från förskolecheferna fick jag namn på de pedagoger som arbetat närmast barnet och 

kunde genom missivbrev till de elva aktuella pedagogerna informera om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och mitt intresse av att ta del av deras 

kunskap och erfarenhet kring barn i förskolan med hörselnedsättning. Av samtliga elva 

pedagoger fick jag positiv respons, de kunde alla tänka sig att delta i min studie. Dock 

blev det bara tillfälle att intervjua nio av dem. 

 

5.2 Etiska överväganden 

”Etiska problem förekommer under hela intervjuundersökningen, och potentiella etiska 

frågor bör beaktas redan från början av undersökningen” (Kvale & Brinkmann 2014, sid 

99). Författarna tar upp etiska riktlinjer för samhällsforskning och belyser vikten av 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. De menar 

vidare att undersökningen bör ha intresse både för mänskligheten och vetenskapen. Mitt 

val av undersökningsområde anser jag uppfyller det. Det är ett viktigt område att belysa 

för att öka kunskapen och medvetenheten kring delaktighet för barn med 

hörselnedsättning. Genom ett missivbrev till aktuella pedagoger har jag förhållit mig till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011), d.v.s. informerat 



  
 

23 

 

om att deltagandet är frivilligt och att intervjun närsomhelst kan avbrytas av 

respondenten. Jag informerade också om att intervjusvaren kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas till studiens ändamål. Vidare 

fick de information om att frågorna inte kommer beröra barnet eller dess utveckling 

utan är riktade mot deras roll som pedagog och den egna förskolan (se bilaga 1). 

 

5.3 Pilotintervju 

De två första intervjuerna fick fungera som pilotintervjuer där jag testade strukturen och 

frågorna på min intervjuguide. Efter pilotintervjuerna justerades någon fråga som jag 

upplevde upprepades, lade till en frågeställning samt ändrade lite i enkätens struktur. 

För att komplettera enkätfrågorna utifrån teorin formulerade jag även några avslutande 

frågor att använda i efterföljande intervjuer (se bilaga 2). För att kunna använda det 

empiriska material jag fick från pilotintervjuerna mejlade jag de två aktuella 

pedagogerna och bad dem fundera över och besvara mina kompletterande 

intervjufrågor. Jag fick utförliga svar från en av de två pedagogerna medan den andre 

menade att hen upplevde frågorna som svåra och kunde inte ge några svar. 

 

5.4 Genomförande 

Respondenterna fick börja intervjun med att definiera begreppet ”delaktighet i 

förskolan” samt beskriva hur de ser på möjligheten att arbeta för delaktighet i förskolan 

för barn med hörselnedsättning. Vidare fick respondenterna besvara enkätfrågor genom 

att gradera olika faktorers påverkan i förskolans fysiska, sociala och pedagogiska  miljö. 

I svarsalternativen försökte jag skapa god balans och det fanns ingen ”medelnivå” på 

svaren med avsikt om att undvika svar där respondenten av bekvämlighetsskäl inte tog 

ställning. Ett svarsalternativ var också ”vet ej, har ingen uppfattning om det” för att 

undvika svar kring faktorer som pedagogen egentligen inte har kunskap om.  

 

Pilotintervjuerna tog mellan 15-30 minuter och övriga intervjuer tog 30-60 minuter. Att 

pilotintervjuerna tog kortast tid kan förklaras med att jag inte hade alla frågor kompletta 

vid det tillfället.  

 

Samtliga respondenter fick beskriva vilka strategier de använder för att främja 

delaktighet i förskolans fysiska, sociala och pedagogiska miljö för barn med 
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hörselnedsättning. Slutligen ställde jag kompletteringsfrågor kring områden som 

respondenterna inte själva nämnt under intervjun.  

Semistrukturerad intervju handlar om en situation där intervjuaren har en uppsättning 

frågor där frågornas ordningsföljd kan variera. Det finns även möjlighet till 

uppföljningsfrågor enligt Bryman (2014).  
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6. Resultat 

I resultatredovisningen redogör jag först för respondenternas definition av begreppet 

”delaktighet” i förskolan samt deras syn på möjligheten att arbeta för delaktighet i 

förskolan för barn med hörselnedsättning. Eftersom resultatet från den kvantitativa 

delen visade hög samstämmighet från respondenterna väljer jag att redovisa det med de 

kvalitativa resultaten i löpande text. Varje aspekt av miljön redovisar jag var för sig. 

Pedagogisk miljö och pedagogers syn på möjligheter att göra barn med 

hörselnedsättning delaktiga skriver jag samman då de är svåra att särskilja. 

 

6.1 Delaktighet i förskolan 

Många av respondenterna menade att delaktighet innebär att kunna vara med i allt som 

görs i förskolans verksamhet och att det ska finnas möjlighet att ”delta på sina egna 

villkor i alla aktiviteter”. Det är pedagogernas uppgift att forma verksamheten så det 

finns möjlighet för alla barn att fungera i alla situationer. ”Det är min skyldighet att göra 

verksamheten så att alla kan vara med” menade ytterligare en av respondenterna. Hen 

menade vidare att de tänker först på anpassningar för barnet med funktionsnedsättning 

när de planerar verksamheten, sedan på resten av barngruppen då de andra barnen har 

större möjlighet att anpassa sig till verksamheten.  

 

Några av respondenterna nämnde även att vara delaktig innebär att man saknas när man 

är frånvarande och är en del i den stora gruppen. Man ses av andra, blir tillfrågad, 

ihågkommen och står inte utanför. Vardagsrutiner och regler ska vara samma för alla 

barn. Det är viktigt att skapa gruppkänsla. Om behov av t.ex. språkträning finns så görs 

det med hel grupp, inte enskilt med något barn. ”Leken ska kunna vara naturlig, inget 

unikt görs för barnet med hörselnedsättning”. De anpassningar som görs i verksamheten 

gynnas alla barn av, vilket många av respondenterna såg som väldigt positivt. Någon 

menade att det är lättare och motivera kostsamma anpassningar i verksamhetens miljö 

för förskolans ledning om alla barn, inte bara barnet med hörselnedsättning gynnas av 

det.  

 

Sammanfattningsvis ligger det ett stort ansvar hos pedagogerna för att göra barnet med 

hörselnedsättning delaktig i förskolan. Enligt pedagogerna är det verksamheten som ska 

anpassas efter barnets behov och inte tvärtom. För att barnet ska känna sig inkluderad i 



  
 

26 

 

gruppen poängteras vikten av att arbeta för gruppkänslan, alla ska kunna delta på sina 

villkor.  

 

 

6.2 Fysisk miljö 

Studiens kvantitativa del visade genom enkätfrågor att alla respondenter ser 

anpassningar i den fysiska miljön som mycket betydelsefulla för att främja delaktighet 

för barn med hörselnedsättning. Samtliga intervjuade pedagoger anser att anpassade 

lokaler är ”mycket viktigt” och samtliga tyckte också att rumsligt anpassad miljö är 

”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt”. Även planering av barnets fysiska plats ansåg 

samtliga pedagoger vara ”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt” visade enkätens 

resultat. 

 

6.2.1 Lokaler, rumsliga och materiella anpassningar 

I intervjuerna betonade pedagogerna vikten av hur lokalerna är uppbyggda med 

ljuddämpande material i tak, golv, väggar och hur inredningen kan vara ljuddämpande 

genom t.ex. tennisbollar under stolsben, ljuddämpande bordsskivor på borden och tyg 

på väggarna. ”Detta är ett nybygge där man tänkt på ljuddämpning men matsalen är för 

stor, när det är många barn på samma yta blir det högre ljudvolym”. Att ha tillgång till 

många rum på avdelningen ansåg pedagogerna vara värdefullt för att kunna dela upp 

barngruppen och möjligheten att kunna stänga en dörr till rummet såg de som viktigt för 

att avskärma buller och andra störande ljud. ”Om man minskar buller har de större 

möjlighet att särskilja ljud. Kan de särskilja ljuden kan de sedan återanvända dem i eget 

tal”. Vinsten med att anpassa verksamheten för barnet med hörselnedsättning är att alla, 

både barn och pedagoger får en bättre ljudmiljö att vistas i. 

 

Att strategiskt dela upp lekmaterial i lokalerna nämndes av en respondent som 

betydelsefullt. Hen menade att det inte behöver vara för mycket material i samma rum 

som inbjuder till högljudda lekar (ex. lego och byggklossar) utan såg det mer 

framgångsrikt att kombinera rörliga lekar med stillasittande lekar. Samma respondent 

tyckte att ”det är viktigare att placera barnet rätt och ha material så barnet kan utvecklas 

än att lokalerna är anpassade”. Som material menade hen t.ex. tennisbollar under 

stolsben och att ta bort träklossar eller annat material som gör att ljudnivån blir högre 



  
 

27 

 

vid lek. En annan respondent menade tvärtom: ”att spela spel på samma yta som billek 

är ingen bra kombination för att ge möjlighet till samspel mellan barn”.  

 

6.2.2 Barnets fysiska placering 

Placering som främjar kommunikation är pedagogernas uppgift att tänka på vid varje 

aktivitet i förskolan betonade flera av de intervjuade pedagogerna. En pedagog uttryckte 

det som ”för att barnet ska få rätt förutsättningar att höra och vara med som de andra 

och på samma gång”.  

 

6.2.3 Analys  

Sammanfattningsvis framgår det att den fysiska miljön är grunden för en god ljudmiljö 

på förskolan. Detsamma framgår även i Pallas (2006) forskning. Det är möjligheten att 

kunna avskärma buller och andra störande ljud som ger förutsättningar för en god 

ljudmiljö. 

 

För att skapa förutsättningar till delaktighet genom den fysiska miljön visar resultatet 

tydligt på vikten av pedagogernas arbetssätt. Didaktiska strategier, t.ex. barnets 

placering, val av lekmaterial och planering av hur lokalerna ska användas behöver 

samverka med anpassningar i den fysiska miljön för att skapa de bästa förutsättningarna 

för delaktighet. Även Palla (2006) lyfter fram detta ömsesidiga förhållande i sin studie. 

 

 

6.3 Social miljö 

Även kring den sociala miljön visade studiens kvantitativa resultat att respondenterna 

var helt överens, de anser att faktorer som innebär anpassningar i den sociala miljön är 

”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt”.  

 

6.3.1 Kommunikation och samspel 

Respondenternas svar kretsar mycket kring kommunikation. De tycker det är viktigt 

med en fungerande kommunikation och beskriver olika strategier för det. T.ex. vända 

sig mot barnet när man pratar, vara övertydlig i talet och kombinera med kroppsspråket, 

använda tekniska hjälpmedel, informera övriga barn om vikten av att tala tydligt och 

ögonkontakt med hörselbarnet, fåtal barn i samma lek osv. Enligt Jakobsson (2002) kan 

kollektiva uppmaningar och instruktioner ses som en riskfaktor för minskad delaktighet. 
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Flera av pedagogerna såg det framgångsrikt att använda teckenkommunikation för att 

öka delaktigheten för barn med hörselnedsättning, ingen av pedagogerna nämnde dock 

teckenspråk som kommunikationssätt.  

 

6.3.2 Gruppstorlek 

Anpassad storlek på barngruppen lyfts av de flesta pedagoger fram som mycket viktigt 

för att få ner ljudvolymen. (Respondenten som tyckte anpassad storlek på barngruppen 

är ”ganska viktigt” menar att det även är viktigt att få vara delaktig i hela gruppen). 

”Begränsa antal barn i rummet”. Det blir inte så många barn som vill prata samtidigt 

och mindre sorl främjar alla barn. En av pedagogerna menade att det är viktigast i 

innemiljön, utomhus är det inte lika viktigt att begränsa storleken på barngruppen.  

 

6.3.3 Pedagogens roll 

Flera av pedagogerna lyfte fram vikten av närvarande pedagoger som kan hjälpa till om 

missförstånd i leken uppstår. ”Samtidigt få man inte vara för nära, men finnas till 

hands”. Det gäller att hela tiden vara uppmärksam menar de. ”Man kan inte vända 

ryggen till om jag säger så” uttryckte en av pedagogerna. Många betonar också att det 

ska bli så bra som möjligt för alla barn, om det är stökigt så måste vi förändra för en 

lugnare miljö. Det är viktigt att läsa av och förändra efter barnens intresse menade de. 

Pedagogerna återkommer också ofta till vikten av att anpassa i den vanliga miljön, man 

ska inte behöva gå undan för att skapa möjlighet till kommunikation och samspel med 

hörselbarnet. ”Det ska finnas möjlighet att prata i normal samtalston överallt”. 

 

6.3.4 Barnets individuella förutsättningar 

Barnets kulturella bakgrund tror pedagogerna har betydelse för hur de på förskolan kan 

arbeta för barnets delaktighet. Dels tänker de på om barnet har annat modersmål än 

svenska och inte förstår det svenska språket fullt ut, då det är både hörseln och 

förståelse av språket som de behöver ta i beaktning för att kunna ge samma 

förutsättningar till delaktighet. En annan aspekt som pedagogerna tog upp under 

intervjun handlade om barnets kultur i familjen. Det påverkar vad barnet har med sig 

hemifrån, föräldrars syn på hur arbetet kring barnet ska se ut. ”Funktionsnedsättningar 

är kanske inte lika accepterade i alla kulturer”, synen på olikheter kan se olika ut 

menade en av respondenterna. Vårdnadshavare och pedagoger på förskolan behöver 

dela samma värdegrund för att det inte ska krocka med hur vi arbetar på förskolan. 
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Naturligtvis är det viktigt att ge och ta gentemot familjen men det kan bli svårigheter 

om värdegrunden inte bygger på samma värderingar. En av de intervjuade pedagogerna 

tog upp ytterligheter som exempel; oavsett om barnet tillhör en familj med bristande 

omsorg eller en överbeskyddande familj där barnet inte får förtroende att prova sina 

vingar alls så påverkar det arbetet på förskolan. Det är viktigt att förskolan har kunskap 

om vad barnet har med sig i sin ryggsäck för att kunna bemöta på bästa sätt och arbeta 

framgångsrikt för delaktighet på förskolan.  

 

Likaså barnets egna förutsättningar anser pedagogerna vara betydelsefullt för 

delaktighet på förskolan. I vissa fall har barnet med hörselnedsättning även andra 

funktionsnedsättningar som påverkar och framförallt lyfter pedagogerna förmågan att 

kommunicera som betydelsefullt. Kommunikation är kärnan och grunden till det sociala 

samspelet, utan kommunikation är det svårt att vara delaktig. En av pedagogerna 

nämner inget kring barnets svårigheter utan fokuserar på styrkor som har stor betydelse 

för delaktighet. Hen pekar på att vissa barn är språkligt begåvade och att delaktigheten 

gynnas då hörselnedsättningen troligen inte påverkar språket negativt.  

 

6.3.5 Organisation och resurser 

Förskolans organisatoriska ramar är en annan faktor som pedagogerna anser påverkar 

möjligheten att arbeta för barns delaktighet. Det handlar både om det sociala klimatet på 

förskolan och om ledningen. Förskolechefen påverkar eftersom det är hen som sätter 

ramarna (utifrån de förutsättningar hen får från den högre ledningen). Hur resurser 

fördelas, barngruppens storlek, anpassningar som ska göras är delvis beroende av 

förskolechefens prioriteringar då det krävs ekonomiska resurser osv. 

 

6.3.6 Analys 

Sammanfattningsvis lyfter pedagogerna fram kommunikation som den absolut 

viktigaste faktorn för en fungerande social miljö för barnet med hörselnedsättning. De 

menar vidare att en fungerande kommunikation förutsätter vissa andra fungerande 

faktorer såsom en god fysisk miljö och att det individuella barnet har goda språkliga 

förutsättningar. Vikten av närvarande pedagoger lyftes också tydligt fram ur 

intervjuerna. Att de vuxna har en betydande roll för att skapa en god social miljö 

framkom även i Ahlströms (2000) studie. Respondenterna poängterade att det hela tiden 

gäller att vara uppmärksam och hjälpa till om missförstånd uppstår i leken, man ska 
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finnas till hands men inte vara för nära. Även Ahlström (2000) menar att frigörelsen 

från vuxenvärlden och därmed självständigheten försvåras om de vuxna är alltför aktiva. 

 

I denna studie framgår att yttre faktorer kan påverka delaktighet i den sociala miljön, 

vilket även Ellströms (1993) studie visade. Det kan vara förskolans organisatoriska 

ramar som socialt klimat på förskolan, resurser, barngruppens storlek och indirekt 

förskolechefens värderingar och prioriteringar i verksamheten. 

 

 

6.4 Pedagogisk miljö 

Den kvantitativa delen av studien visar att de intervjuade pedagogerna anser att 

planering av pedagogiken i verksamheten, pedagogers arbetssätt, pedagogers synsätt/ 

förhållningssätt, pedagogers kompetens kring hörselnedsättning samt möjlighet till 

handledning för pedagogerna är ”mycket viktiga” eller ”ganska viktiga”. 

 

Enligt respondenterna finns det stora möjligheter att kunna göra barn med 

hörselnedsättning delaktiga i förskolans verksamhet. I leken använder barn många olika 

språk och gör varandra delaktiga. ”Det är inte så svårt för dem att vara delaktiga i leken 

men den fysiska miljön är viktig för att de ska bli delaktiga på alla sätt”.  

 

6.4.1 Planera pedagogiken i verksamheten 

Planering av pedagogiken i verksamheten görs inte främst utifrån hörselnedsättningen, 

de utgår mest från andra aspekter av barngruppens behov menar pedagogerna. 

Pedagogerna menade dock att t.ex. samlingsplats och aktiviteter måste formas på ett sätt 

så att alla barn kan delta. Det är självklart att anpassa för att alla barn ska kunna vara 

delaktiga men för den skull inte välja bort något i verksamheten. Det är pedagogernas 

uppgift att anpassa på ett sätt som gör att det fungerar. Respondenternas svar kring 

denna fråga handlade mer om vikten av barnets fysiska plats än planering av den 

pedagogiska verksamheten. De pekar även här på vikten av att barnet med 

hörselnedsättning måste se pedagogens kroppsspråk i aktiviteter på ett tydligare sätt än 

många andra barn behöver.  

Endast en av de intervjuade pedagogerna uttryckte att hen tänkte lite annorlunda i sin 

pedagogiska planering när ett barn med hörselnedsättning finns i gruppen. ”Om jag har 

musik kanske barnet ska sitta på högtalaren för att känna musiken i kroppen” menade 
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pedagogen. De övriga pedagogerna ansåg att barnet med hörselnedsättning inte får 

särskiljas eller ha andra regler än övriga gruppen. De betonade dock vikten av att vara 

medveten om hur man lägger upp den pedagogiska planeringen för att göra alla barn 

delaktiga, t.ex. genom att dela barngruppen i mindre grupper. 

6.4.2 Pedagogers arbetssätt, synsätt och förhållningssätt 

Vad det gäller betydelsen av pedagogers arbetssätt är samtliga intervjuade pedagoger 

överens om att det är ”mycket viktigt”. De pekar på vikten av att vara överens om 

arbetssätt i arbetslaget för att det ska kunna fungera, alla måste vara eniga.  

Återkommande gånger under intervjuerna säger pedagogerna att faktorer som främjar 

delaktighet i förskolan gäller för alla barn, inte bara barn med hörselnedsättning. Likaså 

i frågan om pedagogers arbetssätt menar pedagogerna att det är svårt att få med sig 

barnen i aktiviteter som inte är planerade, gäller både med hörande barn och barn med 

hörselnedsättning. Att arbetssättet handlar om hela dagen säger också flera av de 

intervjuade. Det handlar om att skapa trygghet för barnen, skapa gruppkänsla, vara 

lyhörd för barnens intresse och anpassa efter dem. Allt hänger ihop med pedagogens 

synsätt och förhållningssätt, respondenterna framhåller även där vikten av att sträva mot 

samma mål. Likaså vikten av att hela tiden arbeta och förändra för att främja leken och 

därmed barnets delaktighet i verksamheten. Det är viktigt att utgå från vad vi på 

förskolan kan göra för barnets bästa och ge barnen möjlighet att vara med och utveckla 

verksamheten, menar de. 

 

6.4.3 Pedagogers kompetens och möjlighet till handledning 

Respondenterna var överens om att det är väldigt viktigt med pedagogers kompetens 

och möjlighet till handledning och att det kan göra stor skillnad för barnet. Samtliga 

pedagoger uttryckte att de inte hade någon kunskap kring hörselnedsättning innan det 

aktuella barnet började i verksamheten, det ingår inte i förskollärares grundutbildning. 

En pedagog menade: ”Får du inte rätt förutsättningar själv som pedagog så blir det synd 

om barnet”. En annan pedagog berättade hur hen själv märkte skillnad i möjligheten att 

göra barnet med hörselnedsättning delaktig i verksamheten före och efter utbildningen 

kring hörselnedsättning. ”När man ändrade arbetssätt efter utbildningen märktes tydligt 

hur barnet kunde hänga med”.  
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6.4.4 Strategier för delaktighet 

I intervjuerna framkom flera, enligt respondenterna, framgångsrika strategier för att 

göra barn med hörselnedsättning delaktiga i verksamheten. Det visar att strategier är 

nödvändiga inom alla tre miljöer för att göra barnet med hörselnedsättning delaktigt i 

förskolan. Även Palla (2006) framhåller det ömsesidiga förhållandet mellan de tre 

miljöerna utifrån resultatet av sin studie. Hon pekar på vikten av att delaktighet 

förekommer inom alla områden. 

 

Det visar sig vidare problematiskt att dela in de olika strategierna i enbart fysisk, social 

eller pedagogisk miljö då de flesta berör fler än ett område. Därför redovisas 

strategierna nedan med efterföljande hänvisning till vilket område de kan beröra.  

 

 Inreda avdelningen med ljuddämpande material i tak, golv och väggar. Det kan 

t.ex. göras genom tennisbollar under stolsben, ljuddämpande bordsskivor på 

borden och tyg på väggarna. (Fysisk miljö) 

 Vända sig mot barnet när man talar och tala tydligt. (Social+pedagogisk miljö) 

 Vara en närvarande, lyhörd och tydlig pedagog. (Pedagogisk miljö) 

 Gärna utse en ansvarig pedagog. (Pedagogisk miljö) 

 Kombinera talet med kroppsspråket. (Social+pedagogisk miljö) 

 Placera barnet med hörselnedsättning centralt mittemot en vuxen för att kunna 

ha ögonkontakt. (Fysisk+pedagogisk miljö) 

 Se till så att pedagogen är placerad där ljuset faller och att barnet sitter med 

ryggen mot ljuset för att inte bli bländad. (Fysisk+pedagogisk miljö) 

 Dela barngruppen. (Pedagogisk miljö) 

 Erbjuda lekmaterial som ger störst förutsättning till god ljudmiljö samt att inte 

ha för mycket material framme samtidigt. (Fysisk+pedagogisk miljö) 

 Se till att det är få barn i varje rum. (Social+pedagogisk miljö) 

 Använda många rum för att fördela antalet barn. (Fysisk+social+pedagogisk 

miljö) 

 Informera övriga barn om vikten av att tala tydligt och vara vänd mot den som 

lyssnar. (Social+pedagogisk miljö) 

 Använda tekniska hjälpmedel. (Social+pedagogisk miljö) 

 Teckenkommunikation. (Social+pedagogisk miljö) 
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Faktorer som kan begränsa möjligheten till delaktighet för barn i förskolan kan t.ex. 

vara ekonomin, lokaler och personalresurser menade en respondent. 

 

6.4.5 Analys 

Sammanfattningsvis är pedagogers planering, arbetssätt och synsätt/förhållningssätt 

mycket viktiga faktorer för att göra barnet med hörselnedsättning delaktigt i 

verksamheten. Även Pallas (2006) forskning visar att arbetssätt och förhållningssätt kan 

vara avgörande faktorer för delaktighet. 

 

Vikten av kompetens kring hörselnedsättning hos pedagoger belyser både tidigare 

forskning (Jakobsson, 2002) och respondenterna i sina svar. Respondenterna menade att 

det gör stor skillnad för barnet om pedagoger har kompetens kring hörselnedsättning 

och pekar på hur tydligt pedagogers medvetna arbetssätt påverkar möjligheten för 

barnet att vara delaktig. Jakobsson (2002) menar att det kan ses som en riskfaktor för 

minskad delaktighet om inte pedagogerna får riktat stöd för sitt arbete. 

 

Utifrån Roos & Fischbeins (2006) två perspektiv att beskriva synen och bemötandet av 

personer med dövhet eller hörselnedsättning kan samtliga respondenters svar tolkas ur 

det auditiva perspektivet. Ingen av pedagogerna nämnde att möjligheten att vara 

delaktig ligger i användandet av det gemensamma teckenspråket, pedagogerna ansåg 

däremot att hörselnedsättningen till stor del kan kompenseras genom pedagogers 

arbetssätt/förhållningssätt. 

 

6.5 Analys 

Avslutningsvis före diskussionen följer en analys av studiens resultat utifrån den modell (figur 

1, sid 21) som grundar sig i Imsens (1999) ramfaktorteori. 

 

Teorins 5 ramfaktorer: 

 Pedagogiska ramar 

Respondenterna menar att läroplansarbetet är grunden till allt arbete i förskolan vilken 

pedagogerna hela tiden måste arbeta utifrån för att skapa samma förutsättningar för alla barn på 

förskolan. Vidare menar de att läroplanen är ett levande dokument och utmaningen ligger i att 

praktisera den i arbetet på förskolan. De menar även att läroplanen är tolkningsbar, men 
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betonade att det är viktigt hur den tolkas. En av respondenterna menade att pedagogens tolkning 

av läroplanen troligen påverkar delaktigheten, men betonade att enligt läroplanen ska alla barn 

få samma förutsättningar och då ska alla barn vara delaktiga. Med grundtanken att ge alla barn 

samma förutsättningar får pedagogerna möjligheter till anpassningar och arbetssätt som främjar 

delaktigheten. 

 

 Administrativa ramar 

Administrativa ramar kan säkert påverka möjligheten till delaktighet menar pedagogerna. Det 

kan t.ex. handla om schema och arbetstid som möjliggör/omöjliggör att flera pedagoger arbetar 

vid de tillfällen där barnet behöver extra stöd. Även lön menar de kan påverka hur engagerad en 

pedagog är i sitt arbete, men understryker att det inte borde få göra det. Samtliga pedagoger 

pekade på att personalens upplägg av schema måste främja verksamheten och den specifika 

resursen för barnet med hörselnedsättning måste anpassa sina arbetstider efter barnets schema. 

Pedagogerna menade också att de administrativa ramarna har betydelse för hur de kan planera 

arbetet i barngruppen. Det måste finnas tillräckligt många pedagoger för att kunna dela 

barngruppen när det finns störst behov av det. Det kan också ge möjlighet att bedriva viss 

verksamhet ute, vilket främjar barnet med hörselnedsättning då vissa störande ljud försvinner.  

 

De administrativa ramarna kan ha alltför stor betydelse menade en av respondenterna. Schemat 

över pedagogernas dag är inrutat med raster, hen skulle önska att det är mer flexibel men menar 

samtidigt att det är svårt att förändra. 

 

 Resursrelaterade ramar 

Hur förskolan fördelar sina resurser påverkar hur delaktigt barnet kan bli enligt pedagogerna. 

De menar att resurser har en stor del i att möjliggöra/ ge förutsättningar för delaktighet, ex: 

tillräckligt med personal, utrustning som hörslinga, ljuddämpande material, belysning m.m. Det 

finns olika sätt att organisera förskolans bemanningsresurser menar en av pedagogerna. Man 

kan ta in en extra pedagog eller öka arbetstid för befintlig personal. Flera av respondenterna 

pekar på vikten av att alla pedagoger har samma kunskap kring hörselnedsättningen. Oavsett 

vilken pedagog som arbetar ska det finnas samma förutsättningar för barnet menar de. 
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 Organisationsrelaterade ramar 

Pedagogerna pekar på vikten av en lyhörd förskolechef som driver vidare organisatoriska 

frågor, t.ex. utbyte av material och andra anpassningar i den fysiska miljön. Att förskolechefen 

har stor del i att skapa förutsättningar för delaktighet är alla respondenter överens om, men 

deras uppfattning av den egna förskolechefens förståelse och kunskap kring området skiljer sig 

stort. Någon menar att förskolechefen inte har någon röd tråd, inte är insatt i arbetet fullt ut och 

förlitar sig i stort sett helt på pedagogerna att arbetet kring barnet med hörselnedsättning 

fungerar. Flera andra av respondenterna känner ett stort stöd i förskolechefen och menar att hen 

driver frågor på organisationsnivå.  

 

Samtliga pedagoger ser det som mycket viktigt med ett bra socialt klimat i gruppen. Det handlar 

om synsätt/ förhållningssätt hur acceptansen och synen på olikheter ser ut menar de. Det är 

viktigt med en tillåtande miljö och att behandla barnet med hörselnedsättning som alla andra, 

klimatet i gruppen påverkar arbetet för delaktighet.  

 

 Ramar som berör barnets individuella förutsättningar 

Det är viktigt att känna till barnets bakgrund och oavsett om barnet har svårigheter eller inte så 

är det förskolans uppgift att möta barnet där den är och ge möjligheter för barnet att utvecklas. 

Organisationen styr mer än barnets individuella förutsättningar enligt en av respondenterna. Hen 

menar att det inte ligger på barnet hur vi ska kunna göra dem delaktiga. Pedagogen menar dock 

att ”problemet” ofta läggs i barnets individuella förutsättningar.  

 

En annan pedagog lyfter problematiken med delaktighet för barnet med annat hemspråk än 

svenska. Det kan vara problematiskt att skapa känsla av delaktighet även hos barn med normal 

hörsel om de har svenska som andraspråk menar hon. 

 

Samtliga respondenter ser ett bra samarbete med föräldrar som värdefullt. De anser det viktigt 

att arbeta på liknande sätt, att dela samma värdegrund och att det finns ett förtroende mellan 

pedagoger och föräldrar. Förskolans syn på hur man bör arbeta kring barnet behöver 

överensstämma med föräldrarnas och det synsätt som finns kring begränsningar p.g.a. 

funktionsnedsättningen påverkar barnets förutsättningar. Pedagogerna menar att som alltid är 

föräldrasamarbetet väldigt viktigt för barnets bästa. Medvetna, aktiva och krävande föräldrar 

tror en av pedagogerna bidrar för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för delaktighet. 
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Avslutningsvis knyts ramarna ihop med möjligheter och begränsningar i den fysiska, sociala 

och pedagogiska miljön:  

 

Pedagogiska ramar som t.ex. läroplansarbetet påverkar vilket arbetssätt pedagogerna ska 

förhålla sig till i det didaktiska arbetet och ger snarare större möjligheter för delaktighet än 

begränsningar. Enligt läroplanen (Lpfö98, reviderad 2010) ska den pedagogiska verksamheten 

anpassas till alla barn i förskolan och utbildningen i förskolan ska vara likvärdig. Hänsyn ska tas 

till barnens olika förutsättningar vilket innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 

sätt överallt. Alla barn har enligt läroplanen rätt att få sina behov tillgodosedda och få uppleva 

sitt eget värde.  

 

Likaså påverkar de administrativa ramarna den didaktiska och sociala miljön på förskolan. 

Möjligheter till ökad delaktighet ges t.ex. när pedagogers schema stämmer överens med 

barngruppens behov och behov av att dela barnen i mindre grupper kan tillgodoses. 

Delaktigheten begränsas av störande ljud och sorl som det naturligt blir i en grupp av många 

barn. Graden av möjlighet för barnet med hörselnedsättning att känna delaktighet ökar generellt 

ju färre barn det är som befinner sig i sammanhanget.  

 

Förutsättningarna för hur verksamheten kan planeras påverkar vidare hur det sociala klimatet på 

förskolan upplevs. Att pedagogerna ges möjlighet att möta varje barns behov gynnar ett gott 

klimat. 

 

De resurs- och organisationsrelaterade ramarna påverkar den fysiska miljön i hög grad. För en 

god fysisk miljö krävs ekonomiska resurser och att beslut och anpassningar görs på 

organisationsnivå, t.ex. ljudsanering av lokaler. Det krävs även ekonomiska satsningar för att 

skapa en god ljud- och ljusmiljö genom lämpliga material i förskolans inredning och utbud av 

lekmaterial.  

 

De resursrelaterade ramarna berör även ekonomin som styr bemanningen och liksom de 

administrativa ramarna påverkar det möjligheten till delaktighet för barn med hörselnedsättning 

i hög grad. Att pedagogerna räcker till för barngruppens behov påverkar därmed inte bara den 

fysiska miljön utan även den sociala och didaktiska miljön. 

Ramar som berör barnets individuella förutsättningar påverkar främst den sociala och 

didaktiska miljön. Alla barn har olika förutsättningar i olika situationer och deras 
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möjligheter i den sociala och didaktiska miljön påverkas i viss grad av de egna 

förutsättningarna, dock påverkar de organisatoriska förutsättningarna mer.  

Samarbete med föräldrar som Imsen (1999) räknar in i ramfaktorn som berör barnets 

individuella förutsättningar kan ses som mycket viktigt. Vikten av att ha ett 

förtroendefullt samarbete med föräldrar betonas av pedagogerna och lyfts även tydligt 

fram ur förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010). 

 

7. Diskussion 

I denna del diskuterar jag utifrån min valda metod, slutsatser av resultatet samt tankar 

kring fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I studiens syfte framhålls vikten av pedagogernas syn på möjlighet till delaktighet i 

förskolan för barn med hörselnedsättning. Forskning av exempelvis Palla (2006) och 

Ahlström (2000) stärker att det är pedagogen som i stor utsträckning kan påverka hur 

delaktigheten för barnet med hörselnedsättning ser ut. Arbetet för ökad delaktighet 

styrs i hög grad av pedagogers arbetssätt och synsätt/ förhållningssätt, det är därför ett 

mycket intressant undersökningsområde. 

 

Att dela upp studien i fysisk, social och pedagogisk miljö visade sig vara framgångsrikt 

för att skapa en uppfattning kring pedagogers syn på möjligheten att skapa delaktighet 

utifrån de olika aspekterna. Det underlättade dessutom vid redovisning av resultat och 

analyser av det empiriska material jag fått genom intervjuerna. 

 

Syftet med enkätfrågorna var att stärka respondenternas svar kring betydande faktorer 

för delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. Svaren visade på 

samstämmighet då respondenterna svarade med alternativen mycket viktigt eller ganska 

viktigt på samtliga frågor. Av den anledningen fann jag inte någon mening i att redovisa 

svaren genom t.ex. tabeller som illustrerar svaren jämförande med varandra. 

 

Faktorer som påverkat samstämmigheten bland pedagogerna kan vara flera, t.ex. 

enkätens utformning. Frågorna i enkäten berörde betydelsefulla områden i 

verksamhetens fysiska, sociala och pedagogiska miljö och kan ses som vägledande. 
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Därför är det möjligt att pedagogerna svarade som de antog förväntades att svara. För 

att uppnå ett mer jämförande resultat kunde respondenterna fått möjlighet att gradera de 

olika betydelsefulla faktorerna, d.v.s. märka ut vad de ansåg som mest viktigt respektive 

minst viktigt. Min studie har dock visat att det är av största vikt att alla faktorer 

samspelar, vilket gör det svårt att gradera faktorerna. Resultatet av en sådan enkät skulle 

därför kunna vara missvisande. 

 

Genom min metod och teorimodell (figur 1, sid 21) visas endast pedagogers 

uppfattningar och arbetssätt/ förhållningssätt. Studien syftar inte till att undersöka 

ramfaktorerna som kan kopplas till Imsens (1999) ramfaktorteori på realiseringsarenan 

utan modellen i studien kan snarare ses med pedagogen och dess arbetssätt/ 

förhållningssätt i centrum.  

 

Av studien framgår pedagogers uppfattning av faktorer som påverkar möjligheten till 

delaktighet, vilket kan ses tillhöra formuleringsarenan. För att få veta hur det faktiska 

förhållandet mellan teori och realiseringsarenan förhåller sig skulle andra 

undersökningsmetoder vara nödvändiga. Det skulle kräva studier kring sambanden 

mellan de verktyg som ges i verksamheten och läroplanens (Lpfö98) krav, d.v.s. om 

krav och förutsättningar står i proportion till varandra. Studien skulle då innehålla en 

djupare undersökning kring hur yttre ramar utifrån ramfaktorteorin påverkar 

verksamheten på realiseringsarenan.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer på förskolan pedagoger anser 

påverkar möjligheten att skapa delaktighet för barn med hörselnedsättning samt vilka 

strategier de använder för att skapa möjligheter.  

 

Studiens resultat visar att samtliga ramar som Imsen (1999) beskriver i sin teori 

påverkar mer eller mindre möjligheten att skapa delaktighet i förskolan. Framförallt är 

det de resursrelaterade och organisationsrelaterade ramarna som lyfts fram som 

betydelsefulla. Studien visar att anpassningar i den fysiska miljön är grundläggande och 

den absolut viktigaste faktorn för att skapa möjligheter för delaktighet i förskolan för 

barn med hörselnedsättning. Förskolechefen är ansvarig och verksamheten är beroende 

av att hen driver frågor på organisationsnivå för att bästa förutsättningar ska nås. Att 
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anpassa i den fysiska miljön är kostsamt och beroende av en driven förskolechef med 

kompetens inom området för att rätt satsningar ska göras. Det är även grundläggande 

med en organisation som kännetecknas av bra socialt och tillåtande klimat, vilket visar 

sig främst genom pedagogers synsätt och förhållningssätt till olikheter. De pedagogiska 

strategier som används i verksamheten lyfts fram som rika framgångsfaktorer och anses 

öka delaktigheten.  

 

Resultatet visar att samtliga deltagande i studien har i stort sett samma uppfattning kring 

vikten av de olika faktorerna och det kan förklaras med att samtliga pedagoger är 

verksamma i samma kommun och har fått samma möjligheter till handledning. Jag 

förväntade mig dock ändå att utrymme för olika tolkningar fanns. Det kan såklart ses 

som positivt att pedagogerna har följt de rekommendationer vad det gäller den fysiska, 

sociala och pedagogiska miljön för att skapa möjlighet på förskolan till delaktighet för 

barn med hörselnedsättning och positivt att förutsättningarna inte skiljer sig för olika 

barn och förskolor.  

 

I rollen som specialpedagog är kunskapen och den fördjupade förståelsen av arbete i 

förskolan kring delaktighet för barn med hörselnedsättning värdefull. Vikten av 

handledning till pedagoger har visat sig betydelsefull då pedagogerna uttryckte att de 

genom sin (förskollärar)utbildning inte alls fått kunskap om barn med 

hörselnedsättning. Jag kan också se att den handledning pedagogerna har fått speglar sig 

tydligt i deras utformning av både den fysiska, sociala och pedagogiska miljön på 

förskolan. Även ur ett samhällsperspektiv kan ökad kunskap genom min studie ses som 

värdefull. Att möta individer med hörselnedsättning är något de flesta har erfarenhet av 

men kunskapen kring funktionsnedsättningen kan vara begränsad. 

 

Önskan är att min uppsats även kan ge andra i samhället och framförallt verksamma 

pedagoger inom förskolan större förståelse kring faktorer som ger möjlighet till 

delaktighet inom olika miljöer för barn med hörselnedsättning. Då studien har visat 

vikten av att styrande ledning har kunskap kring hörselnedsättning skulle uppsatsen 

även kunna användas för att bidra till ökad kunskap hos t.ex. förskolechefer. Även 

specialpedagoger i sin roll som handledare för pedagoger i förskolan och i uppdraget att 

utveckla möjligheter till delaktighet för alla barn på förskolan kan dra stor nytta av min 

uppsats.  
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7.3 Fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara en jämförande studie mellan olika 

kommuner. Främst tänker jag på pedagogers uppfattning kring betydelsen av den 

fysiska, sociala och pedagogiska miljön för barns delaktighet och att försöka se det 

eventuella sambandet med olika kommuners möjlighet till handledning för pedagoger. 

Jag ser det som intressant forskningsfråga då min studie visat på respondenters 

samstämmighet i vikten av olika faktorer för barns delaktighet. I min analys menar jag 

att samstämmigheten kan grunda sig i att pedagogerna har fått samma utbildning och 

handledning. Hur pedagogers kompetens och uppfattning av påverkansfaktorer skiljer 

sig mellan olika kommuner är därför en relevant undersökningfråga. 

 

En annan intressant undersökningsfråga kan vara barns egna upplevelser av delaktighet 

i skolan. För att uppnå resultat med god tillförlitlighet görs studien förslagsvis med 

skolbarn då de har fler års erfarenhet och därmed förstår innebörden kring frågan om 

delaktighet i skolan bättre. Även föräldrars uppfattning av sina barns delaktighet i 

förskola och skola skulle vara en intressant undersökningsfråga för att jämföra de olika 

perspektiven som barn och föräldrar har på barnets tid i förskola/skola. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

Hej!     2015-05-26 

 

Mitt namn är Petra Månsson. Jag studerar till specialpedagog genom Linnéuniversitetet 

och ska nu skriva ett självständigt arbete på 15 hp som en del av utbildningen. Fokus på 

arbetet kommer handla om vilka faktorer som påverkar möjligheten att inkludera barn 

med hörselnedsättning i förskolan.  

För att kunna ta del av just dina kunskaper och erfarenheter av arbete i förskolan med 

barn som har hörselnedsättning vore det värdefullt om vi kan träffas för en intervju som 

kommer ta 30-45 min. 

Intervjun kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer, d.v.s. att ditt 

deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande i studien. Dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas till studiens ändamål. Frågorna kommer inte 

beröra barnet eller dess utveckling utan är riktade mot din roll som pedagog och ”din 

förskola”. 

Var vänlig kontakta mig om du finner det intressant att delta i min studie så bokar vi tid 

för intervju. Har du frågor eller funderingar är du självklart också välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Petra Månsson 

 

Kontaktuppgifter:  

Mail: pm222ep@student.lnu.se   

Telefon: XXXX-XXXXXX 

 

Handledare Leif Nilsson Linnéuniversitetet, Växjö: leif.nilsson@lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

1. Definiera begreppet ”delaktighet” i förskolan! Vad innebär 

begreppet för dig?  

 

2. Hur ser du på möjligheten att arbeta för delaktighet i förskolan 

för barn med hörselnedsättning? 

 

 

Fysisk miljö 

 

Hur viktiga anser du följande faktorer är i förskolan för att främja delaktighet för 

barn med hörselnedsättning? 

3. Anpassade lokaler 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

4. Rumsligt anpassad miljö, ex. inredning och lekmaterial 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

5. Planering av barnets fysiska plats i verksamhetens olika aktiviteter 

 



  
 

 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

6. Vilka strategier använder du/ ni i förskolans fysiska miljö för att främja delaktighet 

för barn med hörselnedsättning?  

 

 

Social miljö 

Hur viktiga anser du följande faktorer är i förskolan för att främja delaktighet för 

barn med hörselnedsättning? 

7. Anpassad storlek på barngruppen 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

8. Anpassningar som främjar kommunikation och samspel mellan barn och barn  

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

9. Anpassningar som främjar kommunikation och samspel mellan barn och pedagog  

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 



  
 

 

 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

10. Vilka strategier använder du/ ni i förskolans sociala miljö för att främja delaktighet 

för barn med hörselnedsättning?  

 

 

Didaktisk (pedagogisk) miljö 

 

Hur viktiga anser du följande faktorer är i förskolan för att främja delaktighet för 

barn med hörselnedsättning? 

11. Planera pedagogiken i verksamheten 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

12. Pedagogers arbetssätt  

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det  

 

13. Pedagogers synsätt/ förhållningssätt 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 



  
 

 

 

 

14. Pedagogers kompetens kring hörselnedsättning 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

15. Möjlighet till handledning för pedagogerna 

 

A- Mycket viktigt 

B- Ganska viktigt 

C- Ganska oviktigt 

D- Inte viktigt alls 

E- Vet ej/ har ingen uppfattning om det 

 

 

16. Vilka strategier använder du/ ni i förskolans didaktiska miljö för att främja 

delaktighet för barn med hörselnedsättning?  

 

 

Kompletterande intervjufrågor 

Påverkas möjligheten till delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning av: 

 Hur pedagoger tolkar och använder sig av läroplanen? 

 Administrativa ramar (bestämmelser hur förskolan ska styras och struktureras, 

faktorer som påverkar pedagogens arbete såsom schema, arbetstid, lön osv.) 

 Resurser; hur förskolan organiserar sin ekonomi? 

 Barnets kulturella bakgrund? 

 Barnets individuella förutsättningar? 

 Föräldrasamarbetet? 

 Förskolans organisatoriska ramar (socialt klimat, förskolechef) 


