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Abstract  

The purpose of this qualitative study is to explore preschool teachers´ perspectives on the 

didactic choices and obstacles in the process of creating an environment that is inclusive for 

children with hearing loss. The study is done with a socio-cultural perspective on learning. 

Qualitative interviews were the method of collecting the data, and ´jottings´ were used as a 

way to create sensitivity to the data. The results of the study show two themes of didactic 

considerations that are significant for creating an inclusive preschool environment. One of 

these didactic considerations is to use the childrens´ auditive and visual perception. The other 

didactic consideration is for a preschool teacher to be a mediating tool or through interacting 

with all the children demonstrate communicative strategies. The results of the study also 

reveal obstacles in the process of creating an inclusive preschool: too many children in the 

group, few preschool teachers and difficulties related to the mix of children in the group. This 

study recommends that preschool teachers serve mediating roles and, through interaction with 

the group, demonstrate communication strategies to all the children. Through such didactic 

practice, the preschool teacher creates an environment where information is available to 

children with hearing loss. The conclusion is that an inclusive preschool environment with 

information available to all children is a way to promote the development of knowledge and 

learning for children with hearing loss. 

 

Keywords: Preschool, didactic choices, inclusion, hearing loss, interview, sociocultural 

perspective  

 

 

  



Sammanfattning  

Syftet i denna kvalitativa studie är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska 

val för att uppnå inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella 

hinder i detta arbete. Kvalitativa intervjuer används som metod för insamlingen av data, och 

jottings används för att skapa en förförståelse av fältet. Resultatet visar på två didaktiska val 

som är betydelsefulla för att skapa en inkluderande förskoleverksamhet. Det ena didaktiska 

valet är att använda sig av barnens auditiva och visuella perceptionsförmåga. Det andra 

didaktiska valet är att som närvarande pedagog ha ett arbetssätt som grundar sig i att antingen 

fungera som medierande resurs genom att upprepa barnens tal, eller att i interaktion med 

barnen visa på konkreta kommunikationsstrategier. Studiens resultat visar också på hinder i 

arbetet med att skapa en inkluderande förskoleverksamhet – gruppstorlek, personaltäthet och 

gruppsammansättning. Slutsatsen dras att pedagoger i förskolan som använder arbetssätten att 

upprepa barnens tal samt visa på konkreta kommunikationsstrategier som en dynamisk helhet, 

skapar en förskoleverksamhet med information tillgänglig för barn med hörselnedsättning. 

Vidare dras slutsatsen att en förskoleverksamhet med tillgänglig information för alla barn är 

ett sätt att optimera kunskaps- och lärandeutvecklingen för barn med hörselnedsättning. 

 

Nyckelord: Förskola, didaktiska val, inkludering, hörselnedsättning, intervju, sociokulturellt 

perspektiv  
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Inledning 

En aspekt i arbetet med en inkluderande miljö för alla i förskolan är något som behandlas 

mycket i förskoledebatten idag; de ökande barngruppsstorlekarna. Skollagen (SFS 2010:800) 

slår fast att barngrupperna i förskolan ska ha en bra storlek och sammansättning, där hänsyn 

ska tas till barnens behov och verksamhetens förutsättningar. Därtill kommer Skolverkets 

(2016b) råd att barngruppsstorleken ska variera beroende av ålder och behov.  

Skolverket (2016a) rapporterar att barngrupperna år 2015 har en genomsnittlig storlek på 16,7 

barn, en statistik som varit ungefär densamma de senaste åren. Skolverket rapporterar vidare 

att det finns en stor variation i barngruppsstorlek i landet samt att småbarnsgrupper har färre 

barn i gruppen, något som påverkar statistiken kring den genomsnittliga barngruppsstorleken i 

förskolan. 

 

Skolverket (2016c) rapporterar om två viktiga faktorer i syfte att uppnå kvalitet i förskolan. 

Den första är att det finns möjligheter att samtala med barn, den andra är att personalen har en 

god förmåga att kommunicera med barnen. Tilläggas kan att Pramling Samuelsson, Williams 

och Sheridan (2015) redogör för förskollärares upplevelse av att de genom de ökande 

barngruppsstorlekarna inte hinner ge barn de utmaningar och bemötande som barnen behöver. 

Att som Pramling Samuelsson et al. lyfter fram inte hinna ge rätt bemötande kan vara en 

faktor som påverkar kunskapsutvecklingen för barn med hörselnedsättning, eftersom Roos 

och Allard (2016) understryker att det för barn med hörselnedsättning är avgörande med 

tillgänglig information i den miljö de befinner sig för att möjliggöra lärande. I fråga om 

tillgänglig information för barn med hörselnedsättning problematiserar Pramling Samuelsson 

och Samuelsson (2006) den fria leken då de menar att lek och lärande är tätt sammankopplade 

men att förskolan har en tradition av att fri lek är barnens arena och att pedagoger inte ska 

störa i denna. 

 

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. I denna studies sökande efter tidigare forskning kring barn med 

hörselnedsättning i förskolan framkom att det verkar saknas kunskap kring hur 

inkluderingsarbetet i förskolan för barn med hörselnedsättning fungerar i Sverige. Tilläggas 

kan att Kristoffersen och Simonsen (2013) poängterar att mer specialpedagogisk kunskap 

behövs för all personal som arbetar i förskolan. Som följd av att kunskap kring 
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inkluderingsarbete för barn med hörselnedsättning i förskola saknas finns en risk att 

pedagogerna som arbetar med dessa barn sakna en vetenskaplig förankring om hur 

inkluderingsarbetet bör utföras då pedagogerna gör sina didaktiska val.  

 

Enligt Nilholm och Göransson (2013) innefattar inkludering tre kriterier; placeringskriteriet, 

det pedagogiska kriteriet samt gemenskapskriteriet. Förutom att placeringskriteriet, att barnet 

med hörselnedsättning vistas i samma lokal som de hörande, ska vara uppfyllt poängterar 

Nilholm och Göransson att pedagogisk och social delaktighet ska finnas som självklarhet i en 

inkluderande verksamhet. Om inte pedagogisk och social delaktighet uppnås, stannar 

inkluderingsarbetet vid integrering, menar Nilholm och Göransson. 

 

Under studierna på speciallärarprogrammet med specialisering mot dövhet/hörselskada i 

kombination med mitt arbete på en förskola med särskild inriktning mot att arbeta med döva 

barn och barn med hörselnedsättning, har ett intresse ökat hos mig för pedagogers roll i 

arbetet med att skapa en inkluderande miljö. Intresset riktades särskilt mot hur pedagoger 

uppfattar processen att genom didaktiska val skapa en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning i ordinarie förskolor. Ordinarie förskolor definieras i denna studie som 

förskolor utan särskild inriktning mot att arbeta med döva barn eller barn med 

hörselnedsättning.  

 

Eriksson Bergström (2013) lyfter fram att barn i samspel med varandra utvecklar normer och 

värden, något som förutsätter social delaktighet. Att skapa en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning i förskola är då av största relevans. Skolverket (2010) poängterar att 

utvecklingen av normer och värden i förskolan ligger som grund för ett livslångt lärande. Sett 

ur ett livslångt perspektiv på lärande för barn med hörselnedsättning krävs en inkluderande 

förskoleverksamhet för att dessa barn i samspel med andra barn ska få utveckla en grund av 

normer och värden att bygga vidare på. Det är av särskild vikt att speciallärare med 

specialisering mot dövhet/hörselskada innehar kunskap om hur en inkluderande 

förskoleverksamhet bör utformas, då dessa speciallärare ofta arbetar som handledare till 

pedagoger i ordinarie förskolor. Därav är min studie ett viktigt bidrag till det 

specialpedagogiska fältet.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående problematisering syftar denna studie till att undersöka 

pedagogers uppfattning av arbete med att skapa en inkluderande förskoleverksamhet för barn 
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med hörselnedsättning i ordinarie verksamhet. Att undersöka pedagogers uppfattning av 

denna process är av vikt då Skolverket (2010) fastslår att pedagogerna har den viktigaste 

rollen i att skapa förutsättningarna för barnets lärande och kunskapsutveckling genom sina 

didaktiska val.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska val för att uppnå 

inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella hinder i detta arbete. 

– Hur skiljer sig uppfattningarna kring de didaktiska valen åt i pedagogledda respektive fria 

aktiviteter? 

– Hur uttrycker sig pedagogerna om motiveringen till de didaktiska valen? 

– Hur uttrycker sig pedagogerna om eventuella hinder i arbetet med inkludering? 

– Hur uttrycker sig pedagogerna om barnets egna strategier för att uppnå social delaktighet i 

förskoleverksamheten? 

Disposition av examensarbetet 

Examensarbetet är uppdelat i ett antal kapitel; inledning, bakgrund, tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter, metod, resultat samt diskussion. I detta första inledande kapitel har 

en introduktion getts till varför området inkludering i förskolan beforskas i denna studie, vad 

studien kan ge för kunskap samt syfte och frågeställningar med studien. Därefter kommer i 

bakgrunden förskolan och dess lärandeuppdrag att belysas med särskilt fokus på lagar och 

riktlinjer gällande barn med funktionsnedsättning för att uppnå inkludering, ett begrepp som 

definieras avslutningsvis i kapitlet. Vidare kommer tidigare forskning att presenteras, där 

nationell och internationell forskning som berör inkludering och barn med hörselnedsättning 

belyses ur olika perspektiv. Teorikapitlet som följer sedan presenterar den sociokulturella 

teorin där utvalda begrepp används som analysverktyg för att tolka resultatet. Därefter 

kommer i metodkapitlet olika aspekter av forskningsprocessen att lyftas fram; metodologiska 

överväganden, metodologisk ansats, genomförande, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

samt forskningsetiska ställningstaganden. Resultaten presenteras sedan i de teman som 

framkommit i analysen. En diskussion uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion 

följer sedan, med slutord och förslag på vidare forskning som avslutning. 
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Bakgrund 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska val för att 

uppnå inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella hinder i detta 

arbete. Socialstyrelsen (2009) rapporterar att i Sverige föds varje år ungefär 200 barn döva 

eller med svår hörselnedsättning. Socialstyrelsen skriver vidare i sin rapport att ytterligare 

några drabbas av hörselnedsättning eller dövhet som följd av sjukdom. Vidare kan i rapporten 

läsas att 5000 barn och ungdomar har måttlig till svår hörselnedsättning och att betydligt fler 

barn har en lätt hörselnedsättning men denna hörselnedsättning är ofta övergående. 

Socialstyrelsen lyfter också fram beräkningar som sammanfattningsvis pekar mot att det finns 

ca 25 000 barn och ungdomar med någon form av hörselnedsättning.  

 

Arlinger, Jauhiainen och Hartwig Jensen (2007) lyfter fram fyra klassificeringar av 

hörselnedsättningar föreslagna av Världshälsoorganisationen WHO - "lätt", "måttlig", 

"uttalad" "svår inklusive dövhet" (s.295). Arlinger et al menar dock att dessa klassificeringar 

kan vara missvisande med grund i att en hörselnedsättnings implikationer är väldigt 

individuella. Ahlström för ett liknande (2000) resonemang kring att en hörselnedsättning 

beskrivet med en klassificering utifrån ett audiogram inte innefattar "den mångfald som 

påverkar ett barns utveckling kommunikativt - språkligt, emotionellt, socialt och kognitivt" 

(s.41). Utifrån Arlingers et al. (2007) samt Ahlströms (2000) resonemang kring individuella 

implikationer av samma klassificering av hörselnedsättning är valet i denna studie att inte 

lägga vikt vid graden av hörselnedsättning hos barnen som går i förskolan där informanterna 

arbetar.  

 

De förskolor där empirin insamlats har alla specialpedagogisk stöttning i form av handledning 

till personal som arbetar med barn med hörselnedsättning och därför lyfts riktlinjer kring barn 

i behov av särskilt stöd fram. I detta kapitel presenteras vidare förskolans lärandeuppdrag, 

med särskilt fokus på lagar, konventioner och styrdokument för barn med 

funktionsnedsättning. Lagar, konventioner, och styrdokument är vad förskolepedagogerna har 

att ta i beaktande då de ska utföra sitt arbete med att skapa en inkluderande 

förskoleverksamhet. Därefter presenteras även en annan form av förskolearena fram än den 

som förekommer i studien, nämligen förskola som riktar in sig mot att särskilt ta emot barn 

med hörselnedsättning och döva barn. Avslutningsvis definieras begreppet inkludering.  
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Förskolan som en arena för lärande för alla barn 

Skolverket (2016a) definierar förskolan som en egen skolform för barn mellan ett till fem år, 

styrd av läroplan och skollag. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs mål och 

riktlinjer för förskolans verksamhet. Dessutom slår Skollagen (SFS 2010:800) fast att den 

svenska förskolan ska ha en tydlig koppling till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Skollagen ställer därtill krav på kvalitet i förskola, vilket Skolverket (2016b) lyfter fram som 

det viktigaste för barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare menar Skolverket (2015) att 

"förskolan har en lång tradition av att vara inkluderande" (s.57), då barn i behov av särskilt 

stöd under 1970-talet och 1980-talet hade förtur till förskolan. Vidare menar Skolverket att än 

idag ska barn i behov av särskilt stöd erbjudas plats även om inte alla villkor för att få en 

förskoleplats är uppfyllda. Tillika lyfter Skolverket det komplexa i inkludering där betoningen 

ligger på att inkludering inte sker automatiskt för att personalen har goda intentioner utan att 

inkludering eller exkludering sker i det dagliga samspelet i förskolan.   

Riktlinjer för arbete med barn i behov av särskilt stöd 

Enligt Skolverket (2010) ska förskolan anpassas efter barnen och deras behov och 

förutsättningar. Anpassningen innebär enligt Skolverket att förskoleverksamheten inte kan 

vara generellt utformad utan måste ta hänsyn till varje barn, och därmed kan heller inte 

resurserna som förskolan förfogar över delas upp lika. Därtill slår Skolverket fast att barn i 

behov av extra stöd och stimulans, oavsett om det är tillfälligt eller varaktigt, ska få extra stöd 

som är anpassat efter barnets förutsättningar. Vidare betonar Skolverket vikten av personalens 

förmåga till förståelse och samspel med barn i förskoleverksamhet. Tillika poängterar 

Skolverket betydelsen av att pedagogerna i förskolan ser möjligheter hos barnen och är 

delaktig och närvarande med individerna, men också med barngruppen.  

 

I förhållande till denna studie menar Skolverket (2010) att det är viktigt att pedagogerna ser 

barn med hörselnedsättning som kompetenta, kommunikativa individer. Därtill lyfter 

Skolverket (2016b) fram att barn i behov av särskilt stöd inte ska uppfattas som att barnet har 

ett problem, utan att det alltid handlar om att situationen som uppstår som gör att behov av 

särskilt stöd krävs. Situationen exemplifieras av Skolverket som mötet mellan barnet och de 

vuxna, de andra barnen eller någon aktivitet. Relaterat till denna studie så är barnet med 

hörselnedsättning i behov av särskilt stöd med grund i att situationen och eller verksamheten 

inte är anpassad. Skolverket (2016b) menar att verksamheten ska anpassas för att kunna 

bemöta alla barn. Vidare poängterar Skolverket att dessa anpassningar ska vara tätt 
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sammankopplade med övervägda didaktiska val, där handledning och konsultation av olika 

specialister kan ingå.  

Möjligheter och rättigheter för barn med funktionsnedsättning 

UNICEF (1989) presenterar FN:s konvention om barns rättigheter i artikel 29 att “... barnets 

utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag 

och fysisk och psykisk förmåga". Socialdepartementet (2011) har utifrån ovanstående satt upp 

tre mål inom funktionshinderspolitiken, varav ett sammanfattningsvis menar att förskolor ska 

förbättra sin verksamhet för att barnen ska nå sin fulla potential. Tillika innebär målet enligt 

Socialdepartementet att om verksamheten hindrar barnet att nå sin fulla potential så ska 

verksamheten anpassas i syfte att undanröja hinder för barnets möjliga utvecklingspotential.  

 

I slutrapporten som Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2016) skrivit tillsammans presenteras att de åtgärder som skolmyndigheterna gjort "haft 

betydelse för förskolors och skolors arbete med barn och elever med funktionsnedsättning" 

(s.37), men att det inte går att se någon positiv eller negativ trend på nationell nivå i 

utvecklingen mot att nå målen. Vidare menar Skolverket et al. att en ökad kunskapsutveckling 

hos förskolor och skolor kan ses gällande tillgänglighet av lokaler och "konsekvenser för 

barns och elevers lärande och kunskapsutveckling som en funktionsnedsättning kan medföra" 

(s.37). Skolverket et al. gör vidare bedömningen att mycket finns kvar att göra innan "elever 

med funktionsnedsättning får en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö" (s.37). I 

syfte att belysa barns och elevers perspektiv lyfter Barnombudsmannen (2016) i sin rapport 

fram barn med olika former av funktionsnedsättningar och deras tankar och åsikter. Rapporten 

redogör för åsikter från olika individer om vikten av ett gott bemötande från den vuxne. 

Bemötandet ska innehålla respekt, kunna vara både snällt och strängt, och grunda sig i 

kunskap. Kunskap om vad varje individ utifrån sin funktionsnedsättning har för behov och 

förutsättningar men också kunskap om att en funktionsnedsättning är individuell och att 

kunna bemöta alla med samma funktionsnedsättning individuellt. Barnombudsmannen 

redogör också för barn och elevers åsikt att vuxna ska våga ställa krav och inte ha för låga 

förväntningar på barn och elever med funktionsnedsättningar.  

 

Två av förslagen på förändringar som föreslås av Barnombudsmannen (2016) är att ställa 

högre krav på kompetens hos de professionella som arbetar med barn samt att ha 

förväntningar på barn med funktionsnedsättningar. Även Roos (2004) lyfter fram att det är 
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viktigt för personal att se det kompetenta barnet. Vidare menar Roos att det är viktigt att inte 

fokusera på vad barnet med hörselnedsättning eller dövhet inte har - en stark auditiv 

perceptionsförmåga, utan istället vända blicken mot vad barnet faktiskt har för kapacitet - en 

stark visuell perceptionsförmåga. Roos och Fischbein (2006) har ett likartat resonemang då 

vikten av en helhetssyn på barnet lyfts fram genom att Roos och Fischbein menar att det krävs 

kunskap om individen ur ett psykologiskt och biologiskt perspektiv. Vidare betonar Roos och 

Fischbein att särskilt fokus ska ligga på samspelet mellan omgivning och individ.  

Barn med hörselnedsättning i förskola 

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (www.dhb.se) 

redogör för att det i Sverige finns cirka 20 förskolor/förskoleavdelningar för döva barn och 

barn med hörselnedsättning. Vid kontakt med personal arbetande vid några av dessa förskolor 

lyfts några faktorer fram som skiljer sig från ordinarie förskoleverksamhet. Enligt A-H. 

Rönnlund och H. Carlsson (personlig kommunikation, 23 mars 2016) är faktorerna högre 

personaltäthet, mindre barngrupp, teckenspråkskunnig personal och aktuell kunskap kring 

barn med hörselnedsättning, döva barn och hörselteknik. Vidare menar A-H Rönnlund och H. 

Carlsson att mycket fokus ligger på att arbeta med kommunikation och stötta barnen i att hitta 

strategier för att kommunicera på olika fungerande sätt, samt att arbeta med inomhusmiljön 

för att skapa en så god ljudmiljö som möjligt.  

 

Skolverket (2016a) rapporterar att fler och fler barn blir inskrivna i förskolan. Relateras detta 

till statistiken för antalet barn med hörselnedsättning och antalet förskolor eller 

förskoleavdelningar för döva barn och barn med hörselnedsättning så kan slutsatsen dras att 

många barn med hörselnedsättning under sin förskoletid vistas i en grupp i en ordinarie 

förskoleverksamhet, varpå statistik och forskning kring barngruppsstorlek är relevant i denna 

studie. Relevant i denna studie sett ur ett jämförande perspektiv mellan ordinarie 

förskoleverksamhet och förskoleverksamhet med inriktning mot att arbeta med döva barn och 

barn med hörselnedsättning är Roos och Fischbeins (2006) åsikt kring det auditiva och 

visuella perspektivet. Roos och Fischbein menar att båda perspektiven kan vara förtryckande 

om de vuxna väljer att se barn med hörselnedsättning ur det ena eller det andra perspektivet. 

Istället understryker Roos och Fischbein att barn med hörselnedsättning behöver kunna nyttja 

både sin auditiva och visuella perceptionsförmåga för att barnen ska kunna vara delaktiga i 

olika situationer och sammanhang.   

http://www.dhb.se/


8 
 

Inkludering  

I denna studie behandlas inkluderingsbegreppet genom att undersöka pedagogers uppfattning 

av arbetet med inkludering. Därför är det av vikt i denna studie att definiera 

inkluderingsbegreppets innebörd. Nilholm och Göransson (2013) menar att inkludering kan 

förstås ur tre olika aspekter; “den gemenskapsorienterade definitionen, den individorienterade 

definitionen och den placeringsorienterade definitionen” (s.34). Vidare kan dessa tre aspekter 

förstås i relation till varandra, där den gemenskapsorienterade innefattar den 

individorienterade och den placeringsorienterade, den individorienterade innefattar den 

placeringsorienterade medan den placeringsorienterade inte innefattar vare sig den 

individorienterade eller den gemenskapsorienterade.  

 

På en mera detaljerad nivå definierar Nilholm och Göransson (2013) placeringsorienterad 

inkludering att eleven befinner sig i samma lokal som de andra eleverna, något som inte kan 

förstås som inkludering menar författarna. En individorienterad inkludering innebär en 

pedagogisk delaktighet och en gemenskapsorienterad inkludering omfattar förutom 

pedagogisk och placeringsmässig inkludering även en social delaktighet. Nedbrutet i olika 

aspekter innebär en gemenskapsorienterad inkludering “ett system, gemenskap på olika 

nivåer, en demokratisk gemenskap, olikhet ses som en tillgång, elever är pedagogiskt och 

socialt delaktiga” (s.67). Asp-Onsjö (2006) lyfter fram inkludering ur tre olika perspektiv - 

rumslig, social och didaktisk, vilket är jämförbart med Nilholm och Göranssons (2013) 

aspekter på inkludering men uttrycks med olika begrepp. I denna studie kommer begreppet 

inkludering innebära att alla tre kriterier är uppfyllda - rumslig, didaktisk och social 

inkludering (Asp-Onsjö, 2006) respektive placeringsorienterad, individorienterad och 

gemenskapsorienterad inkludering (Nilholm & Göransson, 2013). 

 

Sammanfattningsvis är förskolan en lärandearena där en inkluderande miljö ska skapas; ett 

arbete styrt av konventioner, lagar, allmänna råd och styrdokument. Intressant i förhållande 

till denna studie är att begreppet inkludering gällande förskolan endast lyfts i en text från 

Skolverket (2015). I relation till syftet - att undersöka pedagogers uppfattning kring sina 

didaktiska val för att uppnå inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och 

eventuella hinder i detta arbete - så kommer inkluderingsbegreppet att behandlas ytterligare i 

nästa kapitel som fokuserar på tidigare forskning. 
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Tidigare forskning 

Sökningen för att hitta tidigare forskning relaterat till mitt forskningsområde har utförts 

genom kedjesökning samt användning av olika databaser. En av dessa databaser var Örebro 

universitetsbiblioteks databas Summon; i denna databas användes sökorden "hard of hearing", 

"preschool" samt "include". Vidare användes databasen Ebsco, en databas om omfattar 

forskning med inriktning mot utbildning, pedagogik och lärande; i denna databas användes 

sökorden "preschool" och "hard of hearing". I databasen NB-ECEC presenteras aktuell 

Skandinavisk förskoleforskning; i denna databas användes endast sökordet "inkludering". Att 

använda olika sökord i olika databaser syftade till att bredda eller smalna av sökresultaten. 

Sökningen av förskoleforskning i Skandinavien gav inga resultat gällande inkludering av barn 

med hörselnedsättning i Sverige. Med syfte att se om några aspekter av inkluderingsarbetet är 

överförbart mellan olika typer av funktionsnedsättning föll valet på att finna forskning som 

behandlar inkludering av barn med någon form av funktionsnedsättning. I sökning av 

internationell forskning användes fler sökord för att smalna av sökresultaten då det finns mer 

forskning att tillgå som behandlar olika aspekter av barn eller elever med hörselnedsättning i 

förskola som är relevant inför mitt forskningsområde kring pedagogers arbete med 

inkludering av barn med hörselnedsättning i förskola.  

 

De forskningsresultat som hittats och bedömts som relevant i förhållande till mitt syfte och 

frågeställningar presenteras och tematiseras här under följande rubriker: Pedagogiska 

strategier som framgångsfaktorer, Barnet och dess hörselnedsättning ur ett kommunikativt 

perspektiv, Organisation som påverkansfaktor samt Pedagogers uppfattningar och synsätt på 

barn med funktionsnedsättningar.  

Pedagogiska strategier som framgångsfaktorer 

En norsk studie utförd av Kristoffersen och Simonsen (2013) lyfter fram att 

framgångsfaktorerna för att skapa en inkluderande verksamhet i förskolan är de pedagogiska 

strategierna placering och struktur. Placering och struktur är enligt Kristoffersen och 

Simonsen framgångsfaktorer för inkludering oavsett om förskolan är bimodalt tvåspråkig, 

endast använder sig av talspråk eller använder sig av tal med tecken som stöd. Kristoffersen 

och Simonsen syftar till att undersöka möjligheterna för interaktion för döva barn och barn 

med hörselnedsättning som vistas i en ordinarie förskolemiljö. Studien undersöker fem 

förskolor, där det i fyra av dessa endast är ett dövt barn eller barn med hörselnedsättning 
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medan det i den femte förskolan är en uppdelning där hälften är hörande barn och hälften 

döva barn eller barn med hörselnedsättning. Kristoffersen och Simonsen lyfter fram att de 

döva barnen inte får tillgång till de andra barnens kommentarer vid samlingar, något som gör 

det svårt för dem att hålla den röda tråden i samtalet och svårt att komma med egna 

kommentarer som passar in i samtalet. Det lyfts också fram att barn genom placering och 

struktur i samlingen har möjlighet att delta och ta del av lärarens och de andra barnens 

kommentarer. Därigenom dras slutsatsen av Kristoffersen och Simonsen att en förutsättning 

för döva barn eller barn med hörselnedsättning att delta i utforskning och lärande av begrepp 

genom diskussioner i storgrupp är att använda en tillrättalagd metod baserad på behoven hos 

den studerade gruppen.  

 

Vidare lyfter Kristoffersen och Simonsen (2013) fram behovet av mer kompetens inom 

specialpedagogik för alla som arbetar i förskolan. Därtill lyfts vikten av god kompetens kring 

döva barn och barn med hörselnedsättning gällande teckenspråk, visuell tillrättaläggning och 

speciella förutsättningar gällande begreppsutveckling och omvärldsförståelse. Även Roos och 

Allard (2016) understryker vikten av visuell support i en del i sin systematiska litteraturstudie 

som behandlar framgångsfaktorer för i läs- och skrivlärande för döva barn eller barn med 

hörselnedsättning. Visuell support, menar Roos och Allard, består inte bara av att använda sig 

av bilder eller på annat sätt visuellt visa det centrala utan att medvetet använda sig av 

elevernas kanske starkaste perceptionsförmåga - den visuella. De visuella strategier pedagoger 

kan använda sig av enligt Roos och Allard är att "vara visuellt uppmärksam, visuellt känslig 

och vara visuellt nåbar" (s.57). Kunskap kring visuella strategier är särskilt viktig för hörande 

pedagoger poängterar Roos och Allard, då de visuella strategierna riskerar att inte användas 

om inte medvetenheten finns.  

 

Skans (2011) menar i sin avhandling som syftar till att undersöka och analysera en flerspråkig 

förskolas didaktik att det i styrt språklärande är viktigt med språkstöd medan det i de fria 

aktiviteterna är viktigt att man skiftar mellan språken. Skans visar på att det finns ett styrt 

språklärande i samlingar och sagoläsning, där språkstöd används i samtal kring gemensamma 

upplevelser. Vidare lyfter Skans fram att det viktigaste som framkommer i studien är att man 

skiftar mellan språken i de övriga aktiviteterna, där motivationen och initiativet från barnen 

spelar stor roll i språklärandet.  

 

Eriksson Bergström (2013) fokuserar i sin avhandling på "relationen mellan förskolans 
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fysiska miljö, barn och pedagoger" (s.1). En jämbördig dialog mellan pedagoger och barn 

kring ramar i leken förekommer sällan enligt Eriksson Bergström, vilket vidare tolkas som en 

begränsning av flerstämmighet och avbrytande av lek. Leken skulle kunna användas som 

något som tar tillvara barnens möjlighet till delaktighet, menar Eriksson Bergström, genom att 

pedagogerna deltar i leken och antar ett barnperspektiv. En svensk studie som undersöker 

barn med Downs syndrom och deras sociala delaktighet i förskolan visar liknande resultat då 

Melin (2013) i sin avhandling menar att:  

"Personal som vill verka för social delaktighet behöver kunna intervenera i gruppen så leken kan 

fortsätta utan att barn hamnar utanför den" (s.192).  

Melin visar på att personalen övervakade den fria leken, men sällan gav stöttning i den, vilket 

kunde leda till begränsning i den sociala delaktigheten. Viktigt är, poängterar Melin, att det 

finns medvetna pedagogiska strategier för att öka den sociala delaktigheten i förskolan. Denna 

ska utgå från "strukturen i kamratgemenskapen och samtidigt stödja enskilda barn" (s.194). 

Målet menar Melin är att alla barn ska ses som lekkamrater.  

 

Även Ahlström (2000) presenterar i sin avhandling observerade pedagogiska strategier som 

framgångsfaktorer för barnens utveckling i fria aktiviteter. Ahlström har utfört en svensk 

studie som syftar till att undersöka den sociala och kommunikativt-språkliga situationen för 

tolv barn med hörselnedsättning. Ahlströms studie har utförts genom observationer av barn i 

åldrarna 2-7 års ålder under två års tid, samt genom intervjuer av pedagoger och föräldrar. De 

pedagogiska strategier som Ahlström menar är framgångsfaktorer för barnens utveckling är; 

stöttande personal i samspel mellan barnen, kommunikation- och samspelsfokus hos 

personalen, samt att personalen inte styr kommunikationen för mycket i samspel med barn 

med hörselnedsättning utan intar barnfokus. Likartat resonerar DeLuzio och Girolametto 

(2011) i sin kanadensiska studie, som fokuserar på initiering av och respons på interaktion 

mellan barn med och utan hörselnedsättning i lek. DeLuzio och Girolametto menar att 

pedagoger som arbetar med barn med hörselnedsättning borde arbeta mera medvetet och 

intensivt med den sociala och kommunikativa utvecklingen.  

Barnet och dess hörselnedsättning ur ett kommunikativt perspektiv  

DeLuzio och Girolamettos (2011) studie visar att det inte finns någon skillnad mellan barn 

med eller utan hörselnedsättning gällande initiering av och respons eller bibehållande av 

interaktion med andra barn. Initiering gjord av barn med hörselnedsättning till interaktion med 
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hörande barn menar DeLuzio och Girolametto ofta negligeras av hörande barn. Vidare lyfter 

forskarna att barn med hörselnedsättning mera sällan blir inbjudna till lek av hörande barn, 

vilket leder till exkludering. Förklaringar till detta föreslås av DeLuzio och Girolametto vara 

talförmågan och ordförrådet hos barn med hörselnedsättning.  

 

DeLuzio och Girolametto (2011) lyfter fram interaktionstekniken ´wait and hover´, en teknik 

som innebär att ett barn iakttar en lek för att förstå leken innan barnet tar initiativ till 

interaktion. Studien visar att både barn med eller utan hörselnedsättning använder strategin. 

Skillnaden, menar DeLuzio och Girolametto, är att gruppen bestående av barn med 

hörselnedsättning mera sällan kommer med någon verbal kommentar som initiativ till 

interaktion, deras användning av strategin fungerar alltså sämre menar forskarna. Även 

Ahlström (2000) beskriver olika mönster som iakttagits i sin studie av barn med 

hörselnedsättning gällande deras beteendemönster i samspel. Ahlström poängterar att 

mönstren inte påverkas av barnets sociala och kommunikativt-språkliga kompetens, utan att 

det istället är den kommunikativa situationen som får mönstren hos barnen med 

hörselnedsättning att framträda: 

 “Den foglige betraktaren” (s.88), 

 “Den försynte lekaren” (s.103),  

 “Den socialt negligerade”(s.113),  

 “Den kontrollerande centralfiguren” (s.126),  

 “På spaning efter lek” (s.134).  

Vidare lyfter Ahlström fram vikten av att barnen ska komma överens om talspråk eller 

teckenspråk ska användas i lekar eller andra aktiviteter för att underlätta samspelet. Ahlström 

drar avslutningsvis slutsatsen att det inte finns någon viss språklig miljö som gynnar alla barn 

med hörselnedsättning. 

 

Skans (2011) betonar vikten av att de flerspråkiga pedagogerna använder sitt modersmål och 

även lär sig ord på alla barns språk då detta enligt Skans erkänner de olika språken som finns i 

förskolan. Ett exempel på detta som Skans lyfter är att pedagogerna alltid använder tecken 

som stöd trots att barnet i behov av tecken som stöd inte är närvarande. Skans menar att 

rutinen av att använda tecken som stöd kan visa på att tecken som stöd är något som alla barn 

kan använda som resurs i kommunikationen. Vidare för Skans ett resonemang kring viljan att 

tillhöra en grupp, något som motiverar vilket språk barnen väljer. Genom att alla språk enligt 
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Skans har samma status motverkar man den uppdelning i form av ett vi och de som kan 

uppstå om det finns en hierarkisk ordning bland språken i gruppen. Även Cramér-Wolrath 

(2013) lyfter i sin avhandling fram att tecken gynnar kommunikation för alla barn. Denna 

slutsats dras med grund i att tvillingparet i studien genom tillgång till multimodal 

kommunikation får bredare möjlighet att förstå kommunikationens funktion och språket som 

verktyg. Cramér-Wolraths studie är en longitudinell fallstudie som utförts med fokus på barns 

kommunikations- och språkutveckling. Familjen har ett hörande barn och två döva barn varav 

två av barnen, ett hörande och ett dövt, är tvillingar som följts från tio månaders ålder till åtta 

års ålder. Cramér-Wolrath poängterar vikten av meningsfull kommunikation, oavsett 

modalitet. 

Organisation som påverkansfaktor 

Förutsättningar för kommunikation för barn med hörselnedsättning lyfts av Ahlström (2000), 

som menar att de flesta barn med hörselnedsättning kunde vara delaktiga i samspel där 

talspråket är kommunikationssättet, om samspelet endast innefattar två personer. Likartat 

resonerar Vonen (2007) som lyfter fram begreppet ´social deafness´. Detta förklaras som att 

döva barn eller barn med hörselnedsättning trots hjälp av cochleaimplantat eller hörapparat 

samt goda kommunikationsförmågor i optimala ljudmiljöer, kan drabbas av social dövhet i 

dåliga ljudmiljöer. ´Social deafness´ kan uppstå i situationer där det är svårt att höra eller 

avläsa pga. olika faktorer så som stora grupper av människor eller bullriga miljöer, till 

skillnad från interaktion i en-till-en-kommunikation som generellt sett är lättare för barn med 

hörselnedsättning eller döva barn med hörhjälpmedel. Även i den australiensiska studien av 

Punch och Hyde (2011) visar studiens resultat att det för bärare av cochleaimplantat fungerar 

bra i kommunikation en-till-en, men att det i större sammanhang blir svårt att vara delaktig då 

det är svårt att uppfatta talet. I studien lyfts den psykosociala aspekten för bärare av 

cochleaimplantat fram genom intervjuer med föräldrar, lärare och barn. Punch och Hyde 

menar att det är viktigt för professionella att lyfta kommunikationsförutsättningarna för bärare 

av cochleaimplantat till föräldrar så att en medvetenhet skapas. Vidare lyfter Punch och Hyde 

fram en strategi som spelar stor roll i att bli delaktig även i större sammanhang; att ha en 

hörande vän som kan överbrygga svårigheterna som uppstår. Punch och Hyde drar som 

slutsats att även fast implantaten blir bättre så måste det finnas ett strukturerat arbete för att 

öka den sociala delaktigheten för implantatbärarna. 

 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) presenterar en svensk studie som genom 
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enkäter och intervjuer med förskollärare söker svaret på frågan: "Vilka målområden 

prioriteras i förskollärarnas arbete och varför, beroende på barngruppens storlek?" (s.3). 

Pramling Samuelsson et al. visar att antalet barn styr förskollärarnas arbetssätt och val eller 

bortval av områden från läroplanen. Vid ett lägre antal barn i gruppen lyfter forskarna fram att 

förskollärarna uttrycker att de i större utsträckning har möjlighet att arbeta i enlighet med 

läroplanen. För att möjliggöra arbetet med läroplanen redogör forskarna för att barnen blir 

indelade i grupper där gruppens sammansättning är viktig för att pedagogen ska ha möjlighet 

att möta varje barn. Pramling Samuelsson et al lyfter vidare fram problematik med att ha flera 

barn i behov av särskilt stöd i gruppen, då detta kräver mycket personalresurser och kan få till 

följd att de områden i läroplanen som kräver hög personaltäthet inte arbetas med. Vidare 

problematiserar forskarna att större barngrupper leder till färre möjligheter att möta varje barn 

i dess lärande och gå på djupet i förklaringar, vilket enligt forskarna leder till att barnen inte 

får de utmaningar och uppmärksamhet som de behöver. Avslutningsvis menar Pramling 

Samuelsson et al. att hög kvalitet i förskolan kan konstrueras:  

"I dynamiken mellan mål, förskollärares didaktik och barns agerande kan villkor för lärande 

skapas" (s.11).  

 

Eriksson Bergström (2013) lyfter att den fysiska miljön påverkar barnens kommunikation 

med varandra. Om den fysiska miljön i förskolan tydligt visar vilka möjligheter till lek eller 

olika aktiviteter som finns, menar Eriksson Bergström, får detta till följd att barnen inte 

kommunicerar med varandra lika mycket. De rum som har en mer neutral fysisk miljö, menar 

Eriksson Bergström, uppmuntrar barnen att kommunicera kring den lek de ska ha och sätta 

upp lekregler tillsammans, och därmed utveckla kunskap kring normer och värden. En 

förutsättning för utveckling av kunskap kring normer och värden, poängterar Eriksson 

Bergström, är att barnen har förmågan att förhandla kring lekens ramar.  

Pedagogers uppfattningar och synsätt på barn med funktionsnedsättning 

Vermeulen, Denessen och Knoors (2012) syftar i en nederländsk studie att utforska 

uppfattningar och känslor hos lärare som har inkluderande klasser med döva elever eller 

elever med hörselnedsättning. Vermeulen et al. uppmärksammar att lärarna var medvetna om 

och använde strategier så som ögonkontakt och avläsningsmöjligheter vid 

helklassinstruktioner, samt uppföljning av instruktioner individuellt med eleverna efteråt. 

Vidare menar Vermeulen et al. att lärare kände sig pressade att vara positiva till inkludering, 
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trots att vissa lärare inte upplevde att inkluderingen var till fördel för elevens lärande.  

 

Melin (2013) betonar att en diagnos och de organisationer den medför kan utgöra en negativ 

påverkan på den sociala delaktigheten och att delaktighet inte uppstår automatiskt, utan är ett 

ansvar som de vuxna måste ta och arbeta för. Delaktighet, poängterar Melin, börjar i 

pedagogernas barnsyn och de normer och värderingar som de besitter. Likartat resonerar 

Vermeulen et al. (2012), som menar att lärare kan utveckla negativa attityder till döva elever 

eller elever med hörselnedsättning som visar ett icke-normativt beteende i klassrummet. 

Vidare drar Vermeulen et. al. paralleller till grupper med ADHD eller ASD, som också kan 

visa ett icke-normativt beteende i klassrummet. Melins avhandling (2013) visar på att 

pedagogernas synsätt på barnen skapar organisation i förskolan som antingen underlättar eller 

försvårar barnens möjlighet att vara socialt delaktiga. De två synsätt på barn som presenteras 

är "snarlika med snarlika behov"(s.186) eller "olika med olika behov"(s.186), där Melin 

menar att synsättet "snarlika med snarlika behov"(s.186) kommer att skapa en inkluderande 

miljö i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis visar detta kapitel för forskningsområdet olika aspekter som är relevanta 

för denna studie; kommunikation och samspel för barn med hörselnedsättning, social 

delaktighet för barn med funktionsnedsättning i förskola, analys av flerspråkig förskola, 

lärares uppfattning av inkludering av elever med hörselnedsättning i skola, samt den fysiska 

miljöns påverkan på samspel mellan barn och pedagoger i fri lek. Forskningen som redogörs 

för visar på vilka didaktiska val pedagoger kan göra och gör, men inte många studier fångar 

upp pedagogers uppfattningar av arbetet med att skapa en inkluderande miljö i förskolan. Min 

studie kan komplettera detta fält av forskning kring barn med hörselnedsättning genom att 

lyfta fram pedagogers uppfattning kring hur en inkluderande förskolemiljö skapas för dessa 

barn genom didaktiska val, och vilka eventuella hinder som finns i detta arbete.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studies syfte är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska val för att 

uppnå inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella hinder i detta 

arbete. För barn med hörselnedsättning av olika grad är det mest grundläggande för lärande att 

befinna sig i en miljö med tillgänglig information, menar Roos och Allard (2016). Liknande 

resonemang för Skolverket (2016b) som menar att både barn med annat modersmål än 

svenska och barn i behov av särskilt stöd i förskolan har bättre möjligheter till utveckling i en 

grupp med färre barn och högre bemanning av personal. Orsaken till detta är enligt Skolverket 

att möjligheten till utveckling av sin kommunikativa förmåga i samspel med vuxna och andra 

barn ökar i en grupp med färre barn och högre personaltäthet. Vidare poängterar Skolverket 

(2010) att barngruppen är en stark påverkansfaktor på barns lärande och utveckling eftersom 

lärandet ska grunda sig i samspelet både mellan barnen där de lär av varandra och i samspelet 

mellan vuxna och barn. Med utgångspunkt i ovanstående faller det sig naturligt att denna 

studie görs med ett sociokulturellt perspektiv på lärande som utgångspunkt, då detta 

perspektivs grundresonemang enligt Wertsch (2007) är att lärandet uppstår i samspel med 

andra.  

 

Nedan kommer den sociokulturella teorin presenteras i korthet samt valda begrepp att 

redogöras för. De begrepp ur den sociokulturella teorin som redogörs för används som 

analysverktyg av resultaten, och kommer att förekomma ofta i denna uppsats.  

Sociokulturell teori 

Säljö (2014) lyfter fram att Vygotskij var tidig med tankar och resonemang som finns kvar 

som grundläggande inom den sociokulturella teorin. Ett av dessa resonemang lyfter Säljö 

(2013) och Wertsch (2007), som menar att det centrala i den sociokulturella teorin är att vi lär 

i interaktion med andra. Wertsch (1985) belyser att vi lär i interaktion genom att lyfta fram 

begreppen intermental och intramental. Wertsch menar att lärandeprocessen startar 

intermentalt - mellan människor - och fortsätter intramentalt - i människan. När sedan 

kunskapen befästs har appropriering skett, menar Wertsch (1998). Vidare uppmärksammar 

Wertsch att kommunikation och tänkande är centralt genom hela lärandeprocessen. Vygotskij 

(1978) beskriver ett annat resonemang inom den sociokulturella teorin - ´the zone of proximal 

development´ (s.90). Den proximala utvecklingszonen är enligt Vygotskij kopplingen mellan 

den kompetens en person besitter och kompetensen som personen kan uppnå i samspel med 

en annan mer kompetent person. Säljö (2014) understryker olika skolformers betydelse för 
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lärande genom att lyfta fram skolans och förskolans kommunikativa praktik som i den 

proximala utvecklingszonen kan ge en god kognitiv och social utveckling.  

Begrepp inom den sociokulturella teorin 

Nedan presenteras några valda begrepp inom det sociokulturella perspektivet på lärande – 

mediering, artefakter samt pedagog som en medierande resurs. Vidare motiveras varför just 

dessa begrepp valts i förhållande till denna studie. 

Mediering  

Säljö (2013, 2014) menar att en utgångspunkt i den sociokulturella teorin är att vi som 

människor inte är i direkt kontakt med omvärlden. Omvärlden förstås istället av oss via 

mediering menar Vygotskij (1978), något som kan bestå av intellektuella eller fysiska redskap 

som finns i vår närhet. Säljö (2014) menar att mediering är det begreppet i den sociokulturella 

teorin som skiljer teorin från andra teoretiska perspektiv. Medieringen, lyfter Säljö fram, 

påverkar utvecklingen hos människan vilket medför att utvecklingen inte följer en given 

riktning, utan tankar och uppfattningar är beroende av vilka medierande redskap som finns i 

vår kultur.  

 

Artefakter 

Säljö (2013) exemplifierar artefakter som allt från hävstång förr i tiden till miniräknare i 

dagens samhälle. I varje artefakt, menar Säljö, finns en mänsklig tanke bakom hur den kan 

användas. På så vis är ett föremål aldrig isolerat, utan finns alltid i ett sammanhang; ett 

föremål och en kompetent person som vet hur föremålet ska användas för att nå uppfattning 

av omvärlden. Säljö lyfter som exempel upp hur en människa med synnedsättning kan 

använda artefakter så som taltidningar eller blindskrift för att kunna möta omvärlden. Wertsch 

(2007) lyfter vikten av att ha kompetens kring hörselnedsättning i arbete med dessa barn och 

att pedagoger i kommunikation med barn med hörselnedsättning måste hitta någon annan 

artefakt än bara det talade språket som medierande redskap. Om inte dessa andra artefakter 

hittas, menar Wertsch, kommer pedagogen istället att förenkla den intermentala processen. 

Att som pedagog förenkla den intermentala delen, kommer att ge implikationer på den 

intramentala processen hos barnet med hörselnedsättning genom att lärandeprocessen i 

hjärnan inte kommer att nå sin optimala utveckling. 
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Pedagogen som medierande resurs 

Säljö (2013) lyfter fram att interaktion mellan människor är grundläggande för mediering. 

Den medierande interaktionen menar Säljö kan bestå av "en menande blick" eller "ett 

frågande tonläge" (s.37). Tillika poängterar Wertsch (1998) vikten av språket som medierande 

redskap. Interaktionen i form av blick, tonläge eller språklig beskrivning menar Säljö (2013) 

medierar omvärlden till den person som samtalas med och möjliggör därigenom lärande. Säljö 

lyfter fram pedagogen som medierande resurs som exempel på hur interaktion kan möjliggöra 

lärande. Pedagogen kan fungera som medierande resurs genom att språkligt förklara 

exempelvis regler i en lek eller klargöra något otydligt. Därtill, menar Säljö, innehåller 

kommunikation mellan pedagog och barn även mimik, gester och tonfall för att förtydliga 

informationen. 

  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är mediering genom användning av artefakter samt 

pedagogen som medierande resurs en förutsättning för lärande för alla barn. I denna studie 

valdes begreppet artefakt med utgångspunkt i Wertschs (2007) resonemang om vikten av att i 

samspel med barn med hörselnedsättning hitta andra artefakter än det talade språket som 

medierande redskap. I den ordinarie förskoleverksamhet som studien utförs i är talat språk det 

primära kommunikationssättet. Därav valdes begreppet pedagogen som medierande resurs 

med stöd av Säljös (2013) resonemang att mimik, tonfall, gester och ord kan användas i 

kommunikation mellan pedagog och barn för att tydliggöra information. Att tydliggöra 

information poängterar Roos och Allard (2016) är en förutsättning för lärande hos barn med 

hörselnedsättning. 
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Metod 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska val för att uppnå 

inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella hinder i detta arbete. 

För att uppfylla detta syfte är en kvalitativ studie att föredra framför en kvantitativ, då Dalen 

(2015) och Denscombe (2009) menar att kvalitativ forskning är lämplig när forskaren vill få 

insikt om människors och gruppers förståelse och beteende i olika sociala sammanhang. 

Vidare menar Dalen (2015) samt Kvale och Brinkmann (2014) att den kvalitativa intervjun 

syftar till att öka förståelsen för intervjupersonens uppfattningar och erfarenheter, därför 

valdes den undersökningsformen för insamling av empiri.  

 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis de metoder som valts att använda i denna kvalitativa 

studie kopplat till de metodologiska överväganden som gjorts. Vidare redogörs för 

genomförandet av studien; urval, förförståelse av fältet, insamling av empiri samt 

analysarbetet. En redogörelse görs sedan för hur validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

tillgodosetts i denna studie. Slutligen presenteras de forskningsetiska ställningstaganden som 

gjorts.  

Metodologisk ansats och metodologiska överväganden  

Förförståelse av forskningsfältet via fokuserade observationer och ´jottings´ 

Denscombe (2009) beskriver "fokuserade observationer" (s.286) som de observationer som 

sker när forskaren är på jakt efter att hitta saker som är intressanta och som forskaren vill 

undersöka närmare. Dessa intressanta saker kan fångas upp av det Emerson, Fretz och Shaw 

(2011) beskriver som ´jottings´; en metodform av fältanteckningar som syftar till att skriva 

ner nyckelord eller korta fraser som triggar igång minnet till att komma ihåg vad som hände. 

Dessa kan sedan enligt Emerson et al. (2011) utvecklas till längre fältanteckningar. Vidare 

menar Emerson et al. att den första tolkningen sker redan när ´jottings´ sätts på pränt första 

gången, oavsett om forskaren bara skriver för sig själv eller om någon annan ska ta del av 

dessa. Denscombe (2009) lyfter fram en nackdel med fältanteckningar - risken att störa den 

naturliga miljön om forskaren närvarar med papper och penna. Samtidigt poängterar 

Denscombe vikten av att skriva ned fältanteckningarna så snart som möjligt med motivering i 

att minnet är både selektivt och bräckligt.  

 

I denna studie gjordes ett metodologiskt övervägande om metoden ´stimulated recall´ skulle 

användas. Haglund (2003) samt Wyatt och Arnold (2012) beskriver ´stimulated recall´ som en 
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metod där forskaren dokumenterar en person med videokamera eller ljudupptagning för att 

sedan låta personen se dokumentationen och reflektera kring sitt eget agerande. Valet föll 

istället på att använda den semistrukturerade intervjun som metod men för att uppnå en bättre 

kvalitet i insamlandet av empirin genom intervjuer användes fokuserade observationer 

(Denscombe, 2009) och ´jottings´ (Emerson et al., 2011) som komplement till 

intervjumetoden. Fokuserade observationer, ´jottings´ och fältanteckningar utgör en viss del i 

empirin i denna studie genom att dessa metoder användes i syfte att skapa ett underlag till 

intervjusituationerna. Valet föll dock på att inte analysera och i resultatdelen redovisa för de 

fokuserade observationer, ´jottings´ och fältanteckningar som utförts. Valet att inte använda 

´jottings´ och fältanteckningar som empiriskt underlag grundade sig i att begränsa empirin för 

att inte hamna i en situation där datan blir oöverblickbar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Semistrukturerad intervju 

Denscombe (2009) och Kvale och Brinkmann (2014) definierar den semistrukturerade 

intervjun som ett strukturerat samtal med syfte där forskaren har färdiga teman och frågor 

som ska behandlas, men där forskaren är intresserad och mottaglig för att vidareutveckla 

intervjupersonens svar. Forskaren ska sträva efter att den intervjuade ska känna sig fri att 

utveckla sina tankar och åsikter kring de olika ämnen som behandlas, då det är tankarna och 

åsikterna hos den intervjuade som är viktiga. Vidare lyfter Kvale och Brinkmann (2014) fram 

olika roller som intervjuaren kan ha. En av dessa roller är “deltagaren”(s.125), också benämnd 

som “resenären” (s.72). Denna roll beskrivs av Kvale och Brinkmann som att forskaren 

utforskar upplevelser tillsammans med intervjupersonen i samtalsform så att en känsla av 

samhörighet och delaktighet uppstår. För att uppnå den ovan beskrivna rollen menar Dalen 

(2015) samt Kvale och Brinkmann (2014) att en intervjuguide spelar stor roll. Att ha sitt syfte 

och frågeställningar klargjorda och utifrån detta konstruera en intervjuguide med färdiga 

teman och frågor ställda med ett vardagligt språk hjälper forskaren att bli trygg och kunna 

vara öppen för att bege sig ut på resa med intervjupersonen (Dalen 2015, Kvale & Brinkmann 

2014).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Dalen (2015) poängterar att en förutsättning för att 

informanten ska känna sig fri att uttrycka uppfattningar och vandra mellan olika ämnen i den 

semistrukturerade intervjun, är att intervjuaren har kunskap om ämnet samt är välbekant med 

intervjuandets olika steg. De olika stegen beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som sju 

stadier:  
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 "Tematisering" 

 "planering",  

 "intervju",  

 "utskrift",  

 "analys",  

 "verifiering",  

 "rapportering" (s.144).  

 

Att vara välbekant med intervjuandets olika steg är en förutsättning för att vara bekväm i sin 

roll och ha ett avspänt kroppsspråk menar Dalen (2015).  Kroppsspråket spelar stor roll i 

intervjuandet för att skapa tillit menar Ryen (2004), vilket är en viktig faktor i den kvalitativa 

intervjun. En annan viktig faktor i den kvalitativa intervjun är enligt Denscombe (2009) samt 

Kvale och Brinkmann (2014) att föra anteckningar. Dessa anteckningar, menar Denscombe 

(2009) samt Kvale och Brinkmann (2014), är värdefulla som komplement till 

ljudupptagningen av den intervju forskaren utför. Anteckningarna kan bestå av sådant som 

inte upptas av ljudupptagning så som information som förmedlas med kroppsspråk, den 

fysiska miljön och dubbla budskap. Anteckningarna bör för att vara så väl 

överrensstämmande med verkligheten som möjligt ske snarast efter att intervjun avslutats 

(Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Dalen (2015) beskriver att intervjumetoden kan skifta från fasta frågeformulär till informella 

samtal, det är syftet med studien samt målgruppen som styr vilken intervjuform som ska 

väljas. Då mitt syfte är att undersöka pedagogers uppfattning av sina didaktiska val, så är en 

viktig del att i samtal kunna fördjupa sig kring olika aspekter i detta ämne och inte ha en 

alltför styrt frågeformulär. Det var dock viktigt för studien att intervjuerna behandlade ett 

visst antal teman inom den utsatta tidsramen, något som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter 

fram som viktigt att ha i beaktande. Utifrån tidsramen så uteslöts även den ostrukturerade 

intervjun, där Denscombe (2009) menar att forskaren ska sträva efter att "ingripa så lite som 

möjligt" (s.235), och valet föll på den semistrukturerade intervjun. 

Kvalitativ analys 

Denscombe (2009), lyfter fram att de flesta experter på beskrivning av hur analysen av 

kvalitativ data ska se ut menar att den är en femstegsprocess som innefattar ”förberedelse av 

data, förtrogenhet med data, tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp), 

verifiering av data, presentation av data" (s.369)". Denscombes tredje steg i analysens 
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femstegsprocess innefattar ett tolkningsarbete där koder, kategorier och begrepp skapas. 

Tolkningsarbetet innehåller fyra faser. Dessa fyra faser benämns av Denscombe som att ”koda 

data”, ”kategorisera dessa koder”, ”Identifiera teman och samband bland koder och 

kategorier” samt ”utveckla begrepp och komma fram till vissa generella uttalanden” (s.374). 

Ytterligare lyfter Fejes och Thornberg (2015) fram olika förhållningssätt kring det teoretiska 

perspektivet som en forskare kan använda sig av under analysarbetet; lägga teorierna åt sidan 

och analysera förutsättningslöst, utgå från teoriramen (exempelvis sociokulturell syn på 

lärande) under analysarbetet eller välja att arbeta i ständig växelverkan mellan dessa två 

förhållningssätt.  

 

Ett metodologiskt övervägande gjordes i denna studie om användning av det Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver som den meningsfokuserade analysen skulle användas, där 

meningskoncentrering innebär en femstegsprocess i analysarbetet. Forskaren ska: Läsa 

igenom transkriptionen av intervjun för att få en uppfattning av helheten, lyfta ut 

"meningsenheter" (s.247), tematisera dessa som de uppfattas av forskaren, ställa frågor till 

temana utifrån syftet samt knyta samman "hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman 

samman i en deskriptiv utsaga" (s.247). Denna studie eftersträvar att redogöra för 

forskningsprocessen så tydligt som möjligt, vilket är motiveringen till att valet föll på att 

genomföra den kvalitativa analysen enligt Denscombes rikliga beskrivning av 

analysprocessen.  

Genomförande 

Urval och avgränsning 

Ryen (2004) samt Kullberg (2014) menar att det första som behöver göras i studien är att 

bestämma det fält där man vill hitta sina undersökningspersoner, i enlighet med det intresse 

som finns i studien. För att få tillträde till de verksamheter som var relevanta för föreliggande 

studie, nämligen förskoleverksamheter där det fanns barn med hörselnedsättning så användes 

en grindvakt/portvakt. Användning av grindvakt/portvakt beskrivs av Denscombe (2009), 

Dalen (2015) samt Kullberg (2014) att som forskare få kontakt med en person som kan hjälpa 

forskaren att få tillgång till de miljöer som behövs för att kunna utföra studien. Grindvakterna 

(Dalen, 2015; Denscombe, 2009; Kullberg, 2014) kunde i denna studie ge kontaktuppgifter 

till förskolechefer som hade ett eller flera barn med hörselnedsättning i sin förskola. 

Förskolecheferna gav sitt tillstånd att kontakta förskolepedagogerna, som fick ta ställning till 

om deltagande i studien var aktuellt. Slutligen besöktes tre olika förskolor i två kommuner i 
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norra Sverige, och på varje förskola utfördes minst två intervjuer, sammanlagt åtta intervjuer.  

 

Dalen (2015) lyfter en fråga som behandlar avgränsning, nämligen hur man ska avgränsa 

målgruppen när det handlar om särskilt utsatta grupper. Dalen tar upp individer med 

hörselnedsättning som en särskilt utsatt grupp, och beskriver hur en urvalsprocess kan gå till 

för att välja rätta informanter bland de som finns. Valet i denna studie var att intervjua 

förskolepedagoger i ordinarie verksamhet som har barn med hörselnedsättning i gruppen.  

Utifrån Dalens (2015) resonemang ovan skulle en möjlig avgränsning vara att välja pedagoger 

som är ansvarig för barn med liknande hörselnedsättning. Denna form av avgränsning valdes 

bort med grund i att en medicinsk förklaring av hörselnedsättning inte tar hänsyn till 

implikationer så som sociala och kommunikativa (Arlinger et al, 2007; Ahlström, 2000). Alla 

pedagoger som intervjuas har kontakt med en hörselpedagog som ger råd och stöd i arbetet 

med miljön kring barnet med hörselnedsättning. Denna fakta är grund till en form av 

avgränsning som gjorts i urvalet av informanter i denna studie. 

Pilotstudie 

Med syfte att prova om den valda metoden fungerade så valdes att göra det som Dalen (2015) 

samt Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som en pilotstudie på min egen arbetsplats för att 

kunna utvärdera om intervjuguiden eller metoden med fokuserade observationer, ´jottings´ 

och fältanteckningar på förmiddagen samt intervjuer på eftermiddagen behövde ändras. Vid 

utvärdering av pilotstudien upptäcktes att intervjuguiden behövde justeras genom att 

förtydliga frågorna för att minska risken för missförstånd. De två informanterna som deltog i 

pilotstudien svarade på ett sätt som gav förståelsen att några begrepp kunde tolkas på olika 

sätt. Ett exempel på att missförstånd kunde uppstå var när en fråga ställdes kring arbetssätt i 

styrda aktiviteter, då svaret utvecklades till att bli till en diskussion om vad styrda aktiviteter 

innefattar. Diskussionen överensstämde inte med syftet, varpå en förändring från begreppet 

styrd aktivitet till begreppet pedagogledd aktivitet genomfördes. 

Jottings 

En förmiddag tillbringades vid varje förskola där det gjordes fokuserade observationer 

(Denscombe, 2009) och fältanteckningar, i form av jottings (Emerson et al., 2011).  Som 

förskollärare och därmed väl förtrogen med fältet var upplevelsen en snabb assimilering, 

intagande av forskarrollen och upptäckande av nya saker (Kullberg, 2014). Nyckelorden 

utvecklades senare till längre beskrivningar (Kullberg, 2014). Ett exempel på detta kunde vara 

´jotting´: "Höra kompisar?" som, i syfte att motverka minnets selektivitet och bristfällighet 
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(Denscombe, 2009) precis innan intervjuerna, utvecklades till "Kan barnet med 

hörselnedsättning höra de andra barnen i den placeringen som var under samlingen?". Dessa 

fältanteckningar användes som underlag till intervjuerna för att på så vis ha en förförståelse av 

den praktik som ska behandlas i intervjuerna (Dalen, 2015).  

 

Möjligheten fanns inte att se alla pedagoger i interaktion med barnen med hörselnedsättning. 

Trots detta finns tydliga mönster i empirin som tyder på att frågorna som ställdes var 

relevanta oavsett om möjligheten gavs att se pedagogerna i sampel med barnen eller inte. Med 

grund i de tydliga mönster i empirin gjordes bedömningen att beslutet att använda ´jottings´ 

gav en förförståelse av praktiken som kunde användas även i de fall möjligheten inte fanns att 

närvara vid samspel mellan pedagog och barn. 

Semistrukturerade intervjuer 

Under intervjun användes intervjuguiden (Bilaga 2) som i enlighet med Kvale och 

Brinkmanns (2014) rekommendationer ska finnas i en semistrukturerad intervju. 

Intervjuguiden möjliggjorde att intervjuerna följde de teman som ställts upp, men intervjuerna 

skiftade i det som Kvale och Brinkmann benämner som andrafrågor beroende på 

informanternas svar. Intervjuerna började också med viss variation i introduktionsfrågorna för 

att göra informanterna avslappnade i intervjusituationen, något Kvale & Brinkmann lyfter 

fram som viktigt. Ibland kunde fältanteckningarna som gjorts leda in intervjun på ett sidospår, 

som gav väldigt värdefull information om exempelvis synen på barnets egna strategier i 

förskoleverksamheten. Informationen från dessa sidospår redovisas i den sista 

forskningsfrågan, vilken är: Hur uttrycker sig pedagogerna om barnets egna strategier för att 

uppnå social delaktighet i förskoleverksamheten? Att kunna ströva fritt bland de olika teman 

som finns i intervjuguiden är något att sträva efter i den semistrukturerade intervju för denna 

studie vald som metod, och det var något som skedde under alla intervjuer. Som komplement 

till att använda bandupptagning av intervjuerna, en rekommendation enligt Ryen (2004), 

valdes att använda mig av anteckningar efteråt. Anteckningarna gjordes för att som 

Denscombe (2009) samt Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram komplettera utskrifterna av 

intervjuerna i syfte att ha ett gediget underlag för analys av datan.  

Kvalitativ analys - Förberedelse av, förtrogenhet med samt tolkning av data  

I denna studie användes femstegsprocessen som beskrivs av Denscombe (2009) i analysen av 

den empiri som insamlats. Det första steget var att utföra det som Denscombe lyfter fram som 

förberedelse av data; att lyssna igenom intervjuerna ett par gånger tillsammans med de 
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jottings och fältanteckningar som gjorts, innan utskrifterna av intervjuerna skedde. 

Utskriftsarbetet skedde så detaljerat som möjligt, för att som Denscombe (2009) lyfter fram, 

återfå en närhet till datamaterialet. Utskrifterna är dock inte helt autentiska då informanterna, 

som Denscombe problematiserar, ofta inte avslutar meningar eller satser vilket gör att en 

omformulering krävs för att vara förståeliga för läsaren. I syfte att i enlighet med Denscombes 

rekommendering att anonymisera informanterna betecknades utskrifterna med exempelvis 

PA, F1 (Pedagog A, Förskola 1). När utskriftsarbetet skett lästes dessa igenom flera gånger 

för att skapa förtrogenhet med datamaterialet. Inspelningarna förvarades på två olika platser 

och utskrifterna fanns i två utskrivna exemplar, ett arbetsexemplar och ett säkerhetsexemplar, 

något som överensstämmer med Denscombes (2009) rekommendering att allt material ska 

säkerhetskopieras.  

 

I analysen valdes som Fejes och Thornberg (2015) beskriver att arbeta i växelverkan mellan 

att sätta parentes runt den sociokulturella teorin och arbeta förutsättningslöst, och koppla in 

teorin som analysverktyg.  

 

I denna studie utfördes tolkningsarbetet enligt de fyra faser som ingår i femstegsprocessens 

tredje steg (Denscombe, 2009). Tolkningsarbetet inleddes med den fas Denscombe (2009) 

beskriver som en kodning av rådata. Kodningen utfördes genom att använda pennor i fyra 

olika färger som symboliserade de olika frågeställningarna i denna studie. Pennorna 

markerade i utskrifterna meningsenheterna kopplade till varje frågeställning för att påbörja 

kodningen av data (Denscombe, 2009) och säkerställa att frågeställningarna besvarades. 

Förhållningssättet att använda mig av ett växelverkande arbetssätt (Fejes & Thornberg, 2015) 

hade implikationen att de sociokulturella valda begreppen fanns med genom att två ytterligare 

färger användes för att markera i meningsenheterna var begreppen skulle kunna användas. 

 

Vidare utfördes den andra fas som Denscombe (2009) beskriver som en kategorisering av det 

kodade materialet. Kategoriseringen genomfördes genom att de olika kodningarna gjorda med 

färgpennor fördes samman till kategorier för att sedan i den av Denscombe (2009) beskrivna 

tredje fasen hitta teman i dessa kategorier med hjälp av de valda begreppen från den 

sociokulturella teorin, ytterligare ett uttryck för det växelverkande arbetssätt (Fejes & 

Thornberg, 2015) som valts. Den enligt Denscombe (2009) beskrivna fjärde fasens arbete 

utmynnade i att utveckla begrepp för de teman som presenteras i resultatkapitlet.  
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Den repetitiva analysprocessen beskriven av Denscombe (2009) tar sig uttryck genom att 

analysarbetet pågick växelvis mellan kodning, tolkning och verifiering. Verifieringen 

presenteras nedan. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter den debatt som finns kring begreppen validitet och 

reliabilitet i kvalitativa intervjustudier, men väljer att ha kvar begreppen från det kvantitativa 

forskningsfältet men anpassa begreppen till den undersökningsform som finns. Forskaren är 

det viktigaste verktyget i den kvalitativa forskningsintervjun och inför alltid någon form av 

påverkan på forskningen (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2009). Därav beaktas 

forskningsrollen i kriterierna nedan. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) definierar validitet som giltigheten i en studie där övertygande 

slutsatser uppnås genom en transparens av forskningsprocessen. Validiteten menar Kvale och 

Brinkmann (2014) ska vara en process som genomsyrar hela studien, där forskarens 

kompetens är det som avgör validiteten i resultaten. Genom att som forskare ständigt 

kontrollera, ifrågasätta samt teoretisera resultaten menar Kvale och Brinkmann att en 

transparens av forskningsprocessen och övertygande slutsatser uppnås. Den kontroll som 

gjorts av denna studies resultat framkommer i tematiseringen i analysarbetet där validiteten 

styrks genom att flera informanter lyfter fram samma teman.  Ifrågasättandet av resultaten i 

denna studie har främst riktats mot forskarrollen, men har även inneburit att en intervju 

strukits från empirin. Totalt utfördes nio intervjuer, men i en intervju framkom att pedagogen 

inte arbetade med barnet och därmed inte talade om erfarenhet utan om ett möjligt scenario. 

För att inte sänka validiteten i studien föll valet på att stryka denna intervju. I denna studie är 

det relevant att framföra att jag arbetar i en förskola inriktad mot dövhet/hörselnedsättning 

och därmed påverkas av det arbetssätt som råder där. Medveten om detta har ett flertal 

läsningar av resultaten genomförts i syfte att sträva mot ett säkerställande att resultaten inte 

tolkats ur ett yrkesperspektiv utan ur ett forskarperspektiv, nämligen i relation till 

frågeställningar och syfte med den sociokulturella teorins begrepp som ram. Teoretiseringen 

av resultatet har skett löpande under analysarbetets gång, vilket avspeglas i resultatet.  

 

Reliabilitet syftar enligt Kvale och Brinkmann (2014) till att andra forskare ska kunna göra 

om studien vid andra tidpunkter och få samma svar. Denna fråga lyfts särskilt av författarna 

kring intervjun, då ledande frågor kan påverka reliabiliteten, men även vid utskrift och analys 
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är reliabilitet något att beakta. För att beakta reliabilitetsaspekten i denna studie på det sätt 

Kvale och Brinkmann definierar den så synades utskrifterna av intervjuer med ett särskilt 

fokus på att försöka hitta ledande frågor. I kvalitativa forskningsintervjuer förekommer en 

maktasymmetri mellan forskaren och intervjudeltagaren. I intervjun är det forskaren som 

bestämmer vilka ämnen som ska behandlas, vilka svar som ska bemötas med följdfrågor och 

när intervjun ska avslutas (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagarna i studien kan som följd av 

forskarens dominans "undanhålla information eller tala runt ämnet" (s.52), men kan också 

reagera genom att svara det informanten tror att forskaren vill höra som svar. Forskaren måste 

vara medveten om denna maktasymmetri för att beakta rollen maktasymmetrin spelar in på 

"kunskapsproduktionen" (s.53). I intervjusituationen fanns ett medvetet förhållningssätt kring 

maktasymmetrin. Trots det medvetna förhållningssättet är det ett svårt övervägande att göra 

om maktasymmetrin har spelat in på kunskapsproduktionen. Vidare har informanterna i denna 

studie fått handledning och fortbildning under olika lång tid, men samma teman framkommer 

i resultaten, vilket kan tyda på att samma svar skulle ges av en annan forskare vid ett annat 

tillfälle.  

 

Kvale och Brinkmann menar också att det vid en intervjustudie kan göras en "analytisk 

generalisering" (s.312) - en grundligt genomarbetad bedömning om den studie man gjort 

skulle kunna ge fingervisningar för vad som skulle kunna hända i en liknande situation, 

baserad på att man studerat likheter och olikheter i de olika situationerna. Denna analytiska 

generalisering är endast möjlig om forskaren presenterar "högkvalitativa beskrivningar av 

intervjuprocessen och intervjuprodukterna" (s.315). Denscombe (2009) instämmer i detta och 

lyfter fram att forskaren ska tillhandahålla så pass mycket information att läsaren ska ha 

möjlighet att besvara frågan: "I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra 

fall?"(s.382). I denna studie strävas därför efter att beskriva processen och resultaten så tydligt 

och detaljrikt som möjligt, så att läsaren själv kan göra bedömningen om fynden skulle kunna 

överföras till en annan situation.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det i all forskning ett krav att ständigt relatera till i 

studiens forskningsetiska överväganden. Detta krav benämns som "individskyddskravet" 

(s.5), som innebär att individen inte får utsättas för "otillbörlig insyn t.ex. i sina 

livsförhållanden" (s.5). Ingen individ får i någon studie "utsättas för psykisk eller fysisk 
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skada, förödmjukelse eller kränkning" (s.5). För att uppfylla detta krav har följande generella 

krav för forskning utarbetats: "Informationskravet" (s.7), "Samtyckeskravet" (s.9), 

"Konfidentialitetskravet" (s.12) samt "Nyttjandekravet" (s.14).  

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska informera 

deltagare i studien om vad deras deltagande innebär för uppdrag och annan information som 

kan påverka om deltagaren vill delta i studien eller ej, samt informera om att deltagandet i 

studien är frivilligt och att de när de vill kan avbryta sin delaktighet. Innan besöket vid 

förskolorna skickades ett samtyckesbrev (se Bilaga 1) ut och via mejl eller telefon gavs svar 

på hur många pedagoger som gav sitt samtycke till att medverka i intervju efter att de 

tilltänkta intervjupersonerna läst samtyckesbrevet. Därigenom var informationskravet 

uppfyllt. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska få ett 

godkännande att de tilltänkta personerna vill delta i studien. Vidare innebär samtyckeskravet 

att deltagarna i studien har rätt att delta på det sätt de vill och själv bestämma hur lång tid de 

vill medverka. Om deltagarna väljer att avbryta studien ska detta respekteras, och deltagaren 

bör inte stå i beroendeförhållande till forskaren. 

 

Vetenskapsrådet (2002) definierar konfidentialitetskravet som att deltagarna i studien inte ska 

gå att identifiera för någon som tar del av forskningsresultaten. Särskilt viktigt blir detta om 

uppgifterna är av känslig karaktär. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet att 

uppgifter som deltagarna lämnat inte får användas till något annat än vad de är avsedda för, 

nämligen forskningen. Detta kan exempelvis vara att uppgifter lånas ut till icke-vetenskapliga 

syften, eller för att vara beslutsgrundande för enskild person. Inspelningarna av intervjuerna 

och utskrifterna av intervjuerna förvarades inlåsta under studien fram till godkänt betyg för att 

säkerställa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare benämndes vid 

utskrifterna av intervjun informanterna med exempelvis PA, F1 (Pedagog A, Förskola 1) för 

att säkerställa konfidentialitetskravet även under arbetsprocessen.  

 

Vid ankomsten till förskolorna där intervjuerna skulle ske, skedde en genomgång av 

samtyckesbrevet med informanterna och fördes samtal kring de olika kraven - endast jag 

skulle ha tillgång till materialet som förstörs efter godkänd uppsats, deltagarnas rätt att 

avbryta studien när de vill och att det skulle inte gå att identifiera dem. Informanterna 

uttryckte sig positivt kring detta och skrev under samtyckesbrevet, varpå Vetenskapsrådets 
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(2002) samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav var uppfyllda och studien 

kunde påbörjas. 
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Resultat 

I kommande avsnitt presenteras resultaten av den utförda intervjustudien. De åtta pedagoger 

som intervjuas presenteras som pedagog A, B, C, D, E, F, G, H. De tre förskolor där 

pedagogerna arbetar presenteras som förskola 1, 2, 3. När pedagogerna benämner barnet med 

hon eller han har valet blivit att använda begreppet ´barnet´, för att det inte ska gå att härleda 

vilket barn som samtalas om. Resultaten delas upp i rubriker som följer de teman som 

framkommit i analysarbetet och som jag valt att benämna: Struktur och kommunikationsstöd 

som artefakter för lärande, Att kommunicera eller kommuniceras, Kunskap om barnet och 

hörselnedsättning för ett optimerat lärande, Organisatoriska hinder för pedagog som 

medierande resurs samt Inkludering utan artefakter. För att stärka det som beskrivs i den 

löpande texten samt exemplifiera resultaten för läsaren används citat av informanterna. Detta 

är också ett val som gjorts för att läsaren ska kunna värdera validiteten i resultatet. I texten 

förekommer många jämförelser mellan pedagogledda och fria aktiviteter. De pedagogledda 

aktiviteterna definieras av informanterna som aktiviteter som planerats och förberetts av 

pedagoger så som samling, läsvila, måltider, skapande verksamhet samt tvärgrupper som 

omfattar förskolans olika avdelningar. De fria aktiviteterna definieras av informanterna som 

de aktiviteter där barnen själva får välja vad de ska göra och där pedagogerna ibland finns 

med som stöd, och ibland inte. De fria aktiviteterna kan vara fri lek, spel, bygglek, utelek samt 

skapande av teckningar, pärlplattor och halsband. 

Struktur och kommunikationsstöd som artefakter för lärande 

I samtliga intervjuer framkommer att det didaktiska valet att använda struktur - rutiner, 

tydlighet och ramar - som artefakter för lärande i både pedagogledda och fria aktiviteter 

främjar delaktighet för barn med hörselnedsättning: 

Vi går alltid igenom dagen på morgonsamlingen för att få struktur och tydlighet över dagen för 

barnet med hörselnedsättning (Pedagog A, Förskola 1). 

Pedagog A fungerar som medierande resurs i skapandet av förförståelse hos barnet med 

hörselnedsättning av vad dagen ska innehålla. Denna förförståelse kan användas som ett 

komplement till den information som ges under dagen och underlättar då taluppfattningen. 

Strukturen som artefakt för lärande kommer till uttryck på olika sätt i pedagogledda och fria 

aktiviteter. Gemensamt för alla pedagoger är att de tar upp vikten av att dela upp gruppen, 
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använda sig av tydlighet och ett konsekvent bemötande gällande talarordning med syfte att 

öka möjligheten för barnet att kunna uppfatta vad som sägs: 

I en grupp med färre barn och mindre avstånd mellan de som pratar skapas en trygghet, i motsats 

till en större grupp där osäkerhet på vad som sagts kan uppstå (Pedagog A, Förskola 1). 

Vi har dels en pedagogmikrofon, men även en handmikrofon. Då blir det ännu tydligare vem det 

är som får tala (Pedagog B, Förskola 1). 

Gemensamt för pedagogerna vid Förskola 1 och Förskola 2, där handmikrofon finns 

tillgänglig, är att de lyfter fram att artefakten handmikrofon i sig styrker den visuella signalen 

av vilket barn som ska prata. Barnet med hörselnedsättning behöver inte förlita sig på den 

auditiva perceptionsförmågan för att veta vem som ska prata, utan kan använda sig av den 

visuella. 

 

Strukturen i den fria leken uttrycks av samtliga pedagoger som att begränsa antalet barn i 

olika rum, där användning av artefakten för att hålla nere ljudnivån och få ett lugn främjar 

lärande. Antalet barn som kan vistas i samma rum är enligt alla pedagoger beroende av vilken 

aktivitet som ska utföras; om aktiviteten kräver mycket kommunikation för att fungera måste 

man hålla nere barnantalet i större utsträckning än om aktiviteten är mindre 

kommunikationsberoende.  

 

I alla intervjuer framkommer att vid de pedagogledda aktiviteterna används artefakten 

kommunikationsstöd för taluppfattning: placering av barnen för möjlighet till visuell 

uppfattning och optimal auditiv uppfattning, eliminering av onödiga ljud, användning av 

bildstöd, användning av tecken som stöd samt upprepning av det som andra barn sagt. 

Pedagogerna vid Förskola 1 och Förskola 2 tar upp att de använder sig av sin utbildning i 

tecken som stöd som en medveten strategi vid förmedling av information. Hos de pedagoger 

som använder tecken som stöd som artefakt har detta blivit en vana vilket får implikationen 

att pedagogerna använder sig av denna strategi dagligen till alla barn. Pedagogerna som 

använder tecken som stöd lyfter fram upplevelsen av att barnet med hörselnedsättning har 

lättare att uppfatta informationen: 

De talade orden kan missuppfattas, så tecken blir en visuell förstärkning när jag inte når fram 

auditivt (Pedagog B, Förskola 1).  
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Pedagogerna uttrycker att det didaktiska valet att använda sig av tecken som stöd använder sig 

av den visuella och auditiva perceptionsförmågan.  

 

Gemensamt för alla pedagoger är att de lyfter fram betydelsen av hur den fysiska miljön kan 

möjliggöra delaktighet för barnet, där delaktigheten innebär att uppfatta vad de andra barnen 

säger. En framträdande strategi i de fria aktiviteterna är att utnyttja den anpassade fysiska 

miljön samt lek- och konstruktionsmaterialet i rummet som artefakter för taluppfattning: 

Vi har ljuddämpat lådorna som innehåller lego, och den hörna som är till för att bygga lego i är 

ganska liten för att det inte ska gå att vara alltför många (Pedagog C, Förskola 2). 

De olika förutsättningarna att använda den anpassade fysiska miljön som artefakt för lärande 

genom bättre taluppfattning framträder när pedagogerna vid förskola 3 berättar om de 

akustiskt bra och många små rum som möjliggör att dela upp barnen i många olika rum för att 

sänka ljudnivån genom att få barn vistas i samma rum. I motsats till detta berättar 

pedagogerna vid Förskola 1 och Förskola 2 om försök att sänka ljudnivån genom att dra för 

draperier eller ställa upp skärmar i ett rum där många barn vistas i samma rum.  

 

Gemensamt för pedagogerna är de didaktiska val att använda artefakterna struktur och 

kommunikationsstöd för lärande där barnen kan nyttja både sin visuella och auditiva 

perceptionsförmåga. Pedagogerna använder den fysiska miljön som artefakt för att möjliggöra 

social delaktighet för barnet med hörselnedsättning och skapar då förutsättningar för lärande. 

Att kommunicera eller kommuniceras 

Att använda sig av pedagogen som medierande resurs för taluppfattning som sker genom att 

upprepa de andra barnens tal är ett vanligt förekommande didaktiskt val som pedagoger vid 

Förskola 1 och Förskola 2 uttrycker att de gör vid läsvila, samling och matsituationer. Att 

upprepa de andra barnens tal görs enligt pedagogerna för att pedagogernas röster är starkare 

än barnens och lättare att uppfatta och för att de vid upprepningen har ögonkontakt med 

barnet med hörselnedsättning: 

En gång vid en matsituation, då tittade barnet växelvis på de andra barnen och växelvis frågande 

på mig. Då repeterade jag det som sas runt bordet (Pedagog D, Förskola 2). 

Pedagog F och Pedagog H vid Förskola 3 berättar, till skillnad från ovanstående beskrivet 

didaktiskt val att upprepa barnens tal, om matsituationerna och samlingarna som ett tillfälle 

att lära ut vikten av ögonkontakt och röststyrka vid samtal då alla barn uppmanas att ha 
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ögonkontakt och prata högre. Det ena förhållningssättet till hur barn med hörselnedsättning 

kan uppfatta det som sägs i situationen, är att pedagogen gör ett didaktiskt val att fungera som 

medierande resurs för taluppfattning endast till barnet med hörselnedsättning. Det andra 

förhållningssättet till hur barn med hörselnedsättning kan uppfatta det som sägs i situationen, 

är att pedagogen i interaktion med alla barnen konkret visar på olika 

kommunikationsstrategier.  

 

Gemensamt för alla intervjuer är uppfattningen att det optimala skulle vara om en pedagog 

kunde vara närvarande i det rum där barnet med hörselnedsättning samspelar med andra barn. 

Samtliga pedagoger uttrycker att pedagogens närvarande roll skulle kunna ta sig uttryck på 

olika sätt: stötta i leken, guida in i en rollek eller stötta med tydlighet instruktioner och 

exempel vid skapande aktiviteter. Två förhållningssätt att anta som närvarande pedagog 

framkommer i intervjuerna. Gemensamt för alla pedagoger är att ingen uttrycker en 

kombination av de båda förhållningssätten i de fria aktiviteterna. Pedagog F vid Förskola 3, 

Pedagog A vid Förskola 1, och Pedagog C vid Förskola 2 antar ett förhållningssätt mera riktat 

mot individen. Pedagog H vid Förskola 3, Pedagog B vid Förskola 1 och Pedagog D vid 

Förskola 2 antar ett förhållningssätt mera riktat mot gruppen: 

Det är viktigt att guida barnet i leken genom att förklara vad de leker och vilken roll alla har. 

Barnet kanske inte har förstått att leken ändrats för att barnet inte har hört (Pedagog F, Förskola 

3). 

Man kan försöka att stötta språket, men inte styra leken. Det kan man göra genom att som 

pedagog fråga de andra barnen: Hur menade du? Jag hörde inte riktigt? På så sätt kan man få de 

andra barnen att vara tydligare (Pedagog B, Förskola 1). 

 

Två typer av didaktiska val kan skönjas kring området hur barnet med hörselnedsättning 

kommunicerar med andra barn. Det ena är att med pedagog som medierande resurs för 

taluppfattning upprepa vad det andra barnet har sagt respektive att i interaktion konkret visa 

på kommunikationsstrategier - prata tydligt, ha ögonkontakt vid samtal, fråga igen om 

svårigheter att höra uppstår -  till alla barn.  

Kunskap om barnet och hörselnedsättning för optimerat lärande 

Gemensamt för alla intervjuer är uppfattningen att den handledning som ges av kommunens 

hörselpedagog är värdefull. Samtliga pedagoger uttrycker att handledningen ger kunskap om 

hörselnedsättning och är grunden till många av de didaktiska val så som vilka artefakter som 
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används i pedagogledda aktiviteter och i utformningen av den fysiska miljön. Samtliga 

pedagoger uttrycker också att de själva kan föra kunskap från hörselpedagogens handledning 

vidare, till pedagoger som inte varit med eller till vikarier:  

Strategierna jag använder gör jag för att jag fått tips av mina kollegor som fått handledning av en 

hörselpedagog. När det kommer vikarier brukar vi berätta om några allmänna råd vi har fått 

(Pedagog C, Förskola 2). 

En av styrkorna i förskolans arbetssätt lyfts fram av pedagogerna, där ett arbetslagsarbete ger 

möjlighet att stötta varandra i vardagsarbetet. 

 

Nedan uttrycker informanter från alla tre förskolor om kunskap de fått under 

fortbildningstillfällen: 

Vi går på en fortbildningskurs i tecken som stöd och där fick vi råd att ha små sammanhang, 

prata tydligt och ha ögonkontakt (Pedagog B, Förskola 1). 

Jag var på en hörselkurs och där fick jag veta att en strategi barn med hörselnedsättning kan 

använda sig av är att leda samtalet för att ha kontroll på vad som sägs. Det beteendet har jag 

uppmärksammat, och med kunskapen från kursen kan jag förstå och bemöta det beteendet 

(Pedagog D, Förskola 2). 

Medvetenheten om hörselnedsättningen gör att vi anpassar verksamheten (Pedagog G, Förskola 

3). 

Kompetensutveckling inom hörselområdet uttrycks av informanterna från alla tre förskolor är 

värdefull som motivering till de didaktiska valen i olika aspekter av inkluderingsarbetet.  

 

Samtliga pedagoger uttrycker att den enskilt starkaste påverkan på arbetssätt beskrivs som att 

läsa av de signaler som sänds ut av barnet, och anpassa arbetssättet efter dessa signaler i den 

situation som råder. Barnets signaler beskrivs av informanterna som; svar på frågor, 

kommentarer som visar på att informationen uppfattats, engagerat och närvarande alternativt 

passivt och frånvarande beteende, frånvaro eller närvaro i blicken samt trygg eller obekväm i 

kroppsspråket: 

På samlingen kan jag uppfatta om barnet är med genom att barnet fokuserar på den som pratar. 

Om blicken istället är riktad uppåt eller nedåt så förstår jag att barnet är i sin egen bubbla 

(Pedagog F, Förskola 3). 
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Vi har fönster i dörren, och då kan jag se barnets tydliga kroppsspråk i leken. Om något inte är 

roligt så syns det, då drar sig barnet undan. Jag ser om en lek fungerar, för då visar kroppsspråket 

en nöjdhet (Pedagog D, Förskola 2). 

Gemensamt för alla pedagoger är det didaktiska valet att ibland låta bli att fungera som 

medierande resurs, beroende på vilken situation pedagogen och barnet befinner sig i: 

Jag vet att barnet vill ha hjälpen, men vill inte bli utpekad. Ju större barnet blir desto viktigare 

blir det att inte pekas ut eller urskiljas från mängden (Pedagog A, Förskola 1). 

Trötthet kan göra att det är svårt att hänga med. Barnet behöver få koppla bort för att koppla av, 

men då barnet blir tilltalat så samlar hon in sig och svarar (Pedagog H, Förskola 3). 

En medvetenhet finns hos pedagogerna kring ett behov av artefakter eller pedagog som 

medierande resurs, men också att en respekt för individen och dess behov av vila eller inte bli 

utpekad är viktig. Vidare uttrycker alla pedagoger att strategierna de använder sig av har sin 

grund i beprövad erfarenhet:  

Jag ser tydligt vilka strategier som fungerar och vad som behövs för barnet. Jag tänker inte 

medvetet på det längre utan jag bara använder mig av strategierna, det har blivit en vana 

(Pedagog A, Förskola 1). 

 

Gemensamt lyfter pedagogerna vid Förskola 1 och Förskola 3 att användningen av 

artefakterna struktur och kommunikationsstöd som skapar en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning även ger fördelar för de andra barnens utveckling: 

Det är viktigt att tänka på att bekräfta det barnen har sagt även utifrån aspekten att det är ett sätt 

att visa att barnens åsikt tas på allvar (Pedagog B, Förskola 1). 

Vi har diskuterat kring vårat arbetssätt om vad som är bäst för alla barn. Barn med 

språkproblematik, barn från andra kulturer, barn med olika behov. Jag anser att alla barn blir 

delaktiga när det blir mindre grupper. Det gynnar särskilt barnen som vill titta och observera 

innan de deltar (Pedagog E, Förskola 3). 

Pedagogerna lyfter fram fördelar som uppstår för andra barns utveckling och lärande när 

pedagogerna genom didaktiska val skapar en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning. 

 

Samtliga pedagoger uttrycker att handledning och kompetensutveckling är två viktiga faktorer 
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för att känna trygghet i de didaktiska val som görs. Vidare anser alla pedagoger att den största 

delen av motiveringen till de didaktiska valen är mötet med barnet i situationen. Pedagogerna 

vid Förskola 1 och Förskola 3 är överens om att de didaktiska val som fattas för att skapa en 

inkluderande miljö för barnet med hörselnedsättning är didaktiska val som får positiva 

implikationer för alla barns utveckling.  

Organisatoriska hinder för pedagog som medierande resurs 

Pedagogerna vid Förskola 1 och Förskola 2 uttrycker att den fysiska innemiljön vid olika 

tillfällen är ett hinder i arbetet med att skapa en delaktighet för barn med hörselnedsättning. 

Pedagogerna uttrycker att ett stort hinder är att avdelningen har för få rum i förhållande till 

hur många barn man önskar ska vistas i samma rum, men även att ljud från andra rum och 

avdelningar kan störa ljudmiljön så att den blir sämre ur ett akustiskt perspektiv. 

Lokalerna är ett hinder, jag skulle vilja kunna dela upp barnen lite mer. Det blir väldigt många 

barn även inne i smårummen (Pedagog C, Förskola 2). 

I intervjuerna framkommer att lokalerna i kombination med storleken på barngruppen hindrar 

arbetet med att skapa en inkluderande miljö, då viljan men inte resurserna finns att dela upp 

barnen i syfte att skapa av lugnare ljudmiljö som medierar taluppfattning.   

 

Samtliga pedagoger lyfter att trots arbetet med artefakter för taluppfattning så som 

ljudabsorbenter, draperier och skärmar skapar den stora barngruppen en ljudnivå som utgör 

hinder för inkludering. Det kan vara letandet av byggklossar som låter, trafikbuller, skramlet 

av bestick vid matsituationer och ljudnivå som stiger när barnen byter aktivitet. Pedagog E vid 

Förskola 3 resonerar om balansgången mellan inkludering och exkludering i verksamheten för 

barn med hörselnedsättning, beroende av det hinder som en hög ljudnivå utgör: 

Något händer när det blir lite mer slammer och mer ljud, trots att det inte är så många barn. Jag 

tror att gränsen är hårfin mellan att det fungerar och att det inte fungerar (Pedagog E, Förskola 

3). 

 

Pedagoger vid Förskola 1 och Förskola 2 lyfter fram ett hinder i inkluderingsarbetet kopplat 

till personaltäthet; alla barns behov ska tillgodoses i en inkluderande miljö, inte bara barn med 

hörselnedsättning:  

Vi har ju även barn i andra svårigheter i gruppen, som vi ska finnas där för. Det är många barn 

med olika behov. Vi försöker arbeta oss fram till något som fungerar (Pedagog B, Förskola 1). 
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Vid en spontan aktivitet som varar kort tid kan det vara en omöjlighet att fånga upp barnet med 

hörselnedsättning pga personalbrist trots att jag ser att barnet är passivt och osäkert (Pedagog A, 

Förskola 1). 

Samtliga pedagoger uttrycker att det är lättare att skapa en inkluderande miljö i en 

pedagogledd aktivitet då de själva kan fungera som medierande resurser för lärande samt att 

det är lättare att upptäcka förändringar som behövs göras för att skapa en inkluderande 

verksamhet.  

 

I de fria aktiviteterna uttrycker pedagogerna vid Förskola 1 och Förskola 2 att det är svårt att 

veta vilka kommunikations- och samspelssituationer som uppstår i fria aktiviteter utan 

närvarande pedagog: 

Även om man som vuxen är närvarande som en stöttning i kommunikationen mellan två barn 

ensamma i en lugn miljö så kan det ändå uppstå missförstånd. Då kan jag tänka: Hur många 

situationer uppkommer i den sociala situationen som vi inte ser? (Pedagog A, Förskola 1). 

Barnen kanske bestämmer regler som barnet med hörselnedsättning inte hör. Då kanske barnet 

med hörselnedsättning löser det genom att säga: `Vi har inte börjat än` (Pedagog D, Förskola 2). 

Pedagogerna känner en osäkerhet inför hur barnet med hörselnedsättning löser situationerna 

då en pedagog inte är närvarande. 

 

Alla pedagoger lyfter fram organisatoriska faktorer som hinder för arbetet med skapa en 

inkluderande miljö för barn med hörselnedsättning - icke tillgängliga lokaler, 

gruppsammansättning, gruppstorlek och personaltäthet minskar möjligheten för pedagogerna 

att fungera som medierande resurs. Pedagogerna uttrycker vidare att en inkluderande 

verksamhet är lättare att skapa i en pedagogledd aktivitet, då vetskapen finns om att artefakter 

och pedagog som medierande resurs används. I de fria aktiviteterna är en inkluderande 

verksamhet svårare att skapa, särskilt då en pedagog inte är närvarande.  

Inkludering utan artefakter 

Pedagoger vid Förskola 2 och Förskola 3 uttrycker på olika sätt att barnet ska hitta egna 

strategier för att uppfatta vad som sägs utan att pedagogerna använder sig av artefakter: 

Om jag ropar en instruktion måste jag ropa en gång extra, t ex om att städa bort ute för att vi ska 

gå in. Då hör barnet med hörselnedsättning, men ser också vad andra kompisar gör och då gör 

barnet samma sak. Det är inget problem (Pedagog F, Förskola 3). 
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Om jag säger något till alla i storgrupp så kommer barnet fram och frågar: Vad ska jag göra? Då 

kan jag använda stödtecken (Pedagog C, Förskola 2). 

 

Samtliga pedagoger uttrycker att det inte alltid finns möjlighet att vara närvarande i 

situationen där barnet med hörselnedsättning interagerar med andra. Vid de tillfällen 

pedagogen inte har möjlighet att närvara uttrycks två förhållningssätt: att barnen ska få styra 

själva eller att pedagogen som medierande resurs förklarar regler och innehåll i aktiviteten 

innan. Gemensamt för pedagogerna är en beskrivning av olika förhållningssätt, vilket innebär 

att pedagogerna använder de olika förhållningssätten vid olika situationer: 

En fri lek utan en pedagog bör introduceras av en pedagog. Det möjliggör en bra lek genom att 

visa spelreglerna, tydliggöra ramarna och beskriva leken. Sedan får man återkomma till leken 

och se om den fungerar genom att observera deras resonemang och tänkande (Pedagog H, 

Förskola 3). 

Barnen måste hitta ett lugn i leken, och det gör de lättare med stängd dörr. De måste få leka 

ifred. Man måste ge barnet med hörselnedsättning en chans att klara av leken själv (Pedagog D, 

Förskola 2). 

Pedagogerna uttrycker två olika sätt att resonera kring barnens fria lek utan delaktig pedagog. 

Antingen förklarar pedagogen regler och innehåll i leken, eller så läggs ansvaret för att hitta 

en strategi för att klara av att delta i leken helt på barnet med hörselnedsättning. 

 

Pedagogerna vid Förskola 2 och Förskola 3 lyfter fram att barnen med hörselnedsättning 

fungerar bra i den fria leken. Barnet beskrivs som en idéspruta, självgående, en ledare i leken, 

en som har en hög lekstatus eller att få konflikter uppstår och barnet är väldigt lugnt. Detta tar 

pedagogerna upp är goda tecken som visar på att kommunikationen fungerar bra mellan 

barnen, att det flyter på och att den fria leken inte är ett problem: 

Att det fungerar så bra i leken visar att barnet hör vad de andra säger (Pedagog E, Förskola 3). 

Barnet är väldigt självständigt i den fria leken. Barnet har många idéer, och får med kompisar i 

dessa idéer (Pedagog G, Förskola 3). 

Pedagogerna vid Förskola 2 och Förskola 3 lyfter fram sina förväntningar på barnet med 

hörselnedsättning; att själv uppfatta information som getts av pedagoger utan användning av 

artefakter.  Pedagogerna vid Förskola 2 och Förskola 3 uttrycker att den fria leken fungerar 

bra för barnet med hörselnedsättning. Samtliga pedagoger uttrycker att det inte alltid finns 
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möjlighet att närvara vid fri aktivitet.  

 

Två förhållningssätt går att utrönas; ett är att som pedagog fungera som medierande resurs för 

delaktighet genom att sätta upp ramar för leken, det andra att låta barnet med 

hörselnedsättning hitta egna strategier för att kunna delta i leken. Vidare lyfts fram av 

pedagoger vid Förskola 2 och Förskola 3 att barnet med hörselnedsättning fungerar bra i fri 

lek utan pedagog som medierande resurs, och uttrycker att barnet hittar egna strategier för att 

uppfatta information när pedagogerna inte använder sig av artefakter. 

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger fattar didaktiska val att använda struktur och kommunikationsstöd som 

artefakter för lärande, detta även när barnet inte är närvarande. Struktur och 

kommunikationsstöd möjliggör för barnen att nyttja sin auditiva och visuella 

perceptionsförmåga. I kommunikationen mellan barn kan två didaktiska val ses kring att som 

pedagog fungera som medierande resurs för taluppfattning; att som pedagog antingen upprepa 

barnens tal eller i interaktion med alla barn explicit visa på kommunikationsstrategier - prata 

tydligt, ha ögonkontakt vid samtal samt fråga igen om svårigheter att höra uppstår. 

Handledning och kompetensutveckling uttrycks som värdefullt för att känna en trygghet i de 

didaktiska val som görs. Medvetenheten om att fånga upp barnets signaler framkommer som 

den viktigaste motiveringen till de didaktiska valen som utförs. Pedagogerna vid Förskola 1 

och Förskola 3 uttrycker vidare att de didaktiska val som görs för att skapa en inkluderande 

miljö gynnar alla barns utveckling. De hinder pedagogerna uppfattar i arbetet med att skapa 

en inkluderande miljö är organisatoriska faktorer - gruppstorlek, gruppsammansättning och 

personaltäthet. Vidare menar pedagogerna att det är lättare att skapa en inkluderande 

verksamhet i pedagogledda aktiviteter då didaktiska val gör att fler artefakter används och 

pedagogen fungerar som medierande resurs. I motsats till detta uttrycker samtliga pedagoger 

att en inkluderande verksamhet är svårare att skapa i de fria aktiviteterna, särskilt då inte 

någon pedagog finns närvarande som medierande resurs. Om inte möjligheten finns att 

närvara som pedagog förekommer två didaktiska val: Att som pedagog fungera som 

medierande resurs genom att sätta upp ramar för leken eller att låta barnet med 

hörselnedsättning hitta egna strategier för att kunna delta i leken. Vidare lyfter pedagoger vid 

Förskola 2 och Förskola 3 fram att den fria leken fungerar bra för barnet med 

hörselnedsättning utan pedagog som medierande resurs, samt att barnet hittar egna strategier 
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för att uppfatta information. Ovanstående sammanfattning kommer att diskuteras vidare i 

resultatdiskussionen i nästa kapitel. 
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Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i två delar – metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen lyfter upp kritik som kan föras fram mot de metoder och metodologiska 

överväganden som gjorts i denna studie kopplat till studiens styrkor och svagheter. Vidare 

diskuteras resultatet som presenterades i föregående kapitel i förhållande till tidigare 

forskning, styrdokument och lagar. Avslutningsvis presenteras specialpedagogiska 

implikationer och vidare forskning. 

Metoddiskussion   

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska val för 

att uppnå inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella hinder i detta 

arbete. Utifrån detta syfte gjordes de metodologiska övervägandena att använda det 

sociokulturella perspektivet på lärande som analysverktyg för empirin, samt fokuserade 

observationer, jottings, fältanteckningar och semistrukturerade intervjuer som metoder för 

skapande av empiri. I kommande metoddiskussion kommer dessa metodologiska 

överväganden att diskuteras separat och i relation till inverkan på resultatet, samt deras 

koppling till styrkor och svagheter i studien. 

 

Syftet med att använda fokuserade observationer, jottings och fältanteckningar var att skapa 

en förförståelse av det inkluderingsarbete som på ett djupare plan skulle behandlas i 

intervjuerna. Då studien är av liten skala, kan en kritik mot metoden vara att de korta 

observationsperioderna stör den naturliga miljön (Denscombe, 2009). Sett i relation till denna 

studie skulle detta kunna komma till uttryck genom att pedagogerna vet att studien ska 

undersöka inkluderingsarbetet och därför är extra medvetna om att arbetssättet de använder 

ska vara korrekt i relation till den undersökning de medverkar i vilket skulle kunna påverka 

resultatet, något som kan vara en svaghet i denna studie. Den förförståelse av praktiken som 

fokuserade observationer, ´jottings´ och fältanteckningar gav i denna studie och därmed 

möjligheten att utforma intervjuerna i relation till förförståelsen gjorde att valet att använda 

´jottings´ bedöms som relevant för studien. 

 

En alternativ undersökningsmetod till den semistrukturerade intervjun hade kunnat vara att 

kombinera två undersökningsmetoder, exempelvis intervjuer och observationer. En 

kombination av två olika metoder definierar Denscombe (2009) som metodtriangulering, och 

menar vidare att detta kan användas i syfte att validera resultatet. För att begränsa det 
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empiriska materialet och istället kunna gå på djupet i den empiri som samlades in valdes 

enbart den semistrukturerade intervjun som metod utan metodtriangulering.  

 

En kritik som finns vid den kvalitativa intervjun, framförd av Ryen (2004), är att den är för 

individualistisk. Denna risk innebär att forskaren glömmer bort att individen befinner sig i ett 

dagligt sammanhang där kunskap konstrueras. Det faktum att personer ofta svarar olika i 

gruppintervjuer och enskilda intervjuer lyfts upp som tecken på detta, och den enskilda 

intervjun skulle då riskera att inte spegla individen i kontext. Med hjälp av ´jottings´ kunde 

empiri skapas som utgår från en förförståelse av individen i kontext kombinerat med de 

individuella svaren som gavs i den semistrukturerade intervjun, något som anses vara en 

styrka i denna studie. 

 

I denna studie har det sociokulturella perspektivet på lärande använts i analysarbetet av 

empirin. Som kritisk aspekt på valet av teori i relation till resultatet kan lyftas att valet av en 

annan tolkningsram kunnat leda till att andra teman framträtt i analysen och på så vis påverkat 

resultatet. Med grund i att Skolverket (2010) lyfter fram vikten av samspel för lärande, anses 

det sociokulturella perspektivet på lärande vara relevant som teoretisk utgångspunkt i denna 

studie som behandlar inkludering. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning kring sina didaktiska val för att 

uppnå inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning, och eventuella hinder i detta 

arbete. I denna resultatdiskussion kommer de didaktiska valen och hindren att diskuteras 

under rubrikerna: Att nyttja den auditiva och visuella perceptionsförmågan, Kommunikation 

och kommunikationsstrategier som en dynamisk helhet, Hörselnedsättningens implikationer 

och den fria lekens karaktär – en kulturkrock?, samt Organisatoriska påverkansfaktorer på en 

inkluderande miljö som gynnar alla. 

Att nyttja den auditiva och visuella perceptionsförmågan  

I den förskolearena denna studie utförts i, en ordinarie förskoleverksamhet, är det talade 

språket bärande och utnyttjar då den auditiva perceptionsförmågan hos barnen. Vikten av att 

utnyttja den visuella, ofta starkare hos barn med hörselnedsättning, perceptionsförmågan lyfts 

fram av Roos (2004). Studien visar att de didaktiska val som fattas för att skapa en 

inkluderande verksamhet för barn med hörselnedsättning ger alla barn möjlighet att använda 

både sin visuella och auditiva perceptionsförmåga. Detta överensstämmer med det Roos och 
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Fischbein (2006) lyfter fram kring att som pedagog inte anta antingen ett visuellt eller auditivt 

perspektiv, utifrån att barn med hörselnedsättning i olika situationer är beroende av att kunna 

använda både sin visuella och auditiva perceptionsförmåga.  

 

Studien visar att de didaktiska val som görs för att uppnå en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning syftar till att med struktur och kommunikationsstöd som artefakter nyttja 

den auditiva och visuella perceptionsförmågan hos barnen med hörselnedsättning. 

Kommunikationsstöd kan jämföras med Skans (2011) som lyfter fram att språkstöd är viktigt 

att använda i pedagogledda aktiviteter i flerspråkiga förskolor. De artefakter som används i 

studien kommer till uttryck på olika sätt i de pedagogledda aktiviteterna och de fria 

aktiviteterna. I de pedagogledda aktiviteterna genom tecken som stöd, hörselteknik, bildstöd, 

placering av barn för optimal visuell och auditiv uppfattning och tydlig talarordning. Tydlig 

talarordning samt placering av barn kan jämföras med Kristoffersen och Simonsen (2013), 

som beskriver placering och struktur som två framgångsfaktorer för att uppnå inkludering för 

barn med hörselnedsättning i pedagogledda aktiviteter i förskolan.  

 

Studien visar att ett didaktiskt val är att använda sig av visuella strategier under hela dagen i 

förskoleverksamheten, oberoende av vilken typ av aktivitet som pågår. Dessa strategier 

beskrivs av Roos och Allard (2016) som att vara visuellt uppmärksam, nåbar och känslig. 

Denna beskrivning kan jämföras med de didaktiska val som framkommer i studien, att 

uppmärksamma barnet med hörselnedsättning och dess kroppsspråk och fatta nya didaktiska 

val som utgår från det som uppmärksammas kring barnet i ett ständigt reflekterande och 

medvetet arbetssätt. Arbetssättet är i enlighet med Skolverket (2010), som lyfter fram vikten 

av att pedagoger ska ha förmåga att förstå och samspela med barnen i förskolan. Motiveringen 

till att använda sig av dessa visuella strategier framkommer i studien vara beprövad 

erfarenhet.  

 

Studien visar att i de fria aktiviteterna används struktur och anpassning av den fysiska miljön, 

en begränsning av hur många barn som får vistas i samma rum samt om möjlighet finns en 

närvarande pedagog som medierande resurs för taluppfattning och lärande. En deltagande 

pedagog som medierande resurs överensstämmer med Skolverket (2010) som lyfter fram 

vikten av en delaktig pedagog på individnivå men också på gruppnivå. Vidare är en 

deltagande pedagog något som också betonas i ett flertal studier (jfr Ahlström, 2000; Eriksson 

Bergström, 2013; Melin, 2013). Gemensamt för studierna är att forskarna beskriver hur de 
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närvarande pedagogerna ska agera - stöttande i leken men delta på barnens villkor och inte ta 

över.  

 

Studien visar att den fysiska strukturen som visar vilken aktivitet som kan utföras i rummet 

främjar inkludering genom att nyttja barnens visuella förmåga, något som ifrågasätts av 

Eriksson Bergström (2013) som menar att barn kommunicerar mer kring normer och värden i 

leken om rummet är neutralt. Problematiken ligger här i att utan artefakter eller pedagog som 

medierande resurs har barnet med hörselnedsättning inte samma möjlighet att kommunicera 

och den strukturerade miljön är då ett sätt att skapa en inkluderande miljö för alla.  

 

Att använda sig av barnens auditiva och visuella perceptionsförmåga i arbetet med att skapa 

en inkluderande verksamhet är en framgångsfaktor. Slutsatsen kan dras att verksamheten ur 

detta perspektiv lutar sig på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, ett krav Skollagen 

(SFS 2010:800) ställer. 

Kommunikation och kommunikationsstrategier som en dynamisk helhet 

I studien framkommer olika didaktiska val för att barnen med hörselnedsättning ska kunna 

uppfatta vad som sägs av andra barn i situationer där mikrofoner för barnen inte finns 

tillgängliga eller inte används. Kristoffersen och Simonsen (2013) lyfter fram att döva barn 

eller barn med hörselnedsättning inte har tillgång till tillgänglig information i förskolan, något 

Roos och Allard (2016) menar är en förutsättning för lärande och delaktighet för dessa barn.  

Skolverket (2015) menar att en inkluderande miljö inte uppkommer automatiskt av 

pedagogers goda intentioner utan handlar om didaktiska val i samspelssituationer varje dag. 

Studien visar att det finns en skillnad i de didaktiska valen som görs som deltagande pedagog.  

Ett didaktiskt val är att som pedagog fungera som språkbro genom att upprepa de andra 

barnens tal och det andra valet är att genom interaktion visa på kommunikationsstrategier till 

alla barn. Ahlström (2000) betonar särskilt vikten av att vara kommunikativt stöttande i 

samspelet mellan barnen, vilket båda didaktiska valen har som implikation.  

 

Studien visar på fördelar och nackdelar med båda didaktiska valen. Valet att verka som 

språkbro gör informationen tillgänglig direkt, men förutsätter att det finns en delaktig 

pedagog.  Valet att i interaktion visa på kommunikationsstrategier till alla barn kan innebära 

att informationen blir tillgänglig även utan delaktig pedagog. För att informationen ska bli 

tillgänglig för alla barn utan en delaktig pedagog krävs att alla barn har kunskap om och 
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använder sig av kommunikationsstrategierna. De två didaktiska valen som framträder i 

studien kan jämföras med Melin (2013) som menar att det är viktigt att ha medvetna 

pedagogiska strategier för att öka social delaktighet, som ska utgå från barngruppen och stötta 

individen. Betraktas studiens resultat i förhållande till att utgå från barngruppen och 

individen, kan de olika didaktiska valen bero på att barngrupperna och individerna är olika.  

 

DeLuzio och Girolametto (2011) menar att pedagoger som arbetar med barn med 

hörselnedsättning borde arbeta mera intensivt och medvetet med den sociala och 

kommunikativa utvecklingen. Studiens resultat visar på de olika didaktiska valen om barnen 

ska kommunicera eller kommuniceras, något som kan sättas i förhållande till att arbeta 

intensivt med den sociala och kommunikativa utvecklingen (DeLuzio och Girolametto, 2011) 

och att optimera barnens tillgänglighet till information (Roos & Allard, 2016). Slutsatsen kan 

dras att dessa två didaktiska val, att i interaktion visa barnen på kommunikationsstrategier 

eller att fungera som medierande resurs i form av språkbro, borde arbetas med som en 

dynamisk helhet där de två delarna kompletterar varandra. Implikationerna skulle då kunna bli 

att kommunikationsstrategierna - prata tydligt, ha ögonkontakt vid samtal, fråga igen om 

svårigheter att höra uppstår - används i den fria leken där en pedagog inte alltid finns 

tillgänglig. Relaterat till Roos (2004) uttryck om barnet som kompetent individ samt 

Barnombudsmannens (2016) rapportering om att barn med funktionsnedsättningar ska bli 

bemötta med förväntningar, kan förväntningarna ställas på barn med och utan 

hörselnedsättningar att använda sig av kommunikationsstrategier när barnen har lärt sig dessa. 

Punch och Hyde (2011) lyfter fram betydelsen av att ha en hörande vän som överbrygger 

svårigheterna att uppfatta tal. Genom användningen av de två didaktiska valen som en 

dynamisk helhet skulle pedagogernas funktion som språkbro kunna påverka barnen så att de 

överbrygger svårigheterna att uppfatta tal genom att fungera som medierande resurs till 

barnen med hörselnedsättning.  

 

Slutsatsen kan dras att det didaktiska valet att använda sig av ett dynamiskt arbetssätt gällande 

kommunikation, genom att lära alla barn kommunikationsstrategier samt fungera som 

medierande språkbro för barn med hörselnedsättning, skapar en inkluderande 

förskoleverksamhet. 
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Hörselnedsättningens implikationer och den fria lekens karaktär - en kulturkrock? 

Studien visar på uppfattningen att ökad kompetens om barnets hörselnedsättning och dess 

implikationer är en viktig faktor för att kunna fatta adekvata didaktiska beslut i arbetet med att 

skapa en inkluderande miljö. Detta överensstämmer med Kristoffersen och Simonsen (2013), 

som menar att mer specialpedagogisk kunskap behövs hos alla pedagoger som arbetar inom 

förskolan. Studien visar att den handledning som erbjuds av hörselpedagog uppfattas som 

väldigt viktig i kompetensutvecklingen kring hörselnedsättning och dess olika implikationer 

på kommunikation och samspel.  

 

Studien visar på två olika didaktiska val gällande fri aktivitet utan deltagande pedagog, 

nämligen att som pedagog sätta upp ramar eller ha en förväntan och/eller förhoppning på att 

aktiviteten genom den anpassade fysiska miljön ska vara inkluderande utan deltagande 

pedagog. Innan resonemang kring detta förs bör tilläggas att studien tydligt visar på 

uppfattningen att en deltagande pedagog är en framgångsfaktor för att skapa en inkluderande 

miljö, men en deltagande pedagog är inte alltid möjligt p.g.a. organisatoriska förutsättningar. 

Att sätta upp ramar för leken är ett didaktiskt val som kan motverka den sämre funktion av 

tekniken ´wait and hover´
1
 som DeLuzio och Girolametto (2011) lyfter fram att barn med 

hörselnedsättning har. Barnet med hörselnedsättning vet genom pedagogen som medierande 

resurs vilken aktivitet som ska utföras och behöver inte använda sig av ´Wait and hover´, en 

teknik som enligt DeLuzio och Girolametto (2011) fungerar bristfälligt för barn med 

hörselnedsättning.  

 

Att ha en förväntan eller förhoppning på att aktiviteten ska vara inkluderande utan stöttning 

kan bero på den komplexitet som Vonen (2007) och Ahlström (2000) lyfter fram kring ´social 

deafness´
2
.  Komplexiteten innebär att en aktivitet som barnet med hörselnedsättning deltar i 

fungerar bra när det bara är två barn som samspelar, då kan barnet med hörselnedsättning 

uppfatta vad som sägs (Ahlström, 2000). I ett större sammanhang med flera barn, däremot, 

fungerar inte samspelet för att barnet med hörselnedsättning blir socialt dövt - barnet uppfattar 

inte vad som sägs (Vonen, 2007). Utan kunskap kring detta fenomen kan en osäkerhet uppstå 

hos pedagogen med grund i svårighet att utröna vad som gör att samspelet ibland fungerar och 

                                                           
1
 En strategi där barnet iakttar och försöker förstå leken innan barnet kliver in i leken. (DeLuzio och 

Girolametto, 2013) 
2
 Kommunikationen för barnet med hörselnedsättning fungerar bra i en situation med ett annat barn. I 

situationer med flera barn ökar ljudnivån, taluppfattningen försämras så att barnets hörsel inte fungerar 
(Ahlström, 2000; Vonen, 2007). 
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ibland inte fungerar för konstellationer där barnet med hörselnedsättning ingår. Osäkerheten 

hos pedagogen kan leda till att det uppstår en förväntan och/eller en förhoppning på att den 

fria leken ska fungera utan pedagog som medierande resurs. Vidare visar studien inte på ett 

entydigt resultat, utan att olika didaktiska val fattas i olika situationer av samma pedagog. 

Detta styrker resonemanget att komplexiteten kring social dövhet kan skapa en osäkerhet hos 

pedagogen.  

 

Komplexiteten kring den eventuella inkluderingen i fri lek ökar av att studien visar på 

uppfattningen att det är lättare att skapa en inkluderande miljö för barn med hörselnedsättning 

i en pedagogledd aktivitet än en fri aktivitet utan delaktig pedagog. Vidare visar studien en 

beskrivning av barnets olika roller i leken, som skapar en uppfattning hos pedagoger att den 

fria leken innebär en social delaktighet för barn med hörselnedsättning. Studiens resultat är 

inte enhetligt utan här kan urskiljas en tvetydighet kring huruvida den fria leken uppfattas 

fungera inkluderande. Pramling Samuelsson (2006) menar att fri lek och lärande är tätt 

sammankopplade, något som får negativa implikationer på barnet med hörselnedsättning och 

dess lärande om den fria leken inte är inkluderande. Barnets i studien beskrivna olika roller 

kan förstås i relation till Ahlstöm (2000), som beskriver olika mönster som kan antas av 

barnen beroende av vilken kommunikations- och samspelssituation de befinner sig i. Dessa 

olika roller beskrivs av Ahlström som fem olika, varav tre beskrivs i studien: “den foglige 

betraktaren” (s.88), “den försynte lekaren” (s.103), och ”den kontrollerande centralfiguren” 

(s.126). Dessa roller antas av barnet med hörselnedsättning för att behärska den samspels- och 

kommunikationssituation som barnet befinner sig i (Ahlström, 2000).  

 

Studien visar att förståelsen av barnens beteende i fri aktivitet inte grundar sig i kompetens 

om hörselnedsättningens implikationer, utan ses som en del av barnets personlighet. 

Komplexiteten i osäkerheten hos pedagogerna om en eventuell inkluderande fri lek kan också 

förstås i förhållande till det som Pramling Samuelsson (2006) lyfter fram; att den fria leken i 

förskolan har haft karaktären att den separeras från lärandet och ska vara barnens fristad, där 

pedagogerna inte ska störa. Även Eriksson Bergström (2013) visar på att pedagogerna ofta 

iakttog barnens lek på avstånd och endast ingrep om barnen utför ett icke önskvärt beteende.  

Förskolan har alltså en kultur av att den fria leken är barnens fristad där pedagogerna inte ska 

störa, något som problematiseras då studien visar på en osäkerhet i uppfattningen om en 

inkluderande fri lek för barn med hörselnedsättning skapas utan närvarande pedagog.  
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Studiens resultat visar i enlighet med forskning att det optimala för att skapa en inkluderande 

fri lek är med en pedagog som medierande resurs, men att de rätta organisatoriska 

förutsättningarna för detta inte finns. Slutsatsen kan dras att det är osäkert om en inkluderande 

miljö skapas för barn med hörselnedsättning i fri aktivitet utan en närvarande pedagog, något 

som avgörs av de organisatoriska förutsättningarna.  

Organisatoriska påverkansfaktorer på en inkluderande miljö som gynnar alla 

Studien visar att de didaktiska val som görs för att skapa en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning gynnar alla barns utveckling. Vermeulen et.al. (2012) visar på att många 

pedagoger känner sig tvingade att ställa sig positiva till en ordinarie verksamhet där barn med 

hörselnedsättning finns, trots att pedagogerna egentligen tror att en annan typ av verksamhet 

skulle vara mer gynnsam för barnens utveckling. Relaterat till denna studie, så verkar inte 

denna uppfattning finnas. Uppfattningen som framkommer i studien kring att en inkluderande 

miljö gynnar alla barns utveckling kan istället relateras till Melin (2013), som menar att social 

delaktighet för barn med funktionsnedsättning börjar i vilket synsätt pedagogerna har på barn 

med, överfört till denna studie, hörselnedsättning. Ett exempel på didaktiskt val som gynnar 

alla barns utveckling är uppfattningen om att tecken som stöd används på förskolorna även då 

barnet med hörselnedsättning inte är närvarande. Detta menar Skans (2011) är något som 

skapar en inkluderande språkmiljö. Vidare menar Cramér-Wolrath (2013) att tecken som stöd 

är något som gynnar alla barns utveckling, då barnen genom den multimodala 

kommunikationen får en djupare förståelse av kommunikation och hur språket kan använda 

som verktyg. Ett annat didaktiskt val som lyfts fram gynna alla barns utveckling är att kunna 

fördjupa resonemang och kommunicera med barnen för ökad begreppsuppfattning och stärkt 

självkänsla hos barnen. Detta kan kopplas till Skolverket (2016c) som betonar vikten av att ha 

möjlighet att kommunicera med barnen. 

 

Studien visar att alla barn gynnas i sin utveckling av de didaktiska val som görs för att skapa 

en inkluderande förskoleverksamhet. Skolverket (2010) menar i riktlinjer kring barn i behov 

av särskilt stöd att arbetet handlar om att anpassa verksamheten då behovet uppstår i mötet 

med miljön eller andra barn. Att anpassa verksamheten gynnar alltså alla barns utveckling om 

rätt organisatoriska förutsättningar ges.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att det i förskolan ska finnas en bra gruppstorlek och 

gruppsammansättning. Utöver detta lyfter Skolverket (2016b) fram att gruppsammansättning 



49 
 

ska göras sett utifrån de behov som finns. Trots detta framkommer i studien att de 

organisatoriska förutsättningar som hindrar skapandet av en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning är lokaler, gruppstorlek, gruppsammansättning och personaltäthet. De tre 

sistnämnda faktorerna kan relateras till Pramling Samuelsson et al. (2015), som lyfter fram att 

pedagoger uttrycker att antalet barn och gruppens sammansättning styr personalens arbetssätt 

genom att personaltätheten inte motsvarar behoven som finns i en stor grupp eller en grupp 

med många olika behov.  

 

Pramling Samuelsson menar att problematik med gruppstorlek, gruppsammansättning och 

personaltäthet kan få till följd att det inte finns möjlighet att föra fördjupade resonemang kring 

begrepp med barnen eller att pedagoger inte kan stötta barnen i deras proximala 

utvecklingszon. Att inte ha möjlighet att föra djupare resonemang med barnen är 

problematiskt ur aspekten att skapa en inkluderande miljö för alla barn, då Roos och Allard 

(2016) menar att en förutsättning för lärande för barn med hörselnedsättning är tillgänglig 

information i förskolan.  

 

Studien visar på hinder i arbetet med att skapa en inkluderande miljö för barn med 

hörselnedsättning gällande lokalerna, i förhållande till barngruppsstorleken. I studien 

framkom att barngruppsstorleken var för stor i förhållande till lokalerna trots de anpassningar 

som gjorts av lokalerna i samråd med hörselpedagog. Detta kan problematiseras i förhållande 

till Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016), som 

menar att mycket finns kvar att göra för att barn med funktionsnedsättning ska få en likvärdig 

utbildning där en faktor är tillgängliga lokaler. Studien visar att lokalerna inte är tillgängliga 

när ett stort rum måste delas upp i stationer och då bidrar till exkludering snarare än 

inkludering. Exkluderingen uppkommer genom att ljudnivån ökar med flera barn i samma 

rum, trots uppdelningen och struktureringen av rummet. När flera barn vistas i samma rum 

och ljudnivån ökar aktualiseras frågan kring social dövhet (Vonen, 2007) och slutsatsen kan 

dras att för att skapa en inkluderande miljö för barn med hörselnedsättning i de befintliga 

lokalerna behöver barnantalet i förskolans grupper minskas.  

Specialpedagogiska implikationer  
Studiens resultat som diskuteras ovan kan diskuteras vidare i relation till den sociokulturella 

teorin och Wertsch (2007), som menar att pedagoger som arbetar med döva barn eller barn 

med hörselnedsättning måste hitta alternativa vägar att nå fram med information istället för att 
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förenkla informationen. Om pedagogerna förenklar information kommer detta att påverka 

kunskapsutvecklingen hos barnen med hörselnedsättning. Kunskapsutvecklingen försämras 

genom att förenklingen av informationen i det Wertsch (2007) beskriver som den intermentala 

processen påverkar den intramentala processen genom att den inte når sin optimala 

utveckling. Denna studie visar på att de didaktiska val som görs i förskolan för att skapa en 

inkluderande verksamhet syftar till att göra informationen tillgänglig för alla. Att uppnå en 

inkluderande miljö har en avgörande roll för lärande och kunskapsutveckling för döva barn 

och barn med hörselnedsättning, då lärandet och kunskapsutvecklingen är beroende av 

tillgänglig information (Roos & Allard, 2016). I denna studie rekommenderas att i arbetet 

med att skapa en inkluderande förskoleverksamhet nyttja den auditiva och visuella 

perceptionsförmågan hos barnen med hörselnedsättning. Vidare rekommenderas att i 

kommunikation och samspel som pedagog använda sig av ett dynamiskt arbetssätt bestående 

av att verka som medierande språkbro samt lära ut kommunikationsstrategier till alla barn. 

Det dynamiska arbetssättets mål är att kommunikationsstrategierna ska kunna användas av 

barn med och utan hörselnedsättning i fria aktiviteter utan pedagog. Om 

kommunikationsstrategier används av alla barn finns möjligheten att kringgå det 

organisatoriska hindret att en pedagog inte alltid är närvarande. Slutsatsen dras att det 

dynamiska arbetssättet i kombination med att nyttja den auditiva och visuella 

perceptionsförmågan hos alla barn skapar en inkluderande miljö i förskolan med tillgänglig 

information, vilket ger förutsättningar för optimerat lärande och kunskapsutveckling hos barn 

med hörselnedsättning. 

Vidare forskning 
En intressant upptäckt i denna studie är att de pedagogledda aktiviteterna är mer inkluderande 

än de fria aktiviteterna är. Vidare forskning skulle kunna genomföras kring vilka artefakter 

som skulle kunna användas i de fria aktiviteterna för att kringgå organisationsproblematiken.  

Vidare upptäcktes att en framgångsfaktor för att uppnå inkludering var att använda sig av 

barnens auditiva och visuella perceptionsförmåga. Forskning kring hur den auditiva och 

visuella förmågan kan nyttjas i de fria aktiviteterna för att skapa en inkluderande 

förskoleverksamhet för barn med hörselnedsättning behöver utföras. 
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Bilaga 1 - Samtyckesbrev 

Hej! 

I den förskola du arbetar på finns barn med hörselnedsättning. Jag är intresserad av att studera 

de didaktiska val som görs för att inkludera alla barn i förskoleverksamheten, med särskilt 

fokus på barn med hörselnedsättning. Genom att genomföra studien hoppas jag kunna belysa 

en del av professionalismen som finns inom förskolan samt öka kunskapen och förståelsen för 

det arbete som görs för att inkludera alla barn i förskoleverksamheten.  

 

Jag heter Anna Lundberg och studerar till speciallärare med inriktning mot 

dövhet/hörselskada vid Örebro universitet. Under vårterminen ska jag skriva mitt 

examensarbete (på avancerad nivå), och önskar nu samtycke till att du deltar i min studie. Mitt 

syfte med studien är att undersöka de didaktiska val som görs för att inkludera alla barn i 

förskoleverksamheten, med särskilt fokus på barn med hörselnedsättning.   

 

Min metod för att samla in data är genom fältanteckningar under ett observationstillfälle samt 

intervjuer (30-40 min). Intervjuerna kommer att genomföras med dig som pedagog där jag 

använder mig av ljudupptagning och anteckningar. Det är endast jag som tar del av 

ljudupptagningarna/anteckningarna, och materialet kommer att förstöras då mitt 

examensarbete är godkänt. 

Jag kommer att analysera materialet och presentera resultatet i mitt examensarbete, där 

anonymitet kommer råda. Anonymiteten innebär att det inte kommer att gå att identifiera 

pedagoger, barn eller förskola. Du har möjlighet att få ta del av texten när den är 

sammanställd. 

Om du någon gång under insamlingen av materialet vill avbryta din medverkan, har du 

självklart rätt till det. 

o Ja, jag samtycker till att delta i intervjuer 

o Nej, jag samtycker inte till att delta i intervjuer 

Namn: 

________________________________________________________________ 

Kontakta mig gärna om du har frågor eller funderingar. Tack på förhand! 

Mvh 

Anna Lundberg 

Anna.Lundberg83@XXXX.com 

                 070-XXXXXXX          

mailto:Anna.Lundberg83@gmail.com


 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Forskningsfråga:  

Hur skiljer sig uppfattningarna kring de didaktiska valen åt i pedagogledda respektive fria 

aktiviteter? 

Intervjufrågor: 

– Hur arbetar du som pedagog när du leder en aktivitet för att aktiviteten ska bli möjlig för 

barn med hörselnedsättning att delta i på samma sätt som hörande barn? 

– Vid fri aktivitet, hur gör du för att aktiviteten ska bli möjlig för barn med hörselnedsättning 

att delta i på samma sätt som de andra barnen? 

Forskningsfråga:  

Hur uttrycker sig pedagogerna om motiveringen till de didaktiska valen? 

Intervjufrågor: 

– Vad är det som styr vilket arbetssätt du väljer i de aktiviteter du leder?  

– Vad är det som styr vilket arbetssätt du väljer i de fria aktiviteterna? 

 

Forskningsfråga:  

Hur uttrycker sig pedagogerna om eventuella hinder i arbetet med inkludering? 

Intervjufrågor: 

– Finns det faktorer som du inte kan påverka som hindrar att barn med hörselnedsättning kan 

delta i de pedagogledda aktiviteterna? Vilka? 

– Finns det faktorer som du inte kan påverka som hindrar att barn med hörselnedsättning kan 

delta i de fria aktiviteterna? Vilka? 

 

Forskningsfråga:  

Hur uttrycker sig pedagogerna om barnets egna strategier för att uppnå social delaktighet i 

förskoleverksamheten?  

Intervjufrågor: 

– Hur vet du om barnet med hörselnedsättning är med på samma sätt som de andra barnen i 

styrda aktiviteter? 

– Hur vet du om barnet med hörselnedsättning är med på samma sätt som de andra barnen i 

fria aktiviteter? 

 

  



 
 

Bilaga 3 - Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Anna Lundberg och studerar speciallärarprogrammet med inriktning mot 

hörselskada/dövhet. Jag läser sista terminen vid Örebro universitet och ska skriva mitt 

examensarbete (på avancerad nivå) under vårterminen. 

 

Mitt syfte är att genom att besöka verksamheten och intervjua pedagoger belysa didaktiska val 

som genomförs av pedagoger för att inkludera alla barn i förskoleverksamheten.  

 

Pedagogerna och deras arbetssätt är i fokus i min studie, inte era barn. Min tanke med detta 

informationsbrev är att ni som vårdnadshavare ändå ska veta vem jag är och vad jag ska göra 

på era barns förskola. 

 

Jag kommer att presentera resultatet i mitt examensarbete. Trots att era barn inte är fokus i 

studien kan det vara bra att veta att alla deltagare i studien garanteras anonymitet. 

Anonymiteten innebär att det inte kommer gå att identifiera pedagoger, barn eller förskola. 

 

Kontakta mig gärna om du/ni har frågor eller funderingar. 

 

Mvh 

Anna Lundberg 

Anna.Lundberg83@xxxx.com 

070-XXXXXXX 

 

mailto:Anna.Lundberg83@gmail.com

