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Sammanfattning  

Syftet i denna kvalitativa studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om 

arbetet med språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt 

faktorer som främjar och försvårar detta arbete.  Kvalitativa intervjuer används som metod för 

att svara mot syftet. Resultatet visar att pedagogernas uppfattning om ett språkutvecklande 

arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan inte skiljer sig från 

uppfattningen om ett språkutvecklande arbetssätt för hörande barn. Däremot framkommer att 

organisationen och omgivningen kring barnet med dövhet och hörselnedsättning blir desto 

mer betydelsefulla. Tecken som stöd beskrivs som en framgångsrik faktor i det 

språkutvecklande arbetet. Resultatet visar också att pedagogen har en avgörande roll i arbetet. 

Organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och pedagogernas kunskap framträder som 

centrala faktorer som främjar ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet 

och hörselnedsättning, likväl som brister i ovanstående försvårar. Slutsatsen dras att en 

fungerande organisation och en strukturerad verksamhet är förutsättningar för ett 

språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning. Vidare dras slutsatsen 

att pedagogernas kunskap, strategier och förhållningssätt blir avgörande faktorer för att 

säkerställa barnets tillgång till språk och språkutveckling. 

Nyckelord: dövhet, hörselnedsättning, kommunikation, språk, språkutveckling, förskola  
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1 Inledning 
Kommunikation innebär att dela något med någon. För att kommunikationen ska fungera 

krävs ett samspel mellan två eller flera deltagare. Det finns flera sätt att kommunicera på, 

språk är ett av dem (Svensson, 1998).  Med språket som redskap kan vi skapa mening, vi kan 

förflytta oss till dåtid och framtid, formulera förklaringar till det vi ser och förstå skeenden 

som inte är i vår omedelbara närhet. Med språket som redskap kan vi bland annat tänka, 

fundera, spekulera, förmedla, uttrycka och reflektera (Sterner & Lundberg, 2010).   

 
Vi ser språket som en fråga om kommunikation – hur människor möts, förstår varandra, förmedlar 

och utvecklar kunskap och upplevelser tillsammans, och hur vi uttrycker känslor, fantasier och 

önskningar (Sterner & Lundberg, 2010 s. 6).  

 

Forskning visar att kommunikation genom språket sker redan hos de alla minsta barnen och är 

något som fortgår och vidareutvecklas under hela livet. För barn mellan ett och fem år blir 

förskolans språkmiljö en central del i den språkliga stimulans som barnen exponeras för.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016), betonas hur språk och lärande 

oupplösligt hör ihop och att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. I läroplanen 

betonas även att ”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 

och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(s. 7) samt att lärandet ”ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en väsentlig och aktiv del i utveckling och 

lärande” (s.7).  

Debatten om språk och språkutveckling i förskolan tar ofta utgångspunkt i att barnet har full 

hörsel. Det är därför av yttersta vikt att i debatten även lyfta språk och språkutveckling i 

förhållande till barn med dövhet och hörselnedsättning och deras varierande behov av och 

förutsättningar för tvåspråkighet i form av svenska och teckenspråk.  Förskolans ansvar att 

stimulera varje barns språkutveckling är detsamma, oavsett om barnet äger ett, två eller flera 

språk. Arbetet med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning ställer dock 

krav på andra kunskaper. 
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En granskning gjord av Skolinspektionen (2017) avseende huruvida förskolor arbetar för att 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling, visar däremot att flertalet av de granskade 

förskolorna saknar kunskap och arbetssätt för detta. Likaså framkommer att pedagogernas 

kunskap och kompetens behöver förbättras samt att ett mer målinriktat språkutvecklande 

arbetssätt behöver utvecklas. Utifrån ovanstående resonemang blir det intressant att fundera 

kring den språkliga situationen för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. Det 

blir relevant att ställa frågan om vilken kunskap som finns hos pedagogerna kring 

språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning och hur arbetet med detta kan se 

ut. En stor del av barn med dövhet och hörselnedsättning går inkluderade i förskolan och 

grundskolan, jämfört med i specialskolan, vilken främst bedrivs statligt. Därmed kan 

slutsatsen dras att antal barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan är stort. På vissa 

förskolor kan barnet också vara det enda barnet med dövhet och hörselnedsättning.  Vidare 

blir det av vikt att fundera kring vad ett bristande stöd i barnets språkutveckling under 

förskoletiden kan få för konsekvenser för barnet.  

 

Sökning av tidigare forskning kring språk och språkutveckling för barn med dövhet och 

hörselnedsättning visar att en stor del av den forskning som finns idag riktar sig mot elever i 

grundskolan och då främst mot elever inom den statliga specialskolan. Forskning om språk 

och språkutveckling för de yngsta barnen med dövhet och hörselnedsättning i förskolan finns 

inte i den utsträckning som vore önskvärt. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv ser jag därför 

min studie som ett centralt bidrag för att skapa en ökad förståelse för situationen för den 

grupp barn med dövhet och hörselnedsättning som går inkluderade i förskolan.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.   

 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien är 

x Hur beskriver pedagoger ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med 

dövhet och hörselnedsättning?  

x Hur beskriver pedagoger vad som främjar ett språkutvecklande arbetssätt? 

x Hur beskriver pedagoger vad som försvårar ett språkutvecklande arbetssätt? 

 

2.1 Disposition 
Examensarbetet är indelat i kapitel; inledning, syfte, bakgrund, tidigare forskning, metod, 

resultat och diskussion. I inledningen ges en beskrivning av varför valt ämne är relevant och 

vad studien kan bidra med, följt av kapitlet syfte och frågeställningar. I kapitlet bakgrund ges 

en presentation av förskolans uppdrag, kommunikation, språk och språkutveckling. I kapitlet 

tidigare forskning presenteras och diskuteras både nationell och internationell forskning som 

rör språkutveckling och barn med dövhet och hörselnedsättning. Därefter följer kapitlet 

teoretisk utgångspunkt som avser den sociokulturella teorin med dess tillhörande begrepp. I 

metoden diskuteras metodologiska överväganden, val av metodologisk ansats, urval och 

avgränsning, deltagarna i studien, tillvägagångssätt i analysen, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet samt forskningsetiska ställningstaganden. I resultatkapitlet presenteras de 

kategorier som framkommit i analysen. Därefter följer kapitlet diskussion som delas in i 

metoddiskussion och resultatdiskussion där studiens metod samt resultat diskuteras. I 

resultatsdiskussionen lyfts även de konsekvenser som resultatet kan få för praktiken. Slutligen 

finns kapitlet slutsatser som lyfter fram de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. I 

samband med detta ges även förslag på vidare forskning.  
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3 Bakgrund 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.  I följande kapitel beskrivs därmed förskolans uppdrag och 

dess betydelse för språkutveckling. Vidare följer en redogörelse av kommunikation och språk. 

Därefter diskuteras språkutveckling samt likheter och skillnader i språkutveckling på tal 

jämfört med på teckenspråk.  

 

Enligt Världshälsoorganisationen (2018) kan hörselnedsättning klassificeras som mild, måttlig 

eller svår samt dövhet. I den här studien kommer barn med dövhet och hörselnedsättning att 

användas som ett begrepp och det görs ingen åtskillnad beroende på grad av 

hörselnedsättning. Begreppet barn med dövhet och hörselnedsättning inkluderar både barn 

med hörapparat och/eller cochleaimplantat och barn utan. Teckenspråk är inte ett 

internationellt språk utan har utvecklats i olika nationella och kulturella sammanhang (Roos & 

Fischbein, 2006). Vid användandet av teckenspråk som begrepp i den här studien, avses det 

svenska teckenspråket.  

 

3.1 Förskolans uppdrag 
Förskolan är en egen skolform och styrs av skollag och läroplan (Skolverket, 2016).  I 

skollagen (SFS 2010:800) fastslås att all utbildning ska vara likvärdig. Utbildningen ska alltid 

utgå från barnets bästa och hänsyn ska tas till barns olika behov. Vidare ska stöd och 

stimulans ges så att barn utvecklas så långs som möjligt. Barn som av olika skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som krävs. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Skolverket, 2016), innehåller förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. I 

läroplanen fastslås att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Läroplanen 

betonar hur språk och lärande oupplösligt hör ihop och konstaterar att förskolan ”ska lägga 

stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (s. 7). 

 

Skolverket (2018) har i uppdrag av regeringen genomfört en översyn av den nu gällande 

läroplanen för förskolan, med syfte att förtydliga förskolans uppdrag. I revideringen görs en 

omformulering i texten från att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar” (s. 9) till 

att ”förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla” (s.9). Ovanstående förskjutning kan 
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tolkas som att den nya formuleringen ger tydligare krav på vad förskolan ska göra vilket i sin 

tur underlättar vid uppföljning och utvärdering.  Vad gäller kommunikation föreslår 

Skolverket (2018) en förändring avseende barns möjlighet till teckenspråk i förskolan genom 

att förtydliga att ”rätt till svenskt teckenspråk för döva, barn med hörselnedsättning och barn som av 

andra skäl har behov av teckenspråk har tydliggjorts i läroplanens del 1 samt införts som mål i avsnitt 

2.2” (s.8).  
 

Revideringen av läroplanen är lämnad som förslag till regeringen och ännu inte fastställd. I 

denna studie kommer jag att utgå från den nuvarande läroplanen, men ovanstående revidering 

är intressant i sammanhanget och nämns därför här.  

 

 Förskolan som en språklig arena 3.1.1
Förskolan beskrivs som en arena där tillgång till språk är en förutsättning för barns 

språkutveckling och lärande men också ett redskap. Tillsammans med hemmet, är förskolan 

den mest betydelsefulla språkliga domänerna för barn i förskoleåldern (Skolverket, 2013). 

I Skolverkets (2016c) allmänna råd och kommentarer till läroplanen för förskolan, framhävs 

att barns kommunikativa förmåga utvecklas i samspel med andra barn och vuxna i 

meningsfulla sammanhang. Storleken på barngruppen blir en faktor som påverkar möjligheten 

till kommunikation. Skolverket menar att i en grupp med många barn och få vuxna blir 

förutsättningarna för dialog sämre. Det kan istället leda till envägskommunikation, där det 

främst är de vuxna som säger till barnen vad de ska och inte ska göra. De vuxna som finns 

kring barnen har en central roll i att på olika sätt uppmuntra, stödja och skapa möjligheter för 

barnen att få använda sina språk. Därmed menar Skolverket att stödjandet av barns 

språkutveckling blir en pedagogisk fråga för förskolan. I förskolans arbete med 

språkutveckling framhävs pedagogernas förhållningsätt och kunskaper som betydelsefulla 

faktorer. Barnens förutsättningar för språkutveckling påverkas i stor utsträckning av de 

attityder barnen möter samt av den språkliga stimulans de får. Ett förhållningssätt som präglas 

av nyfikenhet, öppenhet och en vilja att lära sig mer om barnets språk är att föredra. 

 

3.2 Kommunikation 
Kommunikation betyder att dela något med någon och kräver ett samspel med två eller flera 

deltagare. Att skapa mening är centralt i kommunikationen och kan tolkas som ett 

grundläggande syfte (Svensson, 1998).   
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Vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att göra oss förstådda och förstå andra och det 

liv vi lever och formar tillsammans. […] Vi ingår på så sätt i en mängd olika meningsskapande 

sammanhang (Bjar & Liberg, 2003, s. 18).  

Ann-Katrin Svensson (1998) påpekar att små barn kommunicerar redan innan de kan 

tala/teckna med hjälp av exempelvis blickar och gester. Hur väl kommunikationen fungerar 

påverkas av hur den vuxna kommunicerar med barnet. Ögonkontakt lyfts fram som en faktor 

av vikt för en gynnsam kommunikation.  I FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) betonas att tillgång till information och 

kommunikation ska ske på samma villkor för alla individer.  

 

3.3 Språk  
Språk är ett av flera redskap för kommunikation. Språkets främsta uppgift sker i samspelet 

med andra men språket är också en central faktor för den kognitiva förmågan. Språket 

underlättar möjligheten att koda föremål och händelser, att minnas och att uppmärksamma 

omvärlden (Svensson, 1998).  Harry Knoors och Marc Marschark (2014) beskriver språk som 

ett system där olika delar, som var för sig är innehållslösa, sätts samman till meningsfulla 

enheter i form av morfem, ord och meningar. Genom att tillsätta en uppsättning regler, kan 

dessa enheter kombineras och användas i en oändlig ström av yttranden som kan uttyckas 

antingen i form av en auditiv modalitet genom att höra och tala, det vill säga ett talat språk 

eller genom en visuell modalitet genom att se och teckna, det vill säga teckenspråk. Olika 

språk skiljer sig från varandra genom strukturen för yttranden och genom hur språket 

används. 

Barbro Bruce (2009) lyfter fram att barnet har grundläggande biologiska förutsättningar att 

tillägna sig språk redan när det föds. Efter födseln vidareutvecklas och stimuleras 

språkförmågan i samspel med andra som har en nära relation med barnet. När barnet är litet 

sker samspelet främst med övriga i familjen, men ju äldre barnet blir desto mer betydelsefulla 

blir kompisar och pedagoger på förskolan. Barnet samspelar först med vuxna och sedan med 

andra barn. Orsaken är att vuxna har en större förmåga att möta barnet och bjuda in till 

samspel jämfört med barn.  Omgivningen har en viktig roll vad gäller att ge barnet språklig 

stimulans av tillräckligt god kvalitet och i tillräcklig stor utsträckning, just när barnet behöver 

det som mest. Enligt Bruce är samtal i lek och umgänge det mest betydelsefulla för barnets 

språkutveckling. Därmed blir det av vikt att skapa så många och så rika språkmedvetna 

tillfällen som möjligt i barnets vardag. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) 
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poängterar att bäst förutsättningar för språkutveckling finns i den miljö där språket används. 

Likaså är ett tidigt stöd centralt för en positiv språkutveckling, oavsett vilket språk barnet 

använder.  

 

 Teckenspråk 3.3.1
Teckenspråkets konstruktion liknar på flera sätt konstruktionen i talat språk. Tydliga 

åtskillnader i organisation, vokabulär, fonologi, morfologi, syntax och pragmatik finns i både 

talat språk och teckenspråk. Den främsta skillnaden mellan språken är teckenspråkets visuella 

modalitet jämfört med det talade språkets auditiva modalitet (Knoors & Marschark, 2014).   

Carin Roos och Siv Fischbein (2006) beskriver teckenspråket som ett gestuellt-visuellt språk 

som utgår från en spatial organisation. Vidare förklarar författarna att teckenspråket har en 

egen syntax och grammatik, vilket innebär att det betraktas som ett fullvärdigt språk.  

 

I vissa fall kombineras symboler från två olika modaliteter och används samtidigt. Att i samtal 

använda både tal och gester samtidigt kan ses som ett exempel på en multimodalitet. 

Användandet av gester sker ofta både automatiskt och omedvetet. Gester främjar 

kommunikationen, men även tillägnandet av språk och lärande samt förståelsen och 

produktionen av språk. Att använda tal och tecken samtidigt kan fungera som ett stöd i 

språkinlärningen och anses vara en fördel vid andraspråksinlärning. Gester liknar tecken 

genom att de båda produceras manuellt och uppfattas visuellt. Skillnaden mellan gester och 

tecken kan beskrivas som att tecken fungerar som delar av ett språk och har en mer stabil 

form jämfört med gester (Knoors & Marschark, 2014). Enligt Knoors och Marschark (2014) 

kan kombinationen av tal och tecken betraktas på två sätt. För det första kan kombinationen 

förstås som ett naturligt fenomen med syfte att underlätta hanteringen av visuell information 

och produktionen av manuellt språk. För det andra kan kombinationen förstås som ett 

multimodalt kommunikationssystem, skapat inom utbildningsområdet, som ett stöd för talat 

språk, språkförståelse och förvärvande av språk. Användandet av tal och tecken samtidigt kan 

betraktas som ett multimodalt kommunikationssystem där tecken följer det talade språkets 

grammatiska struktur. Roos och Fischbein (2006) menar att det sker ett lån av tecken från 

teckenspråket då tal och tecken används samtidigt i tecknad svenska, i tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation och i tecken som stöd till talet. I denna studie är det 

främst teckenspråk och tecken som stöd till talet som avses.  
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3.4 Språkutveckling  
Pauline Gibbons (2016) hävdar att språkutveckling är en process där barnet behärskar ett allt 

bredare register. Även om alla barn har förutsättningar för att lära ett språk är de sociala 

sammanhangen där barnet befinner sig i avgörande, både för att lära sig språket och för att 

använda språket för att skapa mening. Gibbons (2016) betonar därmed att språkutveckling 

sker i en social process. Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) menar att genom att 

binda samman språkutveckling och kunskapsutveckling skapas en språkinriktad undervisning. 

Detta innebär att undervisningen fokuserar på både språk och ämneskunskaper. 

Språkutvecklingen fungerar därmed som ett redskap för att kunna utveckla 

ämneskunskaperna.  Knoors och Marschark (2014) menar att språket blir en avgörande faktor 

för att lärandet ska bli effektivt och för att interaktionen mellan människor ska bli möjlig. Då 

språkinriktad undervisning främst riktar sig mot elever i skolan revideras begreppet delvis i 

den här studien och kommer för förskolans del att tolkas som ett språkutvecklande arbetssätt. 

 

Emelie Cramér-Wolrath (2006) problematiserar språkutvecklingen hos små barn som är 

teckenspråkiga genom att belysa att bristen på kunskap om denna utveckling riskerar att leda 

till otillräckliga stödinsatser. Genom att hänvisa till Vygotskijs proximala utvecklingszon 

menar Cramér-Wolrath (2006) att konsekvenserna kan bli att språket blir svårt att förstå för 

barnet eller att det tvärtom, inte utmanar barnet i tillräckligt stor omfattning. Författaren 

menar att eftersom majoriteten av föräldrarna till barn med dövhet och hörselnedsättning är 

hörande och själva lär sig teckenspråk, blir det framför allt i förskolan och skolan som barnets 

främsta teckenspråkiga språkutveckling sker. Förskolans och skolans betydande roll i barnets 

språkutveckling kräver därför tillgång till rika och varierande språkmiljöer.  

 

Barnets språkutveckling på tal jämfört med barnets språkutveckling på teckenspråk innefattar 

både olikheter och likheter. Uttryckssätten skiljer sig åt i språken då det uttrycks med hjälp av 

rösten respektive händerna. Likväl sker symboler, ordning, syntax och grammatik i talspråket 

med rösten medan teckenspråket utgår från olika grammatiska symboler i ansiktet, huvudets 

läge samt kroppens rörelser. Teckenspråket kräver också en visuell uppmärksamhet jämfört 

med talat språk, vilket begränsar den mängd språk som barnet kan ta till sig. Språkutveckling 

på tal jämfört med språkutveckling på teckenspråk innefattar också likheter. Den förspråkliga 

utvecklingen med joller finns i båda språken, men sker på talspråket genom rösten och på 

teckenspråket med hjälp av händerna. Därefter följer en liknande utveckling för båda 

grupperna genom gester, symboler, satser med två ord/tecken, satser med flera ord/tecken 
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samt utveckling av negationer och frågesatser. Den motoriska utvecklingen kan till viss del 

påverka språkutvecklingen då olika muskler används i talspråk respektive teckenspråkspråk 

(Cramér-Wolrath 2006).  

 

3.5 Sammanfattning 
Läroplanen för förskolan betonar hur språk och lärande oskiljaktigt hör samman och att 

förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling (Skolverket, 2016). 

Pedagogerna har en central roll i barns språkutveckling och pedagogernas förhållningsätt, 

kunskaper och attityder är avgörande för att skapa förutsättningar för språkutveckling 

(Skolverkets 2016c). För barn med dövhet och hörselnedsättning, som använder teckenspråk 

som sitt första språk, sker den främsta teckenspråkiga språkutvecklingen i förskolan. 

Förskolans betydande roll för barns språkutveckling ställer därför krav på tillgång till rika och 

varierande språkmiljöer. Det kräver också kunskap om små barns teckenspråkiga 

språkutveckling (Cramér-Wolrath, 2006).  

 

Kommunikation innebär att dela något med någon där språket är det främsta redskapet 

(Svensson, 1998). Men även om alla barn har förutsättningar för att lära ett språk, är de 

sociala sammanhangen där barnet befinner sig i avgörande, både för att lära sig språket och 

för att använda språket för att skapa mening (Gibbons 2016). De mest gynnsamma 

förutsättningar för språkutveckling finns i den miljö där språket används (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2017).   

 

Teckenspråket är ett fullvärdigt språk med egen syntax och grammatik. Den främsta 

skillnaden mellan talat språk och teckenspråk är teckenspråkets visuella modalitet jämfört 

med det talade språkets auditiva modalitet. Språkutveckling på tal jämfört med 

språkutveckling på teckenspråk innefattar både olikheter och likheter (Roos & Fischbein, 

2006; Knoors & Marschark, 2014).  I vissa fall kombineras symboler från två olika 

modaliteter och används samtidig. Kombinationen av tal och tecken är ett exempel på 

multimodalitet och fungerar som ett stöd i språkinlärningen samt anses vara en fördel vid 

andraspråksinlärning (Knoors & Marschark, 2014). 
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4 Tidigare forskning  
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.  Utifrån syftet har sökning gjorts på tidigare forskning 

relaterat till studiens forskningsområden. Sökningen har gjorts genom databaserna ERIC och 

DIVA samt genom referenser i artiklar och avhandlingar. Sökord som har använts för att finna 

tidigare forskning har varit språk, språkutveckling, kommunikation, förskola, barn, dövhet 

och hörselnedsättning. Motsvarande sökord på engelska har varit language, language 

development, communication, preschool, children, deaf och hard-of-hearing.  

De resultat som hittats i tidigare forskning och som bedömts vara relevanta utifrån studiens 

syfte presenteras under rubrikerna: Språkutveckling för barn med dövhet och 

hörselnedsättning, Språklig stimulans, Lekens roll i arbetet med språkutveckling, Pedagogens 

roll i arbetet med språkutveckling samt Organisatoriska förutsättningar.  Forskningen inom 

respektive område presenteras nedan.  

4.1 Språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning 
Brita Bergmans (2012) studie syftar till att beskriva barns tidiga teckenspråksutveckling. 

Materialet har samlats in genom videoinspelningar av förskolebarns spontana 

teckenspråkskommunikation med andra barn och vuxna. Videoinspelningarna har skett på 

specialförskolor för barn med dövhet och hörselnedsättning. Resultatet visar att barnet redan 

under sitt första år utvecklar olika kommunikationsmönster och där språket är ett redskap. 

Den tidiga kommunikationen bygger på en gestuell-visuell kommunikation där ögonkontakt, 

blickar, pekningar och gester dominerar. Pekningarna införlivas senare i teckenspråket i 

samband med att tecken riktas. Ögonkontakten syftar till att skapa och behålla närhet och 

samspel. Barnet ska också lära sig kopplingen mellan föremål och tecken, som här fungerar 

som en språksymbol. Både uppfattning av föremål och tecken sker via synen, vilket kräver att 

den vuxna anpassar sitt tecknande för att ge barnet möjlighet att förstå.  Barnets tidiga 

tecknande skiljer sig från den vuxnas tecknande, vilket innebär att det kan vara svårt för den 

vuxna att förstå vad barnet tecknar. Så småningom behärskar barnet även avbildade tecken, 

vilket innebär tecken som saknar grundform. Dessa tecken skapas i den situation de används 

och avser olika former av förflyttning och befintlighet, till exempel verbet ”ligga”. Beroende 

på om det är en bok eller en penna som ligger på bordet, används olika handformer för att 



            
 

11 

beskriva befintligheten. Handalfabetet och bokstavering ställer höga krav på barnets 

finmotorik och är därför något som barnen lär sig senare.  

 

Vikten av ögonkontakt lyfts även fram av Thomas E Allen, Amy Letteri, Hoa Song Choi och 

Daquian Dang (2014). I en forskningsöversikt om förhållandet mellan tidig exponering av 

visuellt språk och tidig litteracitet för amerikanska döva barn i förskolan, redogör författarna 

för betydelsen av ögonkontakt i syfte att upprätthålla en visuell uppmärksamhet. Författarna 

visar på betydelsen av gemenamma strategier för visuell uppmärksamhet och betydelsen av 

ögonkontakt med små barn för att skapa en positiv utveckling av ordförråd och språk. Allen et 

al. (2014) menar också att det finns en kritisk period för språkinlärning som infinner sig från 

barnets födsel och under barnets första år. Denna period beskrivs som begränsad och innebär 

en period där de mest gynnsamma förutsättningarna för barnets språkinlärning förekommer. 

Även barnets behov av kommunikation under denna period anses gynna språkinlärningen. För 

döva barn med hörande föräldrar, där föräldrarna inte använder teckenspråk, finns en risk att 

barnets möte med sitt första språk försenas jämfört med hörande barn. Detta leder till att den 

kritiska period när optimal språkinlärning sker, begränsas ytterligare för döva barn. Likaså 

framkommer även att möjligheterna till en optimal andraspråksinlärning minskar efter denna 

kritiska period. Allan et al. menar att den kritiska perioden för språkinlärning under barnets 

första år, talar för betydelsen av tidig språklig exponering.  

 

Dianne Goberis, Dinah Beams, Molly Dalpes, Amanda Abrisch, Rosalinda Baca och 

Christine Yoshinaga-Itano (2012) menar att det i tidigare forskning kring språkutveckling för 

barn med dövhet och hörselnedsättning, har förbisetts en betydande del i språkutvecklingen, 

nämligen utveckling av den pragmatiska förmågan. Den pragmatiska förmågan innebär 

barnets individuella förutsättningar att använda sina språkliga förmågor på ett passande sätt i 

sociala sammanhang, till exempel i samspel med jämnåriga kompisar. Enligt Goberis et al. 

(2012) är den pragmatiska förmågan den mest abstrakta och komplexa språkförmågan. 

Studien har genomförts med hjälp av två grupper av barn mellan två och sju år, en grupp barn 

med dövhet och hörselnedsättning och en kontrollgrupp med barn som är normalhörande. 

Författarna har använt sig av en pragmatisk checklista där föräldrarna fått besvara frågor om 

barnens pragmatiska förmåga. Resultatet visar att normalhörande barn vid tre års ålder klarade 

44 % av uppgifterna med komplext språk. Vid sex års ålder klarade de normalhörande barnen 

100 % av uppgifterna. Resultatet visar att gruppen barn med dövhet och hörselnedsättning vid 

sex års ålder klarade 6,6 % av uppgifterna med komplext språk och 69 % av uppgifterna vid 
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sju års ålder. Barn med lätt hörselnedsättning hade den snabbaste utvecklingen, men var ändå 

försenade jämfört med de normalhörande barnen. Barnen med måttlig till svår 

hörselnedsättning klarade betydligt färre uppgifter jämfört med barnen med lätt 

hörselnedsättning. Goberis et. al. (2012) menar att det är av vikt att identifiera de styrkor och 

svagheter som finns i barnets språkliga förmåga för att pedagoger sedan ska kunna skapa 

optimala situationer i arbetet med språk. Författarna hävdar att utan dessa förmågor, kommer 

barnen tvingas möta betydande utmaningar i situationer som kräver en fungerande 

kommunikation. 
 

4.2 Språklig stimulans 
Allen et al. (2014) belyser hur döva barns tillgång till en rik språklig miljö och språklig 

stimulans under de första åren skapar goda förutsättningar för deras kommande läs- och 

skrivinlärning samt övrig skolframgång. Det framkommer också att bristfällig språklig 

stimulans under barnets första år kan få skadliga effekter på barnets kommande läs- och 

skrivinlärning och övrig skolframgång. Författarna menar att döva barn är särskilt utsatta för 

dessa skadliga effekter då sannolikheten för att få en sämre språklig stimulans vid tillfällen 

när den språkliga stimulansen är som mest betydelsefull för språkutveckling, anses vara större 

för döva barn än hörande. Resultatet visar också att tidig tillgång till både teckenspråk och 

talat språk ger positiva effekter på döva barns tidiga läsförmåga. 

 

Margareta Ahlströms (2000) avhandling beskriver den språkliga och sociala situationen i 

förskolan för några barn med hörselnedsättning samt samspelet med andra barn och vuxna. 

Barnen i studien har gått på teckenspråksförskolor där både teckenspråk och talad svenska har 

exponerats. Materialet har samlats in genom videoobservationer av barn och pedagoger i olika 

samspelssituationer. Senare utökades studien till att även gälla pedagogernas sätt att 

kommunicera.  Intervjuer har genomförts med både föräldrar och pedagoger i syfte att få en 

bild av barnens kulturella kontext. Resultatet av Ahlströms studie visar att för barn med 

hörselnedsättning blir valet av språk, antingen tal eller teckenspråk, avgörande för 

möjligheten till samspel med andra barn med hörselnedsättning.  Vid samspel på tal med fler 

än två deltagare, oavsett om det gäller barn eller vuxna, får barnen inte de förutsättningar som 

behövs för att kunna samspela på lika villkor.  
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Carin Roos (2004) avhandling syftar till att beskriva några döva barns olika aktiviteter inom 

läs- och skrivområdet med fokus på interaktion och meningsskapande i samband med 

skriftspråkets konstruktion, funktion och användning. Studien riktar sig mot döva barn i 

förskolan och skolans tidiga år och har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt.  Material har 

samlats in genom observationer, intervjuer med barn, pedagoger och föräldrar samt annan 

data som exempelvis barnens skrifter och teckningar. En språklig bedömning av barnen har 

också använts. Resultatet visar på tre mer framträdande områden vad gäller döva barns läs- 

och skrivaktiviteter vilka beskrivs som textmiljön, barnens skriftspråkande samt barnens möte 

med en skriftspråkande kultur. Det första området, textmiljön, visar på att barnen genom olika 

texter får möjlighet att möta den skriftspråkliga kulturen. Döva barn möter det svenska 

språket som ett nytt språk och tillägnandet av skriftspråket blir därmed ett andraspråk. 

Resultatet visar att barnen uppmärksammar de texter i sin vardag som de upplever som 

meningsfulla, vilket innebär att texternas funktion och användning ses som avgörande 

faktorer. Roos visar också på de svårigheter som kan uppstå för döva barn när de möter nya 

ord i skrift. Ordet måste förklaras på teckenspråk samtidigt som det ska memoreras med rätt 

bokstäver i rätt följd. Med utgångspunkt i ovanstående blir det sociala samspelet kring ord och 

texter oerhört viktigt. Roos menar att de vuxnas syn på barnen och barnens förmågor speglar 

sig i hur och i vilken utsträckning de skapar möjligheter för metaspråkliga samtal och 

aktiviteter samt utformar den skriftspråkliga miljön. Det andra området, barnens 

skriftspråkande, visar på barnens intresse för att läsa och skriva och som, till skillnad från 

hörande barn, tar sin utgångspunkt i det visuella. Barnen i studien konstruerar språket i 

samspel med andra, både barn och vuxna. Roos visar på hur barnen betraktar skrift som ett 

redskap för kommunikation. Det tredje området som framkommer i studien är barnens möte 

med en skriftspråkande kultur. Skriftspråkandet ses som en aktivitet som sker i ett 

meningsfullt sammanhang och med ett tydligt syfte för barnen genom att de skapar 

kommunikativa praktiker där skriften fungerar som en naturlig del. Genom att utforska andras 

läsande och skrivande prövar barnen sin roll som läsande och skrivande individer.  

 

Carin Roos och Karin Allard (2016) beskriver i sin systematiska litteraturstudie olika 

framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för barn med dövhet och hörselnedsättning från 

förskolan upp till de tidiga åren i skolan. I litteraturstudien har analys gjorts av befintliga 

studier och forskningsöversikter inom området som publicerats mellan 2010-2015. I analysen 

har en modell av Easterbrooks och Beal-Alvarez använts. Modellen framhäver olika faktorer 

som anses bidra till en positiv läs- och skrivutveckling för barn med dövhet och 
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hörselnedsättning. Dessa orsaksfaktorer förklaras som metakognitivt tänkande, tillgänglig 

kommunikation, visuell support, explicit instruktion samt scaffolding och mediering. Roos 

och Allard påtalar hur en förskjutning i forskningen över tid blir synlig, från att fokusera på 

barnens brister och svårigheter till att alltmer fokusera på pedagogers kunskap, ansvar och 

funktion. Däremot visar det sig att det i den undersökta forskningsöversikten saknas en 

diskussion om miljöns och organisationens betydelse för läs- och skrivutvecklingen för barn 

med dövhet och hörselnedsättning.  

 

4.3 Lekens roll i arbetet med språkutveckling 
Åsa Ljunggren (2013) visar i sin avhandling hur leken erbjuder möjlighet till kommunikation. 

Genom ett sociokulturellt perspektiv i kombination med begreppet affordance 1är syftet att 

synliggöra barns möjligheter till kommunikation med varandra i olika situationer på en 

flerspråkig förskola. Metoden för undersökningen har varit observationer samt intervjuer och 

samtal med pedagogerna. Resultatet visar att olika föremål leder till erbjudanden till 

kommunikation hos barnen både genom föremålen i sig och genom användningen av dessa i 

ett samspel. Resultatet visar också att pedagogernas arbetssätt indirekt påverkar möjligheterna 

till kommunikation, även om de inte var fysiskt närvarande. En gemensamt skapad upplevelse 

och erfarenhet som barnen fått på förskolan och som de sedan använder i leken beskrivs som 

ett exempel på detta. Leken innebär också att barnens kommunikation får inslag av 

metaspråklig karaktär. Även Roos (2004) visar på lekens betydelse för språkutvecklingen 

genom att beskriva hur den fungerar som en arena för barnen att utforska skriftspråkande 

aktiviteter. Att lekskriva, lekbokstavera och lekläsa är begrepp som används i studien för att 

beskriva hur barnen i leken prövar och tränar de olika skriftspråkande aktiviteterna. Bergman 

(2012) menar på liknande sätt att språket är en betydelsefull del av barns lek då språket 

fungerar som ett redskap för att organisera och genomföra leken.  

 

4.4 Pedagogens roll i arbetet med språkutveckling 
Pedagogen har en betydelsefull roll i arbetet med små barns språkutveckling. Pedagogers 

engagemang, strategier och förhållningssätt i relation till förskolans sociala språkmiljö 
                                                           
 

1 affordance innebär här erbjudanden och syftar till hur olika miljöer kan ge erbjudanden till 
kommunikation 
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beskrivs i en avhandling av Martina Norling (2015). Begreppet social språkmiljö förklaras 

som barns läs- och skrivlärande i en pågående process som inleds redan hos de yngsta barnen 

och som sker i olika sociala sammanhang.  Norling utgår från sociokulturellt, 

utvecklingsekologiskt och bioekologiskt perspektiv. Materialet har samlats in genom enkäter, 

observationer, fokusgruppsintervjuer och videoobservationer. Resultatet visar att det främst är 

tre dimensioner av pedagogernas strategier i social språkmiljö som framträder i studien, vilka 

är lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa strategier. Lekstrategier beskrivs 

både som ett centralt redskap för barns sociala språkmiljö och som en drivande faktor i det 

sociala samspelet mellan barnen. Leken ses inte som en isolerad aktivitet utan som något som 

genomsyrar alla aktiviteter i förskolan. Emotionella strategier syftar till att vara lyhörd för 

barnens behov, intressen och erfarenheter. Genom exempelvis ögonkontakt, kramar och att 

hålla i handen skapas kontakt och uppmärksamhet i den sociala språkmiljön. Kommunikativa 

strategier handlar om att främja kommunikation och verbalt språk genom användning av olika 

multimodala och semiotiska verktyg. Att främja verbalt språk innebär pedagogernas strategier 

för att uppmuntra användningen av språket genom att ställa öppna frågor, bekräfta, variera 

språket, återkoppla, hänvisa och att stötta barnen vid språkliga utmaningar genom exempelvis 

begreppsutveckling, analys och reflektion. Även olika former av läs- och skrivstrategier ses 

som strategier av vikt. Resultatet visar att begreppsutveckling och utmaning av barnens 

reflektion och tankar förekommer mer sällan. Även pedagogernas behov av 

kompetensutveckling angående social språkmiljö uppmärksammas.  

Konsekvenser av pedagogers strategier beskrivs även av Karin Botö, Annika Lantz-

Andersson och Cecilia Wallerstedt (2017) som undersökt interaktionen mellan barn och 

pedagog i olika läs- och skrivaktiviteter i förskolan. Till grund för undersökningen ligger 

förskolans pedagogiska uppdrag som tydligt framhävs i läroplanen. Materialet har samlats in 

genom videodokumentation av en grupp barn mellan tre och fem år i två aktiviteter vid olika 

tillfällen. Utgångspunkten tas i ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att författarna 

betraktar undervisning i förskolan som en kommunikativ process där språket har en central 

roll. Resultatet visar att den språkliga delen i de läs- och skriftspråkande aktiviteterna 

utvecklar sig olika beroende på vilka strategier pedagogerna använder. Pedagogernas val av 

strategi leder i sin tur till olika former av interaktion där pedagogerna har olika mycket 

kontroll över språket. Den första aktiviteten beskrivs som en gemensam aktivitet med 

utgångspunkt i leken. Skriftspråket har gjorts till ett gemensamt innehåll mellan barn och 

pedagog och pedagogen guidar och leder barnen vidare i en gemensam 
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problemlösningsprocess. I den andra aktiviteten är individen i fokus. Aktiviteten är också mer 

uppgiftsorienterad än den första och pedagogen leder barnen enskilt och i en individuell 

problemlösningsprocess. Den andra aktiviteten erbjuder inte något gemensamt innehåll för 

alla barn och pedagogen utan det är istället det enskilda barnet som är i fokus. Pedagogen är 

den som styr aktiviteten, vilket innebär att barnens deltagande och inflytande begränsas. När 

andra barn tar initiativ till samspel med det barn som står i centrum för aktiviteten, stoppas de 

av pedagogen med uppmaning om att vänta på sin tur och att låta kompisen få tänka själv. 

Botö et al. (2017) menar att de olika pedagogiska strategierna som blir synliga i respektive 

aktivitet får konsekvenser för barnens deltagande som i sin tur påverkar möjligheten till ett 

samspel kring ett gemensamt innehåll. Vidare menar författarna att läs- och skriftspråkande 

aktiviteter som utgår från barnens förståelse och intresse och som utformas på ett lekfullt sätt, 

blir mer meningsfulla för barnen.  

Ahlström (2000) belyser i sin avhandling pedagogers kommunikativa stil och samspel i 

relation till barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. I det kommunikativa 

samspelet framkommer tre huvudsakliga förhållningssätt hos pedagogerna. Det första 

förhållningssättet kännetecknas av en barncentrerad och dialoginriktad stil där den vuxne 

anpassar sig efter barnens ålder, intresse och språkliga förmåga. Detta förhållningssätt var 

detsamma oavsett aktivitet och konstellation av barngrupp. Barnen bjöds in till att vara 

delaktiga i aktiviteterna och dess utformande. Utifrån barnets reaktioner, uttryck och tankar 

fördes gemensamma reflektioner och samtal mellan barn och vuxna. Det andra 

förhållningssättet beskrivs som en vuxencentrerad stil som kännetecknades av en övervakande 

funktion över barnen. Den vuxne ställde ofta en stor mängd frågor till barnen om vad barnen 

gjorde. Dialogerna var få och kortfattade. Barnens initiativ till kommunikation möttes sällan 

och de fick heller inte stöd i att utveckla sina tankar och sin kommunikation. Tillsägelser att 

följa och vara uppmärksam på det som skedde här och nu var vanligt förekommande. Det 

tredje förhållningssättet är en kombination av de två övriga. I relation till vissa barn var den 

vuxnas kommunikativa stil barncentrerad och dialoginriktad medan den var mer 

vuxencentrerad i relation till andra barn. Även i olika aktiviteter och beroende på antalet barn 

var den kommunikativa stilen olika.  
 

Pedagogernas betydelse och stöd i barnens språkutveckling diskuteras vidare i en artikel av 

Svensson (2012).  I artikeln presenteras en forskningsöversikt kring flerspråkiga barns 

språkliga situation i förskolan i syfte att lyfta fram och diskutera hur förskollärare kan stödja 
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flerspråkiga barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd.  Svensson betonar att när barn inte 

på eget initiativ väljer att utforska språket måste förskollärare välja aktiviteter som stimulerar 

deras nyfikenhet på språk.  Likaså betonas hur språkutveckling sker under lång tid och att det 

därför är viktigt att barnet tidigt får möta ett språk rikt på variationer. Ett språkstimulerande 

arbetssätt i förskolan innebär, enligt Svensson, att frågorna som ställs till barnen är äkta och 

öppna, att pedagoger upprepar och bekräftar barnens yttranden, att ett varierat språk används 

samt att barnen får stöd av pedagogerna när de tar initiativ till samtal. Författaren betonar 

förskollärarens ansvar för att på ett medvetet sätt arbeta med alla barns språkutveckling och 

hänvisar till läroplanens skrivning om detta. Vidare belyses hur satsning har gjorts på 

nationell nivå vad gäller vidareutbildning för pedagoger för att öka medvetenheten inom 

området.  Svensson menar att det är pedagogerna som ska skapa trygga miljöer och tillfällen 

där barnen med lust och nyfikenhet kan utveckla sin språkförmåga.  Även Botö et. al. (2017)  

lyfter fram hur pedagogen får en avgörande roll i interaktionen och i barnens möte med läs- 

och skriftspråkande aktiviteter i förskolan. Likaså skriver Roos och Allard (2016) fram hur 

interaktionen ligger till grund för allt lärande. Interaktionen innefattar metakognitivt tänkande, 

explicit instruktion samt scaffolding och mediering, några av de ovan beskrivna 

orsaksfaktorerna som ingick i den modell som användes i analysen. Vad gäller scaffolding 

och mediering beskriver författarna hur pedagogen genom sitt stöd till barnet, fungerar som 

en medierande resurs. Det kräver att pedagogen känner och förstår barnet, för att kunna 

använda en metod och en språklig struktur som gör att barnet, tillsammans med andra, når 

strax över sin egen förmåga. 

Roos och Allard (2016) menar att det saknas forskning om den tidiga interaktionens betydelse 

för språkutvecklingen för barn med hörselnedsättning i samband med att det tidiga läs- och 

skrivlärandet debatteras. Resultatet i studien visar även på att det stöd som ges under 

förskoleåren för barn med dövhet och hörselnedsättning, fortfarande fokuserar på att i första 

hand utveckla tal. Detta kan tyda på att pedagogerna inte ser läsande och skrivande som något 

som kan ske redan hos barnen i förskoleåldern och inte heller ser det som en form av 

språkande. Vikten av att skapa rika språkmiljöer, läsa i stor omfattning och att samtala om 

texter beskrivs som viktigt och bör ske redan med de yngsta barnen. Roos och Allard menar 

att tecken som stöd och teckenspråk blir viktiga möjligheter till en fungerande interaktion.  

Roos (2004) menar att de hinder som barnen möter i skriftspråkande ofta beror på de vuxnas 

oförmåga att ta barnens perspektiv och att kunna möta dem på rätt nivå. Resultatet visar på att 

de vuxna vid flera tillfällen underskattar barnens förmåga. Roos menar att de vuxna behöver 
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ha mer kunskap om små barns tecknande och även mer erfarenhet av arbete med döva barn. 

Det framkommer också i studien att en ömsesidig tillit mellan barn och pedagog skapar goda 

förutsättningar för barns skriftspråkande och kommunikation samt leder till att barnen vågar 

allt mer.   

4.5 Organisatoriska förutsättningar  
Ingrid Pramling Samuelsson, Pia Williams och Sonja Sheridan (2015) fokuserar i sin studie 

på förskollärares förhållningssätt kring möjligheter och hinder i arbetet med läroplanen i 

relation till barngruppens storlek. Studien bygger på material som samlats in genom enkäter 

och intervjuer med förskollärare. Teoretisk utgångspunkt tas i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska systemteori. Resultatet visar på att antalet barn i gruppen får 

konsekvenser för de val och bortval som förskollärarna gör i verksamheten. Faktorer som 

påverkar de val och bortval som görs, presenteras i studien i form av tre teman. Dessa teman 

beskrivs som organisation av barngrupp, att tidsmässigt inte hinna med planerat innehåll och 

att välja innehåll ur läroplanen. Gällande organisation av barngruppen anser flera 

förskollärare att det krävs ett annat arbetssätt jämfört med tidigare då de upplever att det är för 

stor barngrupp. I vissa fall handlar upplevelsen av en stor barngrupp inte om antalet barn utan 

mer om sammansättningen. Organisationen av barngruppen handlar också om att planera och 

strukturera för mindre grupper av barn under dagen. Sammansättningen av barngruppen ses 

som avgörande för att kunna ge alla barn tillräckliga möjligheter till att må bra, att lära och att 

utvecklas. Ytterligare en svårighet som framkommer i studien är att möta barn i behov av 

särskilt stöd på ett professionellt sätt. Läroplanens krav och förväntningar skapar stress hos 

förskollärarna då de upplever att de inte ges tillräckliga förutsättningarna för att möta dessa 

krav och förväntningar. Arbetet med språk och kommunikation ges som ett exempel på 

område där förskollärarna uttrycker att de inte kan arbeta på ett tillfredsställande sätt utifrån 

läroplan och barnens behov. Det andra temat, tidsbrist, beskrivs som genomgående i hela 

studien. Förskollärarna anser att ju större barngruppen är, desto mindre tid finns det till att 

möta varje barn i kommunikation och interaktion. På samma sätt begränsas även varje barns 

utrymme i gruppaktiviteter. Uttryck ges för svårigheten att hinna med det planerade 

innehållet, då det ofta inträffar oförutsedda händelser som kräver att planeringer behöver 

ändras. Bristen på tid samt stora barngrupper anses också vara en orsak till att förskollärarna 

upplever att de endast hinner arbeta ytligt med innehållet och inte hinner fördjupa sig i 

specifika mål i läroplanen. Det tredje temat innebär att stora barngrupper leder till att 

förskollärarna väljer bort ett visst innehåll i läroplanen. Pedagogerna upplever att vissa 
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målområden finns med som en kontinuerlig del under hela dagen, så som värdegrunden, 

medan andra målområden anses kräva särskilda arbetssätt och väljs därför bort. Arbetet med 

språk och kommunikation anses vara ett område som förskollärarna arbetar kontinuerligt med 

och som sker under hela dagen.  

 

4.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar forskningsområdet att barnet redan under sitt första år utvecklar 

olika former av kommunikation, där språket fungerar som ett redskap. Kommunikationen och 

språket utvecklas under lång tid och det är därför av vikt att barnet tidigt får möta ett rikt 

språk i en rik språklig miljö. Likaså påverkas barnets förutsättningar för kommande läs- och 

skrivinlärning och övrig skolframgång. Forskningen visar också på interaktion som en 

förutsättning för barnets språkutveckling och att interaktion med flera deltagare skapar 

svårigheter för barn med dövhet och hörselnedsättning att samspela på lika villkor. Leken 

lyfts fram som central för barnens språkutveckling då den erbjuder möjlighet till 

kommunikation.  Leken fungerar både som redskap i barnets språkutveckling och som 

drivande faktor i samspelet med andra barn. Forskning visar att pedagogerna på förskolan har 

en central roll i små barns språkutveckling. Pedagogers kunskap, strategier och 

förhållningssätt blir synliga och får konsekvenser för barnens deltagande, som i sin tur 

påverkar möjligheten till interaktion. Att i ett språkutvecklande arbetssätt utgå från barnens 

förståelse och intresse, bidrar till mer meningsfulla aktiviteter för barnen. Barngruppens 

storlek och andra organisatoriska faktorer får en avgörande roll i förskolans arbete med 

språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.  För barn med dövhet och hörselnedsättning är tillgång till 

språk och kommunikation av betydelse för en gynnsam språkutveckling. I läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016), betonas att lärandet i förskolan ska utgå från ett 

samspel med andra och där barngruppen ses som en central resurs i barnets utveckling och 

lärande. Likaså betonas hur språk och lärande oskiljaktigt hör ihop. Utifrån ovanstående 

resonemang har en sociokulturell teori på lärande valts i denna studie.  

5.1 Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin utformades ursprungligen av Lev S. Vygotskij (1896-1934). En av 

de mest centrala aspekterna i Vygotskijs sociokulturella teori är att lärandet sker i samspel 

med andra. Lärandet anses ske genom appropiering, vilket innebär att människan i samspelet 

med andra får kunskap om olika sätt att tänka och samtala (Säljö, 2017). 

 

Roger Säljö (2017) beskriver begreppen mediering och medierande redskap och hur de ses 

som centrala i Vygotskijs syn på lärande. Medierande redskap skildras som resurser för 

tänkande och handling och kan vara antingen mentala eller fysiska. De skapas i ett visst 

kulturellt sammanhang och förs sedan vidare och utvecklas i andra sammanhang. De 

medierande redskap som är av fysisk karaktär kallas för artefakter. Det viktigaste medierande 

redskapet inom den sociokulturella teorin är språket. Vygotskijs tankar kring att interaktion 

med omvärlden alltid medieras med hjälp av samhällets kulturella redskap, beskrivs även av 

Sandra Smidt (2010). Smidt beskriver de kulturella redskapen som sociala och hur de ha 

skapats av grupper av människor som ett svar på behov och värderingar och inbegriper bland 

annat språk. Säljö beskriver hur språket också anses ha en yttre sida där det används som 

redskap i samspel med andra samt en inre sida när det används för tänkande. Att lära innebär 

enligt den sociokulturella teorin att lära sig behärska medierande redskap och det är genom att 

ta till sig flera medierande redskap som utveckling sker.  

Ett centralt begrepp hos Vygotskij är den proximala utvecklingszonen och som på engelska 

kallas the zone of proximal development. Säljö (2017) beskriver innebörden i den proximala 

utvecklingszonen som att en individ anses använda mer avancerade förmågor och kunskaper 

när de löser problem med stöd av en vuxen eller en mer erfaren person. Det avstånd som 
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uppstår mellan vad en individ klarar själv och vad en individ klarar med stöd av en mer 

erfaren person, kallas enligt Vygotskij för utvecklingszonen.  Smidt (2010) beskriver 

utvecklinszonen på liknande sätt och menar att det barnet gör i en aktivitet är vad barnet kan 

och vet just då. Det barnet skulle kunna veta och göra med stöd och hjälp, förklaras som 

barnets potential och att avståndet däremellan är utvecklingszonen. Den mer erfarna 

personens uppgift blir att hjälpa barnet från dess aktuella prestationsnivå till dess potentiella 

nivå. Personen får då en roll som en medierande resurs. Säljö menar att diskussionerna om 

utvecklingszonen visar på vikten av socialt samspel för lärande. 

Ytterligare ett centralt begrepp hos Vygotskij och inom den sociokulturella teorin är 

scaffolding. Scaffolding beskrivs som de stödstrukturer som den mer erfarna personen 

använder för att hjälpa barnet nå dess potentiella nivå. Syftet är att stödet ges i form av en del 

i taget och förutsätter en uppmärksamhet kring vilken form av och hur mycket stöd som 

barnet behöver (Smidt, 2010). Då det är pedagogerna som är ansvariga för den pedagogiska 

verksamheten i förskolan, ställs krav på att pedagogerna ger barnet det stöd som behövs för 

att barnet ska komma vidare. Hur stöttning utformas anses vara avgörande för lärandet 

(Gibbons, 2016).  

I denna studie kommer den sociokulturella teorin att användas som utgångspunkt i tolkning av 

resultatet. Det empiriska materialet tolkas utifrån den sociokulturella teorins syn på att lärande 

sker i samspel. De centrala begreppen inom den sociokulturella teorin som beskrivits ovan 

kommer att användas som redskap i tolkningen av studiens resultat.  

 

 

 

 

 

 



            
 

22 

6 Metod 
I detta kapitel kommer hermeneutiken som metodansats samt tillhörande centrala begrepp att 

beskrivas. Vidare presenteras studiens urval och avgränsning. Därefter beskrivs 

genomförandet av intervjuer samt genomförandet av analysen. Studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet diskuteras samt forskningsetiska ställningstaganden.  

Studiens syfte är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.  Hermeneutiken har valts som metodansats eftersom fokus 

är att tolka pedagogernas uppfattning och tankar kring arbetet med språkutveckling i 

förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning.    

 

6.1 Hermeneutik som metodansats 
Hermeneutiken syftar till att tolka, förstå och förmedla och används främst för att visa på 

uppfattningar av olika fenomen. Att tolka innebär att beskriva betydelsen av något som något. 

Genom att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt till texterna ges goda förutsättningar för 

tolkning. Texterna ska inte granskas eller observeras, utan bör istället innehållsmässigt 

försöka förstås. Därmed strävar hermeneutiken efter att försöka förstå innebörder i de objekt 

som studeras. Att som läsare ställa frågor till texten är en aspekt av vikt inom hermeneutiken. 

Kvantiteten av ett begrepp eller fenomen i texten bör ses som en del av tolkningen och bör 

inte bortses från i syfte att istället stämma överens med våra egna uppfattningar (Westlund, 

2015; Ödman, 2017). 

Variationen av tillträde och förförståelse av det empiriska materialet gör att forskare kan välja 

olika angreppssätt för förståelse och tolkning. Därmed finns det ingen allmängiltig arbetsgång 

för analys- och tolkningsarbetet inom hermeneutiken (Westlund, 2015). Den hermeneutiska 

cirkeln är ett begrepp som används för att beskriva hur tolkningsprocessen hela tiden går 

framåt och bakåt samt mellan helhet och delar (Kvale & Brinkmann, 2014). I den 

hermeneutiska cirkeln sker en ständig kontextualisering och de-kontextualisering, mellan 

helhet och delar i form av ett ömsesidigt beroende. Kontexten blir därmed avgörande för vår 

tolkning och förståelse. I den hermeneutiska cirkeln är även förförståelsen ett centrat begrepp. 

Att förutsättningslöst tolka något ses som en omöjlighet då vi alltid har en förförståelse av det 

vi tolkar. Förförståelsen styr riktningen i sökandet och avgör vilken aspekt som objektet 

tolkas utifrån. Den hermeneutiska processen kan vidareutvecklas och även beskrivas som en 
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spiral, som söker både nya delar och som borrar sig djupare ned i förståelsen. Att ständigt 

omtolka kan ge större helheter och därmed en ökad kunskap om det studerade objektet 

(Ödman, 2017).   

Min kunskap och erfarenhet av att ha jobbat i både förskola och i skola med barn med dövhet 

och hörselnedsättning samt mitt nuvarande yrke som hörselpedagog, innebär en förförståelse 

för det område som undersöks. Min förförståelse vad gäller förskolans uppdrag och arbete 

ökar möjligheterna för en djupare förståelse av det pedagogerna beskriver under intervjuerna. 

På samma sätt ger kunskapen och erfarenheten av att arbeta med barn med dövhet och 

hörselnedsättning i olika åldrar ökade möjligheter förstå, tolka och beskriva det pedagogerna 

berättar i arbetet med dessa barn. Min förförståelse kan därför ses som en tolkningsresurs i 

analysarbetet.  Men förförståelsen kan också ses som ett hinder i tolkningen då den riskerar att 

ta vissa delar för givna alternativt utgå från förutfattade meningar.  

6.2 Urval och avgränsning 
Informanterna i intervjuerna har valts utifrån tillgänglighet, vilket innebär att informanterna är 

pedagoger som arbetar på de förskolor i kommunen där barn med dövhet och 

hörselnedsättning finns.  För att få kännedom om vilka förskolor som skulle komma att bli 

aktuella, togs kontakt med Landstingets Pedagogiska hörselvård, som har ett övergripande 

ansvar för barn med dövhet och hörselnedsättning inom förskolan i kommunen. Martyn 

Denscombe (2016) menar att ett första steg är att överväga möjligheten att få kontakt med 

deltagare till intervjuerna. Kontakten med Pedagogiska hörselvården kan därför ses som ett 

första steg i urvalsprocessen. Tre olika geografiska områden med sammanlagt fem förskolor 

blev aktuella för studien.  Mailkontakt togs med respektive förskolechef för att be om 

tillåtelse om att få genomföra intervjuerna.  Denscombe (2016) beskriver detta som att 

tillträdet kan vara beroende av att någon ger tillstånd till intervjuerna. Därefter fick jag 

mailadress och telefonnummer till de informanter som hade meddelat till respektive 

förskolechef att de ville ställa upp på intervju. Förskolechefen var den som kontaktade 

pedagogerna inför intervjuerna, vilket innebar att det var förskolechefen som avgjorde vem 

jag skulle komma att intervjua.  Det är relevant att reflektera kring förskolechefens val av 

informant och på vilka grunder detta val gjordes. Ett alternativ är att förskolechefen valde den 

pedagog som ansågs vara mest kunnig eller ha mest erfarenhet av att arbeta med barn med 

dövhet och hörselnedsättning. Ett annat alternativ är att pedagogernas intresse och vilja av att 

ställa upp på intervjun avgjorde.  Frågan ställdes till förskolecheferna om det fanns möjlighet 

att få genomföra fler intervjuer varpå förskolecheferna svarade att det var svårt att lösa.  
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I vissa fall svarade förskolecheferna relativt snabbt och gav sin tillåtelse medan det i andra fall 

tog längre tid. Detta innebar att tillgång till kontaktuppgifter till informanteran i vissa fall 

kunde fås direkt medan det i andra fall tog längre tid.  Kontakt togs med respektive informant 

via mail eller telefon och datum samt tid för genomförandet av intervjuerna bokades. Då 

förskolechefernas tillåtelse till genomförandet av intervjuer samt kontaktuppgifter till 

informanterna i vissa fall gavs relativt snabbt, kunde dessa intervjuer bokas och genomföras i 

ett tidigt skede medan andra intervjuer fick bokas och genomföras senare. Några av 

intervjuerna fick också ombokas och senareläggas på grund av sjukdom hos informanterna.  

 

6.3 Deltagarna i studien  

Deltagarna i studien är alla behöriga att arbeta i förskolan. Fem av pedagogerna är utbildade 

förskollärare alternativt tidigarelärare och en pedagog är utbildad specialpedagog. Samtliga 

pedagoger är kvinnor och är i ett åldersspann mellan 25 och 60 år. Att alla pedagoger är 

kvinnor kan bero på att majoriteten av pedagoger inom förskolan är just kvinnor. Möjligheten 

att intervjua en manlig pedagog blir därför svårare. Pedagogerna har olika lång 

yrkeserfarenhet av att arbeta i förskolan och även olika mycket erfarenhet av att arbeta med 

barn med dövhet och hörselnedsättning. Vissa av pedagogerna i studien har ett specifikt 

ansvar för barn med dövhet och hörselnedsättning på sin förskola, medan andra inte har detta 

uttalade ansvar. Specialpedagogen arbetar även mer övergripande mot flera förskolor med ett 

specialpedagogiskt stöd.  

 

6.4 Genomförande 
Sammanlagt gavs tillåtelse och möjlighet till att genomföra sex intervjuer. Ambitionen var att 

genomföra fler intervjuer men det uppstod svårigheter med att hitta fler informanter som hade 

tid och möjlighet att delta.  Av de sex genomförda intervjuerna har fem intervjuer skett med 

förskollärare och en intervju har skett med en specialpedagog i förskolan. Tidsåtgången för 

respektive intervju var mellan 20 – 30 minuter. Fyra intervjuer genomfördes på plats på 

respektive förskola och två intervjuer genomfördes via telefon på grund av praktiska 

omständigheter. Denscombe (2016) påpekar vikten av att notera den icke-verbala 

kommunikationen under intervjun. Då två intervjuer genomfördes via telefon, fanns inte den 

möjligheten. Vid någon intervju var det också svårt att höra informanternas svar, vilket ledde 
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till att jag fick ställa vissa intervjufrågor ytterligare en gång. Detta innebar att samtalsrytmen i 

vissa fall delvis försvårades.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en lärplatta för att sedan transkriberas och analyseras. 

Ljudupptagningarna kan betraktas som en bestående och relativt fullständig dokumentation av 

intervjun (Denscombe, 2016). Atmosfären vid genomförandet av intervjuerna upplevdes som 

god och avslappnad. Denscombe (2016) beskriver hur forskarens kön, ålder och etniska 

ursprung kan påverka hur ärliga deltagarna är i sina svar. Uppfattningen är att deltagarna var 

positiva över att ha blivit tillfrågade att berätta om sitt arbete och att deras svar under 

intervjuerna därför var genuina.  

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2016) 

innebär det att forskaren utgår från förutbestämda frågor, men med en flexibilitet och 

öppenhet för att anpassa intervjun efter det som informanten väljer att ta upp. Anteckningar 

fördes under alla intervjuer, vilket Denscombe (2016) menar är ett värdefullt komplement till 

ljudupptagningarna. Ett antal följdfrågor fanns antecknade för att ha som stöd, beroende på 

hur intervjuerna skulle utvecklas.  

6.5 Analysarbete 
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) belyser forskarens roll i kvalitativa studier och 

menar att den kan vara både en styrka och en svaghet. Styrkan anses vara i att tillåta 

människans insikter och erfarenheter leda till nya kunskaper medan svagheten anses vara det 

starka beroendet av forskarens egna färdigheter, kunskap, utbildning och kreativitet. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver forskaren som ett centralt redskap i den kvalitativa forskningen 

och främst i analysarbetet.  

Studiens datamaterial består av intervjudata. Analysen av datamaterialet har genomförts enligt 

det som Fejes och Thornberg (2015) beskriver som kategorisering. Det innebär att materialet 

har kodats i olika kategorier genom att analysera likheter och skillnader. Första steget i 

analysarbetet var att försöka skapa en helhet utifrån de samlade utskrifterna av intervjuerna 

och därför lästes utskrifterna flera gånger. Med utgångspunkt i intervjufrågorna, markerades 

nyckelord i respektive intervjuutskrift som sedan sammanställdes till en lista. Nyckelorden 

grupperades utifrån vilka som hörde samman med varandra och sökandet efter kategorier 

påbörjades. Nyckelorden sammanställdes och lästes igen för att kunna se vilka nyckelord som 

hörde ihop. Utifrån sammanställningen blev fyra huvudsakliga kategorier synliga: 

Kommunikation, Språkutvecklande arbetssätt, Pedagogens roll i ett språkutvecklande 
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arbetssätt och Förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt. Därefter lästes utskrifterna 

som helhet igen med syfte att finna de nyckelord som hörde ihop med respektive kategori. 

Nyckelorden markerades med olika färger beroende på vilken kategori de ansågs tillhöra och 

sammanställdes sedan under respektive kategori. Utifrån sammanställningen av nyckelorden 

framkom ett antal underkategorier för respektive kategori. Återigen lästes utskrifterna för att 

kunna placera olika yttranden under respektive underkategori. De olika kategorierna och 

underkategorierna har sedan beskrivits och tolkats med stöd av utdrag av yttranden av 

pedagogerna.  

Fokus i transkriptionen av intervjuerna har varit på innehållet och därför har intervjusvaren 

återgivits i skriftspråk istället för talspråk. Utfyllnadsord har tagits bort och svaren har skrivits 

med korrekt svensk ordföljd för att underlätta läsarvänligheten.  

6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) beskriver validitet som giltighet och avser i detta 

sammanhang om vald metod undersöker det den säger sig undersöka. Även forskarens 

trovärdighet och skicklighet ses som betydelsefulla faktorer i bedömningen av validiteten. 

Kvale och Brinkmann menar att validitet kräver att alla delar i forskningsprocessen 

kontrolleras och inte enbart resultatet. Författarna understryker att det är forskarens förmåga 

att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera resultaten som avgör validiteten.  Då 

studiens syfte fokuserar på pedagogernas uppfattningar, bedöms intervjuer vara en lämplig 

metod.  Informanternas svar innebär inte automatiskt att det är så pedagogerna på förskolan 

arbetar med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning. Däremot är det 

pedagogernas uppfattning om hur de arbetar som framkommer och som är intressant i detta 

sammanhang. Centralt är också att påpeka att det som en pedagog beskriver som 

framgångsrikt i arbetet med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning kan 

av en annan pedagog beskrivas som ett hinder.  

Reliabiliteten avser, enligt Kvale och Brinkmann (2014), forskningens tillförlitlighet och leder 

till frågan om informanternas svar och därmed resultatet kan upprepas vid andra tidpunkter 

och av andra forskare. Kvale och Brinkmann lyfter även fram reliabiliteten gällande 

intervjukvalitet och menar att formuleringen av intervjufrågorna både kan minska och öka 

reliabiliteten. Ledande frågor kan påverka och begränsa informanternas svar men kan också 

vara ett sätt att pröva reliabiliteten i svaren. I intervjuerna i min studie har ledande frågor 

använts när avsikten har varit att kontrollera om min uppfattning av det pedagogerna berättat 
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stämmer. Då min tolkning av informanternas yttranden och val av kategorier är det som ligger 

till grund för studiens analys och resultat, skulle en annan forskare kunna tolka materialet i en 

annan riktning. Analysen och resultatet i denna studie är således min tolkning av materialet.  

En studies generaliserbarhet avgörs, enligt Kvale och Brinkmann (2014), huruvida resultaten 

av en studie skulle bli desamma om de genomförs med andra undersökningsgrupper och i 

andra kontexter. Kvale och Brinkmann menar att istället för frågan om resultaten kan 

generaliseras bör frågan ställas om den kunskap som framkommit i en särskild intervju kan 

överföras till andra liknande situationer.  Resultatet i denna studie gör inga anspråk på att vara 

en sanning som talar om hur det är. Däremot kan den kunskap som framkommer i materialet 

ge en inblick i några pedagogers uppfattningar om möjligheter och hinder i arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning. Jag lämnar det sedan 

till läsare att själv bedöma om det är möjligt att generalisera resultatet till andra liknande 

situationer.  

6.7 Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning ställs krav på att skydda de individer som deltar i studien. 

Detta krav kallas för individskyddskravet. Individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna 

huvudkrav och kallas då informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  De fyra huvudkraven kommer att beskrivas och diskuteras nedan.  

Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om forskningens syfte. 

Deltagarna ska få information om på vilket sätt de deltar i undersökningen, att deltagandet är 

frivilligt och att de kan välja att avbryta sin medverkan när de så önskar (Vetenskapsrådet, 

2017). I samband med att pedagogerna blev tillfrågade om att medverka i intervjuerna, fick de 

också information om forskningens syfte och om det ämne som intervjuerna skulle handla 

om. Vid genomförandet av respektive intervju informerades deltagarna återigen om syftet 

med intervjun, hur materialet skulle komma att användas samt att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst har möjlighet att avsluta sin medverkan. Samtliga deltagare tillfrågades 

om de godkände att intervjuerna spelades in och alla gav sitt godkännande. Kontaktuppgifter 

lämnades även till respektive deltagare med erbjudande om att ta kontakt om det uppstod 

frågor eller funderingar efter intervjun.  

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna ska ges rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen och att de kan lämna undersökningen om de önskar, utan att det ger några 
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negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2017).  Då undersökningen fokuserar på förskolans 

arbete med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan, gavs först 

ett godkännande från respektive förskolechef. Därefter inhämtades samtycke från varje 

enskild deltagare. Detta samtycke skedde muntligt via telefon eller skriftligt via mail.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Förvaring av personuppgifter ska ske på ett sådant sätt att de inte är 

tillgängliga för obehöriga. Kravet på konfidentialitet hör ihop med frågor om offentlighet och 

sekretess (Vetenskapsrådet, 2017).  Eftersom barn med dövhet och hörselnedsättning är en 

relativt liten grupp, anser jag att kraven på konfidentialitet är mycket starka. I datamaterialet 

nämns varken vilken kommun eller förskola som undersökningen har genomförts i. Inte heller 

barnets namn eller kön framkommer i materialet i syfte att säkra anonymiteten. Förskollärarna 

benämns i materialet som pedagog 1 – 6. Vilken pedagog som arbetar på vilken förskola tas 

inte upp i analysen, då det inte bedöms vara relevant för studiens syfte.  

Syftet med nyttjandekravet är att säkra att de uppgifter som samlas in om enskilda personer 

endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017).  De uppgifter som finns inom 

ramen för den här undersökningen kommer endast att användas i detta examensarbete och 

tillsammans med handledare och övriga studenter vid examination. Examensarbetet kommer 

därefter att finnas sökbart på DIVA. 
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7 Resultat 
De frågeställningar som ligger till grund för studien är hur pedagogerna beskriver ett 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt vilka 

faktorer som främjar respektive försvårar ett språkutvecklande arbetssätt. Dessa 

frågeställningar kommer i följande kapitel att besvaras utifrån det resultat som framkommit 

genom intervjuerna. Utifrån analysen framkom fyra kategorier. Dessa kategorier presenteras 

som studiens resultat och benämns som Kommunikation, Språkutvecklande arbetssätt, 

Pedagogens roll i ett språkutvecklande arbetssätt och Förutsättningar för ett 

språkutvecklande arbetssätt. Till varje kategori finns ett antal underkategorier som 

representerar olika delar av respektive kategori. Varje kategori inleds med en kortare 

beskrivning och sedan följer en presentation av resultatet för respektive underkategori.  

Utifrån den hermeneutiska metodansatsen kommer mina tolkningar att ske i samband med 

presentationen av resultatet. Den sociokulturella teorin används som grund och som redskap 

för att tolka och förstå det empiriska materialet. För att tydliggöra och exemplifiera resultatet 

kommer yttranden från pedagogerna att användas.  

I resultatet presenteras pedagogerna som P och specialpedagogen som SP. Samtliga 

pedagoger är numrerade från 1-6. När pedagogerna har angett barnets namn eller hon/han i 

sina yttranden har det i texten bytts ut mot barnet, för att det inte ska vara möjligt att avgöra 

vilket barn som avses. 

7.1 Kommunikation 
Den kommunikation som beskrivs i följande avsnitt avser den kommunikation som sker i 

olika situationer i förskolan där barn med dövhet och hörselnedsättning deltar. 

Kommunikationen sker både i planerade aktiviteter och i spontana situationer samt mellan 

vuxen och barn och mellan barn och barn. Kommunikationen på förskolorna i studien sker 

genom talat språk och genom talat språk i kombination med tecken som stöd. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det kommunikation i samspel som är i fokus. I följande avsnitt 

diskuteras betydelsefulla faktorer för kommunikation, tecken som stöd i kommunikation och 

hinder i kommunikation. De faktorer som framkommer som utmärkande i kommunikation 

med barn med dövhet och hörselnedsättning är i följande avsnitt kursiverade.  

 Betydelsefulla faktorer för kommunikation 7.1.1
Flera pedagoger uttrycker vikten av att ha ögonkontakt i kommunikationen med barnet med 

dövhet och hörselnedsättning. För att kunna ha ögonkontakt mellan deltagarna blir 
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placeringen avgörande, något flera pedagoger ger uttryck för då de betonar att de alltid sitter 

mittemot barnet vid kommunikation. Flera pedagoger betonar vikten av att kommunikationen 

är tydlig.  

Kommunikationen måste vara väldigt tydlig, både mellan mig som pedagog och barnet men även 

mellan barnet och andra barn. (P 4) 

Vi tänker mycket på att vi sitter mittemot barnet, att vi har ögonkontakt, att vi pratar tydligt och att 

vi artikulerar. När vi vill uppmärksamma att vi vill prata med barnet så säger vi namnet först, så att 

barnet är med och vet att ”jaha, nu är det mig det gäller”, så att barnet kan rikta in sig på oss också. 

(P 1) 

Ovanstående yttranden visar på vikten av ögonkontakt och tydlighet i kommunikationen. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ögonkontakt tolkas som en grundläggande 

förutsättning för en fungerande kommunikation för barn med dövhet och hörselnedsättning. 

En tydlig kommunikation kan tolkas som att den är visuellt tydlig, för att ge ökade 

förutsättningar för barn med dövhet och hörselnedsättning. 

En pedagog beskriver också möjligheten att med hjälp av blickar stämma av med barnet 

under den pågående kommunikationen för att försäkra sig om att barnet förstår och hänger 

med. Likaså beskrivs vikten av att hela tiden läsa av barnet i kommunikationen, genom att 

kontrollera att barnet förstår, är uppmärksam och är med.  

Jag kunde se till att barnet var med, att barnet hörde och var med. Jag stämde av med blickar och 

försökte med hjälp av tecken fokusera, så att barnet verkligen uppfattade och inte missade något, 

så att barnet var med hela tiden. (P 4) 

Pedagogens yttrande visar på vikten av att under pågående kommunikation använda blickar 

och andra sätt för att läsa av barnet. Det kan tolkas som ett sätt för pedagogen att upprätthålla 

kommunikationen. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för pedagogen att kunna anpassa 

nivån på språket utifrån barnets förutsättningar. 

Flera pedagoger betonar också betydelsen av fysiska faktorer, som exempelvis 

belysning, ljudmiljö och omgivning, som viktiga för kommunikation.   

Det viktiga är att det inte är för mycket ljud eller störande moment runtomkring barnet. Det är 

väldigt viktigt hur många och vilken miljö man är i, att det är en lugn vrå och inte så mycket som 

stör runtomkring. (P 6) 
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De fysiska faktorerna som beskrivs ovan kan ses som centrala för kommunikationen. Utifrån 

den sociokulturella teorin kan ovanstående fysiska faktorerna tolkas som medierande redskap, 

då de fungerar som förutsättningar för att kommunikationen ska fungera optimalt.  

En pedagog betonar vikten av att använda ett gemensamt språk för alla barn i gruppen, för att 

skapa möjlighet till kommunikation mellan barnen.  

Det är också väldigt viktigt att alla barn på vår avdelning får tecken, så att de kan kommunicera 

med barnet. För det är så lätt att man glömmer bort det, att man bara tänker att de vuxna ska kunna 

kommunicera med barnen, men det är ju inte alltid heller det viktigaste. Det är ju minst lika viktigt 

att barnet med dövhet och hörselnedsättning kan kommunicera med sina kompisar och att 

kompisarna kan kommunicera med barnet. (P 3) 

Pedagogen konstaterar i sitt yttrande att det är centralt att inte bara fokusera på 

kommunikationen mellan barnet med dövhet eller hörselnedsättning och den vuxna, 

utan att kommunikationen mellan barn och barn är minst lika viktig. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan ett gemensamt språk för alla barn på förskoleavdelningen 

tolkas som ett sätt att ge barnet med dövhet och hörselnedsättning ökade möjlighet till 

kommunikation och samspel med andra jämnåriga kompisar.  Att kunna kommunicera 

med kompisar kan också leda till att beroendet av en vuxen för att kunna kommunicera 

och uttrycka sig minskar. 

Pedagogen beskriver vidare sin upplevelse av att barnen anpassar sin kommunikation 

och val av språk efter vilken situation de befinner sig i samt efter vem de ska 

kommunicera med.  

Det var en situation för ett tag sedan när barnen skulle sova.  Den pedagog som var med dem då 

hade legat och blundat för att få barnen att somna. Sen tittar pedagogen upp och då sitter tre barn, 

inklusive det här barnet då, och tecknar febrilt med varandra istället för att prata. Så för att 

pedagogen inte skulle märka det, så väljer barnen att teckna. (P 3) 

Ovanstående beskrivning av hur barnet anpassar sitt språk beroende på situation och 

person, bekräftar att kommunikation sker i samspel med andra och att det sker i det 

barnen upplever som meningsfulla sammanhang. Likaså kan barnets förmåga att 

anpassa sin kommunikation och språk tolkas som att barnen är aktiva i sitt lärande, 

något som är utmärkande för den sociokulturella teorin.  
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  Tecken som stöd i kommunikation 7.1.2
Samtliga pedagoger anger att de använder tecken som stöd i syfte att förstärka språket, som i 

detta fall är talad svenska.  

Vi använder det hela tiden, så mycket som vi bara kan. Vi försöker teckenanpassa allt. Vi har med 

det överallt. (P 1) 

Pedagogen beskriver i yttrandet ovan hur de strävar efter att teckenanpassa alla miljöer på 

förskolan. Detta syftar på att tydliggöra och förstärka de olika miljöerna på avdelningen. Som 

exempel finns tecken för kläder och skor i hallen och tecken för mat och dryck vid bordet där 

de sitter och äter. Att använda tecken som stöd för talad svenska, kan utifrån en sociokulturell 

teori ses som ett exempel på ett medierande redskap för interaktion. Ibland kan flera 

medierande redskap användas samtidigt, vilket beskrivs av några pedagoger som berättar att 

de, förutom tecken som stöd, även använder bilder för att ytterligare förstärka språket. En 

annan pedagog berättar att de ofta använder tecken som stöd, bilder samt visar konkreta 

föremål för en ökad tydlighet.  

Om barnet till exempel ska gå till toaletten så säger vi det, vi tecknar det och visare en bild. För att 

det ska bli ännu tydligare kan vi också gå bort och hålla i toalettdörren. (P 5) 

Ovanstående yttrande visar på hur kombinationen av tal, tecken och bilder används för att öka 

tydligheten i kommunikationen. Utifrån en sociokulturell teori kan kombinationen av flera 

modaliteter tolkas som användandet av flera medierande redskap samtidigt.  

Flera pedagoger uttrycker att de tycker att tecken som stöd är en tillgång för alla barn, inte 

endast för barn med dövhet och hörselnedsättning.  

Vi jobbar med tecken med alla barn hela tiden. Även om barnet (med dövhet och 

hörselnedsättning) är sjukt så jobbar vi lika mycket med tecken ändå. (P 3) 

 Även de små barnen kan ju använda tecken. De kan sitta vid bordet och vill ha mjölk, men kan 

kanske inte säga det. Och om man är på gården och någon har ramlat,  så kan vi ju ha ett 

samförstånd även om vi är kanske tio meter bort. Då kan jag ju fråga med tecken ”behöver du 

hjälp?”  (Pedagog 1) 

Ovanstående yttranden kan tolkas som att tecken som stöd kan fungera som ett medierande 

redskap i samspel för alla barn, både hörande barn och barn med dövhet och 

hörselnedsättning. Användandet av tecken som stöd i kommunikationen kan också tolkas som 

en fördel i de situationer där det talade språket inte räcker till.  
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En annan pedagog menar att de på avdelningen använder tecken hela tiden och så mycket de 

bara kan, till exempel i sånger, vid matsituationen och genom användning av handalfabetet.  

Vi är så medvetna om att vi ska använda tecken och alla barnen är ju också med på det, så det är 

inget konstigt för dem. Vi har det uppsatt överallt och de vill hela tiden lära sig. (P 1) 

Ovanstående yttrande kan tolkas som att tecken som stöd kan fungera som ett medierande 

redskap i den direkta kommunikationen med barnen i olika sammanhang. Det kan också 

tolkas som att tecken som stöd kan fungera som ett medierande redskap i en mer fysisk 

bemärkelse då bilder med olika tecken finns uppsatta på avdelningen i syfte att uppmuntra till 

kommunikation och samspel men också som en möjlighet att lära sig fler tecken. Pedagogens 

yttrande kan också ge en antydan till att de använder tecken som stöd till alla barn för att det 

inte ska betraktas som något avvikande eller riskera att vara utpekande för barnen med dövhet 

och hörselnedsättning.  

Samling samt frukost, lunch och mellanmål är situationer som pedagogerna framhäver som 

betydelsefulla i användningen av tecken som stöd.  

Speciellt vid maten, när vi sitter tillsammans och har möjlighet att teckna. Då diskuterar barnen 

vad vi kan behöva för tecken om det är något tecken vi inte har. Det är barnen som sitter vid bordet 

som har kommit på att det här måste vi ha som tecken och det här och det här. Så från att vi hade 

kanske tio tecken till en början så har vi nu 30 olika tecken inne vid matbordet.  ( Pedagog 1) 

Ovanstående situationer beskrivs som särskilt centrala i användningen av tecken som stöd. 

Detta kan tolkas som att pedagogerna upplever att det är lättare att använda tecken som stöd i 

mer konkreta och avgränsade situationer jämfört med i mer spontana situationer som uppstår i 

ett skeende när barnen är spridda över en större yta. Liknande tankar beskrivs av en pedagog 

som uttrycker att det är lättare att teckna i situationer när barnen är mer samlade jämfört med 

när de är mer utspridda över en större yta. Pedagogens beskrivning av användandet av tecken 

vid matsituationer kan också tolkas att dessa situationer upplevs som meningsfulla av barnen. 

Likaså är det barnens behov som styr vilka tecken som ska finnas, vilket kan tolkas som att 

barnen ser användningen av tecken som ett stöd för att kunna kommunicera och samspela 

med varandra. Ytterligare en tolkning är att genom att utgå från barnens behov skapas en 

kommunikation och interaktion som är meningsfull för barnen. 

Pedagogen beskriver vidare hur samma barn i matsituationen ovan, har utvecklat en form av 

lek där de ska lära och hjälpa varandra med hur de tecknar olika saker.  
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Barnet med hörselnedsättning kan teckna till ett hörande barn och fråga vad det är för tecken och 

sedan kan det hörande barnet teckna till barnet med hörselnedsättning och fråga vad det tecknet 

betyder. De har ett samspel i tecknandet, nästan som en lek. Ja de leker med olika tecken, de lär 

varandra och hjälper varandra. (P 1) 

En tolkning av ovanstående yttrande med utgångspunkt i den sociokulturella teorin och 

Vygotskijs tankar, visar på att leken är en central del i barnens samspel med varandra. 

Att lära och hjälpa varandra visar på att lärandet sker i samspel, något som också är 

dominerande inom den sociokulturella teorin. 

 

 Hinder för kommunikation 7.1.3
Flera pedagoger uttrycker att stora barngrupper kan vara ett hinder för en fungerande 

kommunikation för barn med dövhet och hörselnedsättning. En pedagog beskriver 

hörseltekniska hjälpmedel som en möjlighet att underlätta kommunikationen i större grupper.  

Det är svårare att kommunicera när det är en stor grupp. (P 4) 

Det är svårare i den stora samlingen. (P 6) 

Det är lättare när man är två stycken som kommunicerar med varandra.  Att nå barnen i den stora gruppen 

är ju svårt men då har vi våra tekniska hjälpmedel.  (SP 2) 

Ovanstående yttranden kan, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, tolkas som att större 

barngrupper kan vara en fördel, då det finns fler att samspel med. Samtidigt måste 

kommunikationen fungera, vilket för ett barn med dövhet och hörselnedsättning blir svårare i 

en större grupp. De hörseltekniska hjälpmedel som beskrivs ovan, kan tolkas som ett 

medierande redskap samtidigt som de bör betraktas som just hjälpmedel, vilka i sig kräver rätt 

förutsättningar för att fungera. 

En annan svårighet i kommunikationen med barn med dövhet och hörselnedsättning beskrivs 

vara kommunikation i oplanerade situationer som kommer hastigt.  

Det kan vara svårare att kommunicera med barn med dövhet och hörselnedsättning i situationer 

som kommer hastigt, om det har hänt något, till exempel om barnen har varit i bråk. En väl 

förberedd aktivitet är ju lättare, för då har man ju förberett sig innan. (P 3) 

Pedagogens yttrande ovan visar på uppfattningen om att spontana situationer kan vara ett 

hinder för kommunikation med barn med dövhet och hörselnedsättning.  Detta kan tolkas som 

att pedagogen inte upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna kommunicera utan 
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att först ha fått möjligheten att förebereda. Det kan vidare tolkas som att kunskap och 

erfarenhet av teckenspråk och tecken som stöd, får en avgörande roll i möjligheten att 

upprätthålla kommunikationen med barn med dövhet och hörselnedsättning. 

7.2 Språkutvecklande arbetssätt 
Ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan kan förstås på olika sätt. Det verkar inte finnas 

någon gemensam innebörd i begreppet utifrån pedagogernas beskrivningar. Däremot är det 

främst i konkreta och avgränsade situationer som pedagogerna uttrycker att ett 

språkutvecklande arbetssätt sker. I materialet är det tre huvudsakliga situationer som 

framträder; samlingen, leken och planerade aktiviteter.   

 Samlingen  7.2.1
Samling i olika former betraktas som en central del i förskolans arbete med språkutveckling.  

I alla våra samlingar, som vi har flera gånger om dagen, så kommer ju språkutveckling in. (P 6) 

Vi har vår språksamling där vi går igenom bokstäver och ljuden och vad det kan vara för ord som 

bokstaven finns i. Sen har vi ju även språksamlingar enligt Före Bornholmsmodellen. (P 1) 

På tisdagarna har vi språkgrupper men även lek, så att vi har bestämt vad vi gör varje dag och det 

gör ju också att alla får möjlighet att återberätta på olika sätt. (P 4) 

Flera pedagoger lyfter, i ovanstående yttranden, fram samling som en situation där 

språkutveckling sker. Utifrån en sociokulturell teori kan samlingen tolkas som en organiserad 

aktivitet, som uppmuntrar till interaktion och deltagande. 

Alla pedagoger uppger att en del i det språkutvecklande arbetssätt är arbetet med materialet 

Före Bornholmsmodellen, som är ett konkret material för förskolan med fokus på språklekar, 

sagor, sånger, rim och ramsor. Pedagogernas beskrivningar av samlingen som en arena för 

arbete med språkutveckling kan utifrån en sociokulturell teori tolkas som att lärandet sker i 

samspel med andra. Det kan också tolkas som att samlingen är en avgränsad aktivitet som 

sker varje dag i förskolan, vilket kan innebära att det finns tydliga rutiner för detta. Att utgå 

från ett konkret material kan ur ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att använda ett 

medierande redskap. Pedagogernas beskrivningar av ett språkutvecklande arbetssätt i 

samlingen kan också förstås mot en bakgrund av att samlingen i förskolan av tradition 

betraktas som en mycket viktig del av dagen. Det kan vara en möjlig tolkning av att samtliga 

pedagoger lyfter fram samlingen som ett viktigt forum i arbetet med språkutveckling. En 

annan tolkning kan vara att en gemensam samling är det enda tillfälle under dagen då alla 
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barn och pedagoger är samlade och närvarande. Syftet skulle därför kunna vara att se alla barn 

och att alla ska få vara delaktiga på samma gång. 

Samtliga pedagoger uttrycker att de inte gör någon skillnad i arbetet med språkutveckling för 

barn med dövhet och hörselnedsättning jämfört med hörande barn.   

Vi arbetar på samma sätt som med de andra barnen. Vi har aldrig tänkt något annat utan det 

handlar mer om att just finnas där för barnet när det behöver stöttning. Så jag kan inte säga att det 

är särskilt inriktat när det gäller att utveckla språket för just det barnet, utan det är på samma sätt 

som vi utmanar de andra i barngruppen. (P 4) 

Yttrandet ovan visar på en pedagogs beskrivning av att barnen med dövhet och 

hörselnedsättning är med i samtliga planerade aktiviteterna i arbetet med språkutveckling. 

Däremot förklarar flera pedagoger att barnet med dövhet och hörselnedsättning även får 

tillfälle att arbeta i en liten grupp.  

Barnet är med i allt arbete vi gör. Men sen har vi även en liten samling där barnet tillsammans med 

några kompisar får gå undan och så läser vi sagan igen men mycket långsammare och med mer 

tecken. (P 3) 

Ovanstående yttrande visar på att syftet med den mindre gruppen är att barnet ska få mer tid 

och utrymme till att arbeta med samma innehåll som i den tidigare aktiviteten som skett i den 

större barngruppen, men på andra sätt och kompletterat med tecken som stöd. 

Någon pedagog använder tiden i den mindre gruppen till att också träna på att använda 

hörapparat eller cochleaimplantat och skapa en positiv upplevelse kring detta. En annan 

pedagog beskriver att de avsätter en stund varje dag där barnet enskilt får arbeta med övningar 

som logopeden har angett och en stund där barnet arbetar med tecken, begrepp och ord med 

hjälp av olika appar på en lärplatta.  

Flera pedagoger betonar att det är viktigt att arbetet inte enbart sker med den enskilda 

individen, utan att det sker tillsammans med några kompisar.  

En liten grupp är ju bättre, men där barnet ändå har draghjälp av kompisar och där man får lära, 

samtala, uttrycka sig och att någon lyssnar. (SP 2) 

I yttrandet betonas att det ska vara ett fåtal kompisar med i arbetet i den mindre 

gruppen. Anledningen beskrivs som att det är av vikt att vara färre i gruppen för att 

underlätta kommunikationen.   
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En pedagog uttrycker arbetet och aktiviteterna i ett språkutvecklande arbetssätt är 

desamma för barnet med dövhet och hörselnedsättning som för de hörande barnen, men 

att skillnaden i så fall handlar mer om organisationen runt barnet med dövhet och 

hörselnedsättning.  

Det är organisationen runt barnet som är viktig, extra viktig för det här barnet. Det är det ju för 

många barn men ännu mer för det här barnet. (P 6) 

Ovanstående beskrivningar av pedagogernas uppfattning om språkutvecklande 

arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning är intressant. Samtliga pedagoger 

anger att de inte ser någon skillnad i arbetet med språkutveckling för barn med dövhet 

och hörselnedsättning jämfört med hörande barn. Samtidigt beskriver flera pedagoger 

hur barn med dövhet och hörselnedsättning även får möjlighet att arbeta i en mindre 

grupp med färre antal barn. I den mindre gruppen uppges att tempot är lägre och stöd 

för kommunikationen ges i form av tecken som stöd. Pedagogernas beskrivningar kan 

tolkas som att det främst är organisationen och miljön runtomkring barnet som är i 

fokus medan arbetet med språkutveckling sker på liknande sätt som för de hörande 

barnen. Barnen med dövhet och hörselnedsättning är i samtliga grupper med i den större 

samlingen. En relevant fråga att fundera kring kan därför vara varför pedagogerna väljer 

att ha samling med alla barnen samtidigt istället för att dela barngruppen i mindre 

grupper för att skapa möjlighet till kommunikation för alla barn.  

Utifrån den sociokulturella teorin kan pedagogernas uppfattningar ovan tolkas som att 

de saknar tillräckligt med kunskap för att kunna förstå den språkliga situation som 

skapas för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. Det kan leda till att 

barnet inte får det stöd som det har rätt till och inte heller de förutsättningar som krävs 

för en optimal spårkutveckling.  

 

 Leken 7.2.2
Lekens betydelse för arbetet med språkutveckling i förskolan poängteras av vissa pedagoger. 

Utifrån den sociokulturella teorin skiljer sig barnets lek från andra aktiviteter, genom att 

barnet i leken skapar låtsassituationer. Enligt Vygotskij sker låtsasleken då barnet förmår 

skilja mellan det barnet kan se och vad det betyder. Leken ger också barnet möjlighet att 
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skapa den proximala utvecklingszonen då den sociokulturella teorin hävdar att barnet i leken 

befinner sig en nivå högre än sin faktiska ålder och sitt faktiska beteende.  

Att vi ställer öppna frågor och utmanar dem i det de säger och berättar och just att leken ska vara i 

fokus. (P 4) 

Pedagogens yttrande beskriver hur de på förskolan arbetar för att ge barnet möjlighet att i 

leken skapa den proximala utvecklingszonen.  

En annan pedagog betonar vikten av att arbetet med språkutveckling ska vara roligt och 

lustfyllt för barnen.  

Vi jobbar mer medvetet med språkutveckling och på ett roligt sätt, genom lek och roliga aktiviteter 

som man ser att de uppskattar. (P 6) 

Yttrandet ovan visar på hur leken blir ett tillvägagångssätt för att göra arbetet med 

språkutveckling roligt och lustfyllt. 

I leken förekommer olika former av det som inom den sociokulturella teorin kallas 

medierande redskap. Språket är ett medierande redskap som används i leken, leksaker och 

fysiska föremål är andra medierande redskap. Även interaktionen betonas som grund för 

lärande. Interaktion är ofta en del av leken, men leken kan också ske enskilt. Följande 

yttrande visar på hur lek och språk oupplösligt hänger samman och hur stöttning sker i både 

språket och i interaktionen mellan barnen.  

Då kanske jag behöver vara med där och hjälpa till att utveckla leken. Jag är en medlekare, en 

ledare, men jag stöttar ju i språket och i kompisrelationer. Ja, en lekledare. (P 5) 

Det stöd som framkommer i yttrandet ovan kan liknas vid det som den sociokulturella 

teorin beskriver som scaffolding, vilket innebär de stödstrukturer som en mer erfaren 

person använder för att ge barnet stöd att komma vidare. 

 Planerade aktiviteter 7.2.3
Arbetet med språkutveckling i förskolan sker, förutom i samlingen, också vid andra tillfällen. 

Pedagogerna uttrycker att de har planerade aktiviteter på bestämda tider där syftet är att 

arbeta med språk.  

Vi har alltid onsdag förmiddag då min grupp är själva inne på avdelningen och då är liksom tanken 

att vi jobbar med språk. (P 6) 
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Pedagogens yttrande kan tolkas som att det krävs en uppdelning av barngruppen i 

mindre grupper för att skapa utrymme och möjligheter till kommunikation. Att 

organisera i syfte att skapa mindre barngrupper kan, utifrån en sociokulturell teori, 

tolkas som en förutsättning för att interaktion och därmed lärande ska kunna ske.  

Tillfället när barnen och pedagogerna sitter runt bordet för att äta beskrivs som en god 

möjlighet till att fokusera på språkutveckling. Likaså uppmuntrar pedagogerna barnens 

intressen för böcker genom att de på en förskola regelbundet besöker och lånar böcker 

som sedan finns tillgängliga på avdelningen. 

Sen har vi ju också jobbat med intresset för böcker. Vi har gått till biblioteket en gång i veckan där 

alla barn får möjlighet att välja en bok som de är intresserade av.  (P 6) 

Pedagogens yttrande visar på vikten av att uppmuntra barnens intresse för böcker, 

genom att ge dem möjlighet att besöka biblioteket. Böckerna som lånas finns sedan på 

avdelningen, vilket kan tolkas som ett bidrag till förskolans språkliga miljö.  

7.3 Pedagogens roll i ett språkutvecklande arbetssätt 
Pedagogens funktion i ett språkutvecklande arbetssätt framkommer på olika sätt i 

intervjuerna. Under analysen har tre huvudsakliga roller och funktioner blivit tydliga, dessa är 

pedagogens användande av samtal som redskap, pedagogen som en medierande resurs och 

pedagogen som en förebild.  

 Pedagogens användande av samtal som redskap för språkutveckling 7.3.1
Flera pedagoger betonar vikten av att använda och utveckla språket i barnens vardag. 

Samtalet fungerar som ett redskap för detta.  

Vi jobbar på ett språkutvecklande arbetssätt utifrån samtalet, dialogen. Vi är väldigt noga med det.  

Det är just det här att lyssna, att ge samtalstid och att värdera samtalet i det vardagliga. Och att 

benämna allting runtomkring. Det jobbar vi jättemycket med.  (SP 2) 

Yttrandet ovan visar på hur pedagogerna använder samtalet som ett redskap i ett 

språkutvecklande arbetssätt. Specialpedagogen visar i ovanstående yttrandet en 

medevetenhet om hur betydelsefullt samtalet är i ett språkutvecklande arbetssätt och hur de 

värdesätter samtalet under hela dagen. Utifrån en sociokulturell teori där lärandet sker i 

interaktion, kan samtalet tolkas som ett redskap i interaktionen och därmed i lärandet 

Likaså framhålls att språkutvecklingen sker under hela dagen och inte endast i planerade 

aktiviteter.  



            
 

40 

Men vi tar ju med oss språkutvecklingen hela vägen om man säger så, hela dagen. (P 3) 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ovanstående tolkas som vikten av att utgå från 

barnens erfarenheter och intressen i arbetet med språkutveckling. Det skulle kunna 

innebära att för att skapa förutsättningar för den proximala utvecklingszonen, krävs 

lyhördhet för var barnet befinner sig i sin utveckling, för att kunna stötta på rätt nivå. Ett 

samtal innefattar också en eller flera deltagare, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv kan 

tolkas som att lärandet sker i samspel med andra. 

 

En pedagog understryker vikten av att medvetet använda ett nyansrikt och varierat språk 

som utmanar barnen till att reflektera kring språket. Pedagogen betonar också att det är 

viktigt att reflektera kring och vara medveten om hur de kommunicerar med barnen, dvs. 

hur de använder språket.  

Så att man är lite utanför ramarna för vad de kan, att man triggar dem lite med ord eller uttryck 

som de inte känner till och sedan tillsammans fundera kring vad uttrycken kan betyda, vad det är 

man säger och vad man menar då. (P 1) 

Ovanstående yttrande kan jämföras med Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen. Pedagogens beskrivning av hur de i samtalet utmanar barnen genom 

att använda nya ord och uttryck som följs upp av en gemensam diskussion, kan tolkas 

som att pedagogerna som har mer erfarenhet stöttar barnen till att lära sig mer än de 

hade gjort själva eller genom att endast använda ord och uttryck som redan är kända för 

barnen.   

En pedagog ger uttryck för att det är av vikt att ta tillvara på de olika möjligheterna till 

samtal som uppstår i vardagen tillsammans med barnen. 

Att man drar nytta av allting, sen om det är när man knyter skosnören eller när man delar ett äpple, 

det är inte så noga. För är man medveten om det så ser man ju möjligheterna på väldigt många 

olika platser och tidpunkter under dagen. (SP 2) 

Yttrandet visar på betydelsen av att som pedagog vara medveten om vad 

språkutveckling kan innebära, för att kunna skapa och tillvarata möjligheter till samtal. 

Det kan tolkas som att specialpedagogen i yttrandet ovan har en fördjupad kunskap om 

språkutvecklande arbetssätt och hur vikten av pedagogernas medvetenhet om detta får 

en avgörande roll i verksamheten.  



            
 

41 

Att vara lyhörd för och att utgå från barnens intressen och behov ses av pedagogerna 

som värdefullt för att kunna utveckla samtalet och språket. Det betonas då att 

pedagogen förmår fånga de tillfällen som uppstår.   

Vi pratar väldigt mycket med barnen och använder språket tillsammans med dem.  Vi pratar om 

språket. (P 1) 

Ovanstående yttrande kan tolkas som att pedagogen använder ett metaspråk tillsammans 

med barnen, vilket innebär att samtala om själva språket.  

Pedagogen förklarar att det är lättare att möta barnen i samtalet om det finns en dialog 

med vårdnadshavare om det som barnet har gjort hemma.  

Det kan ju underlätta om föräldrarna har berättat att de till exempel har varit och lekt hos 

kusinerna, att man får lite bakgrundskunskap kring vad som har hänt under helgen. (P 5) 

Yttrandet ovan om en god dialog med vårdnadshavare, kan tolkas som att dialogen ger 

pedagogen en förförståelse för det barnen har gjort eller upplevt. Det kan vidare tolkas som att 

förförståelse ger ökade möjligheter till att skapa ett positivt samtal.  

 Pedagogen som en medierande resurs  7.3.2
Pedagogen som medierande resurs tolkas i detta sammanhang utifrån den sociokulturella 

teorin som att vara ett stöd i barnens kommunikation genom att finnas närvarande med 

barnen. Utifrån en sociokulturell teori kan pedagogen i detta sammahang tolkas som den som 

har mer erfarenhet och som genom stöd kan hjälpa barnen framåt. Språket beskrivs av flera 

pedagoger som grunden för kommunikation, vilket kan tolkas som ett medierande redskap. 

Med utgångspunkt i språk som grund för kommunikation, beskriver pedagogerna att det är 

betydelsefullt att finnas som ett stöd för barnet med dövhet och hörselnedsättning i 

kommunikationen.  

Att vara lyhörd och se vad de behöver, hela tiden. Att vara där, att vara med och att hjälpa till. (P 3 

Yttrandet visar på pedagogens roll som en medierande resurs. Pedagogen beskriver också 

vikten av att finnas nära barnet, för att kunna ge stöttning när det uppstår situationer som 

kräver kommunikation.  

Ett annat sätt att stötta barnet i kommunikation beskrivs som att som pedagog vara 

uppmärksam på när barnet inte är med.   
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I en lek så är det viktigt att jag uppmärksammar när barnet inte är med eller när barnet tappar. Det 

räcker kanske att någon vänder huvudet lite till. (P 4) 

Pedagogens beskrivning visar återigen på rollen som medierande resurs, genom att vara 

uppmärksam på barnets kommunikation och när den inte fungerar.  

Pedagogens roll att skapa positiva stunder av kommunikation betonas. Pedagogernas 

beskrivningar visar på vikten av att i sin roll uppmuntra barnen att ha tålamod och att 

fortsätta kommunicera när de möter motstånd.    

Jag har ju en jättestor roll i hur barnen utvecklas i språk, att det blir positivt. Om de försöker 

teckna eller om de försöker prata och jag inte förstår allting så försöker jag ju ändå, vi försöker 

hitta ett sätt tillsammans. Det är ju en balansgång, att barnen inte ska bli arga för att jag inte förstår 

vad de menar och där behöver man ju ha tålamod, både jag och barnen.  (P 5) 

Ovanstående yttrande fokuserar på att uppmuntra till fortsatt kommunikation för barnet med 

dövhet och hörselnedsättning vid kommunikation med en vuxen. Att uppmuntra till fortsatt 

kommunikation mellan barnet med dövhet och hörselnedsättning och hörande barn beskrivs i 

följande yttrande 

Där kan jag ju uppmuntra både barnet med dövhet och hörselnedsättning men även kompisarna 

bredvid genom att säga att jag vill att du tittar på hen när ni pratar eller att nu hörde du nog inte 

vad kompisen sa, ni behöver titta på varandra när ni leker tillsammans.[…] För det kan hända att 

när de pratar med barnet så kan de ge upp och då försöker jag vara där som stöd och uppmuntra 

dem att ta tillbaka igen. […] Det gäller ju att vara där hela tiden och stötta och uppmuntra just 

ögonkontakten men även till att använda tecken som stöd.  (P 4) 

Ovanstående yttrande visar också på att ansvaret för att skapa förutsättningar för 

kommunikation ligger hos pedagogerna. Yttrandet är även intressant då pedagogen framhåller 

att det handlar om att ge stöd och uppmuntran till både barnet med dövhet och 

hörselnedsättning och till kompisarna.   

En pedagog beskriver sin roll som att vara en länk mellan barnet med dövhet och 

hörselnedsättning och de hörande barnen, för att finnas nära och kunna hjälpa till att utveckla 

leken. Genom att stötta barnens språk och kommunikation, beskriver pedagogen sin roll även 

som tolk mellan språken. 

 
         Jag är en medlekare, jag stöttar ju i språket och i kompisrelationer. (P 5) 
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Ovanstående yttrande visar på pedagogens roll att ge stöd både i språket och i relationerna. 

Yttrandet visar också på leken som en betydelsefull aktivitet i ett språkutvecklande arbetssätt.  

Att skapa trygghet och omsorg beskrivs som betydelsefulla förutsättningar för barnets 

språkliga utveckling.  

Min roll som pedagog är ju för det första att skapa trygghet och omsorg. (P 5) 

Pedagogens yttrande om att skapa trygghet och omsorg, kan tolkas som grundläggande 

förutsättningar för att en utveckling ska kunna ske.  

Pedagogerna betonar vikten av att vara närvarande med barnen för att därmed kunna vara 

lyhörda för hur barnen använder språket med varandra.  

Där får man ju också med hur man kan använda språket och hur man kan tänka och hur jag använder 

språket. Man cirkulerar och är lyhörd för hur barnen använder språket med varandra. (P 1) 

I ovanstående yttrande kan, utifrån den sociokulturella teorin, både språket och 

pedagogen i detta sammanhang tolkas som en medierande resurs i kommunikationen 

mellan barnen. 

Förmågan att som pedagog ha en förståelse för barnets situation och att vara flexibel 

utifrån barnens individuella behov lyfts fram som viktig.  

Man förstår ju att orken någonstans tryter, att det är en väldigt jobbig verksamhet att vara i och det 

här med att få till en fungerande aktiv ljudvila, det tycker jag är svårt. (SP 2) 

Yttrandet ovan kan tolkas som vikten av att som pedagog ha kunskap om och respekt 

för barnets kultur, erfarenheter och språk samt att använda sig av detta i verksamheten.  

Pedagogen beskriver också ett dilemma som kan uppstå när olika behov krockar eller 

blir svårare att få till. I yttrandet ovan är det svårigheterna med att försöka få till en 

fungerande ljudvila för barn med dövhet och hörselnedsättning, i syfte att ta vara på 

med barnets energi och ork, som beskrivs.  

Ett annat sätt, där vikten av pedagogens kunskap och respekt framkommer, är i följande 

beskrivning 

Man får vara rätt flexibel. Även om vi har de här stunderna när vi jobbar på förmiddagen och på 

eftermiddagen så kan det ju vara så att barnet kanske inte alls är intresserade av det just då eller är 

trötta, ja men då får vi försöka hitta ett annat tillfälle där vi kan jobba. (P 5) 
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Ovanstående yttrande beskriver vikten av flexibilitet i relation till val av tidpunkt för 

olika aktiviteter. Yttrandet visar på vikten av att ha kunskap om och respekt för barnets 

behov, för att skapa en väl anpassad dagsrytm för barnet.  

 Pedagogen som en förebild 7.3.3
Pedagogerna beskriver sin roll i ett språkutvecklande arbetssätt på olika sätt.  

Vi använder ett utvecklat språk, vi tänker mycket på det. Vi säger till exempel ”ta den gröna bilen 

och lägg den i den röda lådan”, istället för att säga ”lägg den där”. ( P 1) 

Yttrandet visar på pedagogens roll som en förebild för barnen, vad gäller hur språket 

används. Rollen som pedagog i förskolan beskrivs också som att pedagogen har en 

nyckelroll i språkutvecklingen.   

Vi pratar mycket med barnen om hur man kan använda språket och hur man kan tänka. Hur jag 

som pedagog använder språket speglas ju i barnens användning av språket, det tänker vi mycket 

på. (P 1) 

Pedagogens yttrande beskriver pedagogens nyckelroll i arbetet med språkutveckling, utifrån 

hur de använder språket till barnen. Genom samtal och handling visar de på hur språket kan 

användas som ett redskap. Beskrivningarna av sin roll som pedagog i ett språkutvecklande 

arbetssätt genom ord som förebild och nyckelroll, kan utifrån en sociokulturell teori tolkas 

som att pedagogen är en mer erfaren person som i detta sammahang stöttar och guidar barnet.  

En pedagog lyfter även fram uppfattningen om sin roll som att värna om barnets rättigheter 

och tillgång till det språk som barnet behöver.  

Att vara med i leken, hela tiden och även att se till att barnet får de rättigheter och det språk som 

barnet behöver, utifrån de förutsättningar vi har då.  (P 3) 

Utifrån en sociokulturell teori om att lärande sker i interaktion med andra, kan pedagogens 

roll i yttrandet ovan tolkas som en möjlighet att skapa förutsättningar för interaktion och att 

ansvara för barnets tillgång till kulturella redskap, som i denna situation är språk.  Leken 

tillsammans med kompisar beskrivs av pedagogen som ett tillfälle där pedagogens roll som att 

värna om barnets rättigheter och dess tillgång till språk ses som framträdande. 

 En annan pedagog beskriver en liknande tanke då rollen som pedagog handlar om att se till 

att barnet får en plats i gruppen.  
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Om jag inte hade haft möjligheten att finnas där är jag jätterädd för allt barnet hade missat och att 

barnet tyvärr hade blivit mer utesluten bland kompisarna, just för att de tappar henne och då 

kanske man inte finns där och kan hjälpa barnet in i gruppen igen och uppmuntra till tålamod för 

de hörande barnen att lyssna. (P 4) 

Även i detta yttrande kan pedagogens roll tolkas som ansvaret för att skapa 

förutsättningar för interaktion med de andra barnen i barngruppen. Konsekvenserna av 

att inte lyckas med detta ansvar beskrivs som utanförskap för det enskilda barnet. 

Pedagogen beskriver i samband med detta också en rädsla för att inte lyckas finnas där 

och för att inte räcka till för barnet med dövhet och hörselnedsättning i 

kommunikationen med hörande barn. Pedagogen uttrycker att barnet skulle missa 

mycket av samspelet med hörande barn vilket beskrivs skulle leda till att barnet 

hamnade utanför gruppen. 

Rollen som pedagog beskrivs också i ord som ledare och lekledare. Främst handlar det om att 

vara en ledare i samspelet mellan barnen. Utifrån en sociokulturell teori kan pedagogens roll 

tolkas som en mer erfaren person som stöttar barnen. Även i denna situation betonas vikten av 

att som pedagog finnas nära barnet med dövhet och hörselnedsättning i samspelet med andra 

barn i gruppen. Att som pedagog vara deltagare i leken tillsammans med barnen beskrivs som 

en förutsättning för att kunna stötta i kommunikationen. 

 

7.4 Förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt 
I det språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning, finns 

olika faktorer som främjar arbetet och olika faktorer som försvårar arbetet. I detta avsnitt 

beskrivs de faktorer som tolkats som mer övergripande och som rör organisatoriska faktorer, 

verksamheten struktur och pedagogens kunskap och medvetenhet om barn med dövhet och 

hörselnedsättning i förhållande till ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan.   

 Organisatoriska faktorer 7.4.1
Vikten av en god ljud- och ljusmiljö har tidigare beskrivits som en förutsättning för 

kommunikation. Ovanstående kan även tolkas som en organisatorisk förutsättning eftersom en 

anpassad ljud- och ljusmiljö inte enbart handlar om pedagogernas användning och 

organisering utan också om att skapa en god ljud- och ljusmiljö från början för att ha 

möjlighet att skapa förutsättningar för kommunikation.  
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Antal barn i barngruppen lyfts fram som en central och många gånger avgörande 

organisatorisk faktor i det språkutvecklande arbetssätt. Storleken på barngruppen kan tolkas 

både som en möjlighet och ett hinder. Storleken på barngruppen kan utifrån en sociokulturell 

teori och med utgångspunkt i att lärandet sker i interaktion, tolkas som att språket fungerar 

som ett redskap. Men det kan också tolkas som att för att en interaktion ska bli möjlig och för 

att språket ska kunna fungera optimalt, krävs en mindre barngrupp. Flera pedagoger beskriver 

hur en mindre barngrupp skapar både fler och bättre möjligheter för ett språkutvecklande 

arbetssätt med barn med dövhet och hörselnedsättning. För att kunna organisera verksamheten 

så att det blir möjligt att dela den större barngruppen i mindre grupper krävs, enligt 

pedagogerna, olika former av resurser.  Tillräckligt många pedagoger för att kunna dela 

barngruppen i mindre grupper anges som en form av resurs.  

Att det finns resurser, att det finns så många pedagoger så att vi kan dela upp barnen i mindre 

grupper. Så att vi inte behöver sitta och ha en samling med 20 barn, för att vi inte har pedagoger så 

att vi kan dela upp dem. Att vi räcker till helt enkelt så att vi kan göra bra lärandesituationer för 

barnen. (Pedagog 6) 

I ovanstående yttrande är det resursen i form av tillräckligt många pedagoger som avses. 

Yttrandet kan tolkas som att tillräckligt många pedagoger är en förutsättning för att kunna 

skapa mindre grupper, vilket i sin tur skapar möjligheter till interaktion och språkutveckling.  

Likaså uttrycker flera pedagoger att en förutsättning för att kunna skapa mindre barngrupper 

är att alla pedagoger som organisatoriskt ska vara på avdelningen faktiskt är fysiskt 

närvarande i barngruppen.  

Men bara en sådan sak som att alla pedagoger är på plats, om någon är sjuk eller borta från 

verksamheten av andra orsaker, till exempel möte och sådant som stör verksamheten. Då kanske 

man inte alltid räcker till och då fungerar det dåligt. (P 5) 

Det fungerar bra när vi är all personal som vi ska vara, så att man kan ta de där stunderna och gå 

iväg med barnet eller sätta sig ner och träna lite tecken tillsammans. Jag menar vi lär ju oss 

tillsammans med barnet.  Men det är sårbart när vi inte är all personal på plats.  Nu har vi fått en 

resurs på 15 timmar i veckan för barnet, så att vi ska kunna arbeta i en mindre grupp. Men är inte 

all personal på plats så går det ju ändå inte. Senaste tiden har det till exempel varit många sjuka.  

(Pedagog 3) 

Även ovanstående yttranden kan tolkas som förutsättningar för att kunna organisera för 

mindre grupper, vilket ökar möjligheterna till interaktion och språkutveckling. 
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Upplevelsen av att ha tillräckligt med tid avsatt för att arbeta i mindre grupper, beskrivs som 

viktig.  

Den här resursen som vi har, som går in i barngruppen istället för den pedagog som går iväg med 

ett mindre antal barn, gör ju att man känner att man har tid. Det är tiden framför allt, som gör att 

man kan jobba med mer med barnet.  (P 3) 

Tiden som beskrivs i yttrandet kan tolkas som en organisatorisk faktor, då den i detta 

sammanhang hör ihop med att det finns tillräckligt många pedagoger i barngruppen. 

En pedagog uttrycker även en oro till att extra resurser i form av pedagoger kan förändras 

relativt snabbt och beskriver en oro för att inte veta hur länge resursen finns kvar.  

Man vet ju aldrig hur länge det håller i sig, för det kan ändras och det är ju en väldig rotation på 

folk så man är ju aldrig säker. (P 6) 

Ovanstående yttrande visar på att likväl som att tillräckligt antal pedagoger i 

barngruppen kan tolkas som en resurs och möjlighet för att kunna arbeta på ett 

språkutvecklande sätt, kan brist på samma resurs tolkas som ett hinder som uppstår då 

alla pedagoger inte är på plats av olika orsaker.  

En annan organisatorisk faktor som framkommer som väsentlig i det språkutvecklande 

arbetssättet är betydelsen av ledningens förståelse och stöd i syfte att öka möjligheterna att 

arbeta med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning. Betydelsen av att 

ledningens förståelse och stöd kring barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolans 

beskrivs av några pedagoger.   

Får man bra organisatoriska förutsättningar för arbetslaget så tycker jag att man kan göra ett bra 

jobb i barngruppen.  (SP 2) 

Vår biträdande förskolechef, som är för oss, har varit väldigt noga med att vi ska få de 

förutsättningar och det stöd som vi behöver. ( P 1) 

Vi har bytt ett antal chefer under tiden här, men vi har fått en chef nu som verkar ha ett annat 

intresse av att stötta de här barnen som behöver lite extra, Så vi ser det väldigt positivt och chefen 

prioriterar nu att vi ska få en bra ljudmiljö här inne. (P 5) 

Pedagogernas yttranden kring ledningens förståelse och stöd kan, utifrån en 

sociokulturell teori, tolkas som vikten av att veta vilka erfarenheter, behov och språk 

som varje barn har och som i detta sammanhang syftar på barn med dövhet och 

hörselnedsättning. Ledningens förståelse och stöd kan även tolkas som en 
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grundläggande förutsättning för att kunna skapa en bra organisation som i sin tur skapar 

möjligheter för att arbeta på ett språkutvecklande sätt för barn med dövhet och 

hörselnedsättning. Ledningens brist på förståelse och stöd kan på samma sätt utgöra ett 

hinder i arbetet, då pedagogerna inte ges de möjligheter och förutsättningar som krävs 

för att kunna organisera verksamheten på ett optimalt sätt för barnen. 

Ytterligare en organisatorisk faktor som framkommer är externt stöd av kommunens 

hörselpedagog kring barn med dövhet och hörselnedsättning.  

Att vi får information om vilken slags hörselskada det här barnet har och vad barnet behöver ha. 

Det är ju den informationen som behövs för att organisatoriskt kunna lägga upp verksamheten och 

anpassa den. Och sen är det här med ljudmiljön, det behöver vi också hjälp med. Var och vad vi 

ska satsa på.  Där är ju hörselpedagogen en viktig person för oss och som också ger arbetslaget 

handledning kring det de tycker är svårt. (SP 2) 

Att man får stöd i att det här kan vi tänka på och det här kan vi tänka på, det är ju ovärderligt. (P 1) 

Vi ska påbörja ett samarbete med hörselpedagogen, hon ska komma och handleda oss. Så vi ser 

fram emot det. ( P 5) 

I de ovanstående yttranden kan ett externt stöd tolkas som att hörselpedagogen i detta 

sammanhang fungerar som en mer erfaren pedagog och att det är pedagogernas egna 

lärande som står i fokus. Pedagogerna beskriver stödet av kommunens hörselpedagog 

som en förutsättning för att arbeta med språkutveckling för barn med dövhet och 

hörselnedsättning. På vissa av förskolorna sker också ett extern stöd genom 

Landstingets Habilitering samt Landstingets Pedagogiska hörselvård.  

 Verksamhetens struktur 7.4.2
Att skapa struktur på den dagliga verksamheten på varje enskild avdelning på förskolorna är 

en faktor som kan leda till både ökade möjligheter och hinder i ett språkutvecklande arbetssätt 

för barn med dövhet och hörselnedsättning. I detta avsnitt om betydelsen av verksamhetens 

struktur är det pedagogernas struktur av verksamheten på den enskilda förskoleavdelningen 

som avses. Utifrån en sociokulturell teori kan verksamhetens struktur tolkas som en 

förutsättning för att ett språkutvecklande arbetssätt ska bli möjligt. 

Ett sätt att skapa struktur på verksamheten beskrivs som att ha tydliga rutiner i avseende 

grupper, platser och tider.  
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Vi har väldigt tydliga rutiner. Vi är tvungna att vara ute halva gruppen medan andra halvan är inne, 

för vi har en sådan stor barngrupp. Vi är ofta uppdelade. Vi har bestämt varje dag vad vi gör och 

det gör ju också att vi får till det här med att alla barn får möjlighet att till exempel återberätta.  

[…] Så vi har det ganska uppstyrt men barnen vet vad som förväntas av dem och vi vet vad som 

förväntas av oss, så det är väldigt tydligt. (P 4) 

Pedagogens yttrande visar på att rutinerna ses som en förutsättning för att kunna skapa mindre 

barngrupper. Vikten av att ha struktur på verksamheten på förskolan diskuteras även i relation 

till barngruppernas storlek och antal pedagoger.  

Det finns många diskussioner om förskolans stora barngrupper och att allt skulle lösa sig om det 

bara var färre barn eller en vuxen till. Jag känner mig inte övertygad om det för jag tror fortfarande 

att man måste räkna ut en väldig massa struktur för att få det att fungera. För är man fyra vuxna 

som inte vet hur man ska göra så hjälper det inte om man sen är fem vuxna som inte vet vad man 

ska göra. (SP 2) 

Yttrandet visar på att ett ökat antal pedagoger inte behöver vara lösningen för att få en 

fungerande verksamhet, utan att det istället handlar om att skapa struktur och tydlighet.   

Ett annat sätt att skapa struktur på verksamheten är att ha ett väl fungerande arbetslag. 

Genom att använda arbetslaget som en resurs för att strukturera verksamheten beskriver 

pedagogerna hur förutsättningarna för ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och 

hörselnedsättning ökar. 

Vi har ett bra arbetslag, vi känner att vi ger varandra tid. Behöver man göra någonting eller gå iväg 

och fixa något så kan man göra det.  (P 1) 

Yttrandet visar på hur pedagogerna i arbetslaget ger varandra tid att planera och genomföra 

aktiviteter. Detta kan tolkas som deras definition på ett bra arbetslag. 

Flera pedagoger beskriver deras uppfattningar av arbetslagets funktion nedan.  

Vi är alla med på det, så det är inte så att man behöver göra något själv utan alla är med och 

funderar på hur vi ska göra. (P 1) 

Är jag den pedagogen som ska stötta barnet så är det kanske någon annan pedagog som leder 

aktiviteten. Men det är ju ändå viktigt att vi har samma mål och samma fokus. (P 4) 

Att man lyssnar på dem som har erfarenhet av att arbeta barn med dövhet och hörselnedsättning. 

Att man lyssnar på när den personen berättar att det är viktigt att ha ögonkontakt med barnet och 

att använda tecken i kommunikationen. Om man inte lyssnar eller inte använder de råd man får, då 

brister ju det. (P 5) 
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Ovanstående yttranden beskriver vikten av att i arbetslaget ha ett gemensamt fokus och 

förhållningssätt. Detta kan tolkas som ytterligare betydelsefulla faktorer i syfte att skapa ett 

bra arbetslag.  

Att vara flexibel inom arbetslaget beskrivs också som en avgörande faktor för ett 

framgångsrikt arbete.  

Man får vara rätt flexibel, även om vi har de här stunderna när vi jobbar. Det kan ju vara så att det 

här barnet eller de här barnen kanske inte alls är särskilt intresserade just då eller inte har någon 

bra stund, ja men då får vi försöka hitta ett annat tillfälle. (P 5) 

Ovanstående yttrande visar på vikten av att vara flexibel i arbetslaget utifrån barnens 

behov. Detta kan tolkas som att det kräver både kunskap och förståelse för barnens 

situation i förskolan.  

 Pedagogens kunskap och medvetenhet 7.4.3
Pedagogens kunskap och medvetenhet framkommer som en avgörande faktor för att skapa ett 

optimalt språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning. Den kunskap 

och den medvetenhet som framkommer i intervjuerna, rör sig både om kunskap kring barn 

med dövhet och hörselnedsättning generellt och om kunskap kring ett språkutvecklande 

arbetssätt i förskolan för denna barngrupp. Med utgångspunkt i den sociokulturella teorin kan 

pedagogernas kunskap och medvetenhet tolkas som en förutsättning för barnets lärande och 

hur barnets olika kulturella redskap kan användas. Pedagogernas kunskap och medvetenhet 

om vad som krävs för ett framgångsrikt språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och 

hörselnedsättning kan tolkas som en förutsättning för att rätt stöd ska kunna ges vid rätt 

tidpunkt till barnet. Det kan beskrivas som förutsättningar för scaffolding. Enligt den 

sociokulturella teorin är sannolikheten större att barnet lyckas nå sin fulla potential när de får 

stöd av andra som delar deras kulturella redskap. I detta sammanhang ses språket som det 

kulturella redskapet. 

 

Flera pedagoger uttrycker att de saknar tillräcklig kunskap om att arbeta med barn med dövhet 

och hörselnedsättning i allmänhet och om arbetet med språkutveckling för barn med dövhet 

och hörselnedsättning i synnerhet. 

 
Jag tycker alltid att man kan lära sig mer, så jag känner nog inte att vi har tillräcklig kunskap. (P 4) 
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Jag saknar kunskap, det gör jag. Jag känner att jag inte är tillräcklig för henne nu för hon har 

kommit längre än mig med tecken. (P 3) 

 

Nej jag har inte tillräcklig kunskap. (P 5) 
 

I pedagogernas yttranden ovan framkommer en vilja att lära sig mer. Det framkommer 

också svårigheten att som pedagog hela tiden vara ett steg före barnet i kunskap om 

tecken, för att kunna fungera som ett stöd för barnet. Den kunskap som pedagogerna 

upplever att de främst saknar handlar om kunskap i tecken som stöd och teckenspråk.  

Det är också inom dessa områden som pedagogerna anser att de behöver 

kompetensutveckling, vilket framkommer i följande yttranden.  

 
De här barnen har teckenspråk som sitt första språk och ingen av oss kan det.  (P 5) 

 
Barnet lär sig ju nya saker hela tiden och själv är man inte så snabb på att snappa upp […] barnet 

kanske tecknar någonting som jag inte förstår för att jag inte har lärt mig det än. (P 3) 

 

Sen behöver vi ju mer tecken, givetvis. Men det har vi gott hopp om att få. (SP 2) 

 

Jag hade precis lärt mig teckenspråk då, så jag hade ju kunnat bli mer skicklig i det. För det var 

många situationer som jag tappade barnet också, där jag kände att jag fick be om ursäkt för att jag 

inte förstod barnet eller för att barnet inte förstod mig. (P 4) 

 

Ovanstående yttranden visar på pedagogernas uppfattning om att de saknar tillräckliga 

kunskaper i tecken som stöd och i teckenspråk. Att få stöd av människor som delar barnets 

kulturella redskap, språket, beskrivs inom den sociokulturella teorin som avgörande för att 

barnet ska nå sin fulla potential. Att pedagogerna upplever att de inte har tillräcklig kunskap i 

tecken som stöd eller i teckenspråk, kan tolkas som att det därmed blir svårare för barnet att 

kunna nå sin fulla potential. 

 

Ett område som tydligt framgår är den sårbarhet som uppstår när endast en eller enstaka 

pedagoger har kunskap och erfarenhet av att arbete med barn med dövhet och 

hörselnedsättning och språkutveckling samt tecken som stöd eller teckenspråk.  
 

Jag skulle önska att vi hade en mer gemensam utbildning, alla vi som jobbar med det här barnet, 

För nu har det bara varit jag, så nu har jag fått ta med mig det här tillbaka till mina kollegor och 

lära dem tecken.  (P 3) 
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Nu är det bara jag som kan tecken som stöd. Kollegorna lär sig ju enstaka tecken efterhand, de 

försöker ju hjälpligt. (P 5) 
 

Pedagogernas beskrivningar ovan kan tolkas som att det finns en risk att barnet blir beroende 

av en enskild pedagog, för att kunna kommunicera och vara delaktig. Detta kan jämföras med 

följande yttrande. 

 
Vi växlar. Vi tänker mycket på att det är våra barn och inte att det är någon enskild pedagog som 

ska ha ansvaret. Sedan kan ju någon ha huvudansvaret men att vi ändå tänker att det är våra barn, 

att alla ska kunna arbeta med barnet. Det ska inte falla på om jag är borta en vecka eller så, utan 

alla har ansvar för barnet. (P 1) 

 

Ovanstående yttrande visar på pedagogens betoning av att ansvaret för arbetet med 

språkutveckling för barnet ligger på samtliga pedagoger och att de därför växlar i vem som 

arbetar med barnet i en mindre grupp. 

 

Kunskap och medvetenhet om språkutveckling och om vad språkutvecklande arbetssätt kan 

innebära, är en annan form av kunskap som framkommer i pedagogernas yttranden.  

 
Det handlar jättemycket om hur medvetna vi pedagoger är kring vad som är språkutvecklande 

arbetssätt och att man drar nytta av allting. Sen om det är när man knyter skor eller när man delar 

ett äpple, det är inte så noga. Är man medveten om det så ser man ju möjligheterna på väldigt 

många olika platser och tidpunkter under dagen. (SP 2) 

 
Det behövs utbildad personal i förskolan! Jag tänker då på förskollärare som har en utbildning om 

språk och språkutveckling för barn och som är vana vid att arbeta med språk. (P 4) 

 

Kunskap och medvetenhet om spårkutveckling och språkutvecklande arbetssätt kan utifrån 

ovanstående yttranden tolkas som en betydelsefull aspekt för ett framgångsrikt arbete.  

 

Utöver ökade kunskaper i tecken som stöd och teckenspråk, ger pedagogerna även uttryck för 

en önskan om mer specifik kompetensutveckling kring barn med dövhet och 

hörselnedsättning.  
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Det skulle kunna vara mer specifikt egentligen, just mot språket, att få veta mer kring vad som är 

gynnsamt. Är det samma saker som är gynnsamma för hörselskadade barn som för hörande barn? 

Är det någon skillnad? Är det något vi behöver trycka extra på? […] Det handlar ju egentligen om 

komptenshöjande och fortbildning, så är det. (SP 2) 

 

Jag tror att det finns flera olika verktyg man kan använda, sen tror jag inte det finns något rätt eller 

fel, men mer att man kan stötta på flera sätt.  (P 4) 

 

Pedagogernas yttranden visar på att det finns en fördjupad kunskap och medvetenhet 

hos pedagogerna, utifrån deras sätt att reflektera och analysera hur förskolan kan 

förbättra den språkliga situationen för barn med dövhet och hörselnedsättning.   

 

En pedagog betonar också vikten av att hålla sig uppdaterad vad gäller den senaste 

forskningen inom olika områden. 

 
Men kompetens och att lära sig mer om olika saker, det kan man ju aldrig få nog av. Det händer ju 

mycket också, jag menar det kommer ju nya rön också.  (P 6) 

 

Även ovanstående yttrande visar på vikten av kompetensutveckling och att ta till sig och 

använda sig av det forskningen framhåller som väsentligt och framgångsrikt.  

 

7.5 Sammanfattning 
Resultatet visar att pedagogernas beskrivningar av ett språkutvecklande arbetssätt för barn 

med dövhet och hörselnedsättning förskolan inte visar på några större skillnader jämfört med 

deras beskrivningar av ett språkutvecklande arbetssätt för hörande barn. Däremot beskriver 

pedagogerna hur organisatoriska faktorer blir viktigare för att ett språkutvecklande arbetssätt 

för barn med dövhet och hörselnedsättning ska fungera. Barngruppens storlek och antal 

närvarande pedagoger framkommer som de mest centrala organisatoriska faktorerna.  

Studiens resultat visar att det finns vissa grundläggande faktorer som är särskilt betydelsefulla 

i kommunikationen med barn med dövhet och hörselnedsättning och därmed av vikt i ett 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan.  Ögonkontakt beskrivs som den mest grundläggande 

förutsättningen för kommunikation med barn med dövhet och hörselnedsättning liksom 

omgivande fysiska faktorer såsom ljud- och ljusmiljö. Samtliga pedagoger använder tecken 

som stöd i kommunikationen i syfte att förstärka det talade språket, både i samtalet med 
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barnet och tillgängligt i miljön. Tecken som stöd tolkas därför som en del i det 

språkutvecklande arbetssättet för barn med dövhet och hörselnedsättning. 

Resultatet visar att det är främst i konkreta och avgränsade situationer som samling, lek och 

andra planerade aktiviteter som pedagogerna uttrycker att ett språkutvecklande arbetssätt sker. 

Innehållet i aktiviteterna är detsamma för alla barn.  En del av det språkutvecklande arbetet 

för barn med dövhet och hörselnedsättning sker även i en mindre grupp, där innehållet ofta är 

detsamma, men med tecken som stöd som komplement. I vissa fall används den mindre 

gruppen som en möjlighet att lära fler tecken.  

Pedagogens roll i ett språkutvecklande arbetssätt framkommer som central och innefattar 

olika funktioner. Samtalet och leken ses som pedagogens främsta redskap i det 

språkutvecklande arbetssättet.  Pedagogen har också rollen som medierande resurs samt som 

en förebild i användandet av språket. Organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och 

pedagogernas kunskap framträder som faktorer av vikt som främjar ett språkutvecklande 

arbetssätt i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning likväl som brister i 

ovanstående försvårar. Ovanstående sammanfattning kommer att diskuteras vidare i den 

följande resultatdiskussionen i kommande kapitel.  
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8 Diskussion 
Diskusisonen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar utifrån vald metod. Även studiens styrkor 

och svagheter belyses. I resultatsdiskussionen diskuteras studiens resultat och ställs i 

förhållande till tidigare studier. En diskussion förs även kring de konsekvenser som resultatet 

kan få för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan.  

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete. Den sociokulturella teorin valdes som teoretisk 

utgångspunkt utifrån att lärande sker i samspel. Samspelet är också grunden för språk och 

kommunikation, vilket är centralt i denna studie. Andra teorier hade lett till ett annat fokus i 

studien, vilket också hade varit av intresse.  Utifrån syftet valdes hermeneutiken som 

metodansats och som stöd i analysen av empirin. Intervjuer valdes som metod.  

Hermeneutiken syftar till att tolka, förstå och förmedla och används främst för att visa på 

upplevelser av olika fenomen (Westlund, 2015). Hermeneutiken ger möjlighet att få en 

djupare förståelse av det pedagogerna beskriver. Nackdelen med hermeneutiken är att 

analysen baseras på mina tolkningar utifrån vad pedagogerna uttrycker. Det innebär att det är 

min kunskap och mina erfarenheter som styr min tolkning.  Detta innebär också att en annan 

person kan göra andra tolkningar av empirin, utifrån den personens kunskap och erfarenhet.    

Att använda intervjuer som metod ger en möjlighet att låta pedagogerna utveckla, fördjupa 

och exemplifiera för att därmed kunna nå en djupare förståelse kring deras uppfattningar om 

området.  Nackdelen med att använda intervjuer som metod i studien är att pedagogernas 

uppfattningar om hur de arbetar med språkutveckling inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med hur de faktiskt gör i vardagen. Därför hade det varit intressant att även 

genomföra observationer för att få möjligheten att studera hur det fungerar i verksamheten. 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av praktiska omständigheter. Detta 

innebar att möjligheten att observera informanternas kroppsspråk gick förlorad. Att intervjua 

sex pedagoger kan ses som ett litet underlag för att dra några slutsatser. Samtidigt ger 

pedagogernas uppfattningar och beskrivningar om hur arbetet med språkutveckling för barn 

med dövhet och hörselnedsättning fungerar på deras förskola, en bild av hur det kan se ut. 

Därmed inte sagt att det ser ut på samma sätt på andra förskolor.  
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På en av förskolorna finns en specialpedagog tillgänglig som ett stöd i den pedagogiska 

verksamheten och intervju genomfördes även med denna. Att få ta del av ett mer 

specialpedagogiskt perspektiv på frågorna ser jag som en möjlighet till en ökad kvalitet på 

empirin. Det fanns dock en risk att specialpedagogens svar skulle utmärka sig jämfört med 

övriga pedagogers svar. Därför har specialpedagogen beskrivits som pedagog, för att minska 

risken för detta. 

 

Min roll som hörselpedagog samt min erfarenhet av att ha arbetat inom förskolan fungerar 

som en tolkningsresurs i analysarbetet då det ger mig en bättre förståelse för det pedagogerna 

uttrycker och beskriver. Det kan också ha påverkat pedagogerna under genomförandet av 

intervjuerna då de kan ha svarat som de antog förväntades svara. Denscombe (2016) kallar 

detta för intervjuareffekten och menar att data som har samlats in, kan ha påverkats av 

forskarens personliga identitet.  Att genomföra studien i en kommun där jag inte jobbar som 

hörselpedagog och möter barn och pedagoger i andra sammanhang ser jag därför som 

nödvändigt.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.  I denna resultatdiskussion kommer förutsättningar och 

konsekvenser kring ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning 

att diskuteras under följande rubriker; Ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet 

och hörselnedsättning, Tecken som stöd i kommunikation och språkutvecklande arbetssätt, 

Pedagogens roll i ett språkutvecklande arbetssätt, Leken som redskap i ett språkutvecklande 

arbetssätt och Möjligheter och hinder i ett språkutvecklande arbetssätt. Rubrikerna har 

framkommit utifrån resultatets mest centrala delar.  

 

 Ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning 8.2.1
Resultatet visar att pedagogernas beskrivningar av ett språkutvecklande arbetssätt för barn 

med dövhet och hörselnedsättning förskolan inte visar på några större skillnader jämfört deras 

beskrivningar av ett språkutvecklande arbetssätt för hörande barn. Den skillnad som 

framträder i pedagogernas beskrivningar innefattar organisatoriska faktorer, främst 

barngruppens storlek och antal närvarande pedagoger. Det kan ställas i relation till Allan et al. 
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(2014) som visar på hur döva barns tillgång till en rik språklig miljö och språklig stimulans 

under de första åren skapar goda förutsättningar för deras kommande läs- och skrivinlärning 

samt övrig skolframgång. Författaren visar också på att bristfällig språklig stimulans under 

barnets första år kan få skadliga effekter på barnets kommande läs- och skrivinlärning och 

övrig skolframgång. Resultatet kan också jämföras med den granskning som Skolinspektionen 

(2017) genomfört och som visar att flertalet av de undersökta förskolorna saknar kunskap och 

arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Skolinspektionen hävdar att det 

krävs en ökning av pedagogernas kunskap och kompetens inom området och att ett mer 

målinrikta språkutvecklande arbetssätt behöver utvecklas.  

 

Det språkutvecklande arbetssätt som beskrivs av pedagogerna i studien sker främst i konkreta 

och avgränsade situationer såsom samling, lek och andra planerade aktiviteter. På vissa 

förskolor i studien beskrivs det språkutvecklande arbetssättet finnas med under hela dagen.  

Ögonkontakten framhålls som en faktor av vikt i kommunikation med barn med dövhet och 

hörselnedsättning och därmed som en förutsättning för ett språkutvecklande arbetssätt. 

Pedagogernas uppfattning kan ställas i relation till Bergman (2012) som beskriver barns tidiga 

teckenspråkskommunikation som en gestuell-visuell kommunikation där ögonkontakt, 

blickar, pekningar och gester dominerar. Ögonkontakten syftar till att skapa och upprätthålla 

närhet och samspel i kommunikationen. Bergman menar att då både uppfattningen av föremål 

och tecken sker via synen ställs krav på att den vuxna anpassar sin kommunikation för att ge 

barnet möjlighet att förstå. Pedagogernas beskrivning av ögonkontakten som en viktig faktor i 

kommunikationen med barn med dövhet och hörselnedsättning bekräftas även av Allen et al. 

(2014) som lyfter fram ögonkontakt som ett sätt att upprätthålla visuell uppmärksamhet och 

betonar hur detta påverkar språkutvecklingen positivt. 

 
I studien betonas betydelsen av att interaktionen och de olika aktiviteterna ska vara positiva 

och lekfulla. Det kan jämföras med resultatet i Roos (2004) studie som visar att barnen 

uppmärksammar de texter som de upplever meningsfulla, det vill säga där texternas funktion 

och användning blir avgörande. En jämförelse kan också göras med Botö et al. (2017) som 

menar att läs- och skriftspråkande aktiviteter blir mer meningsfulla om de utgår från barnens 

förståelse och intresse samt utformas på ett lekfullt sätt.  Intressant är att fundera kring hur 

interaktion och aktiviteter i förskolan blir meningsfulla för barn med dövhet och 

hörselnedsättning. Min uppfattning är att val av språk blir en avgörande faktor för att skapa 
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mening för barn med dövhet och hörselnedsättning. Genom att utgå från barnets språk skapas 

förutsättningar för ett lustfyllt och tryggt lärande.  

Pedagogernas syn på ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och 

hörselnedsättning i förskolan får konsekvenser i verksamheten. Beroende på kunskapen och 

erfarenheten hos pedagogerna, kan förståelsen av ett språkutvecklande arbetssätt för barn med 

dövhet och hörselnedsättning variera från att betrakta barnet som att endast höra lite sämre än 

sina jämnåriga kompisar, till att förstå den komplexitet som dövhet och hörselnedsättning kan 

innebära. Det kan finnas en risk att barn med dövhet och hörselnedsättning som går 

inkluderade i förskolan, inte får tillräckligt stöd och tillräckliga utmaningar i sin 

språkutveckling. Brister i den tidiga kommunikationen och i utvecklandet av språket, kan få 

allvarliga konsekvenser för barnet. Det kan också innebära att barnet inte har ett åldersadekvat 

språk vid skolstart, vilket leder till att barnet riskerar att komma efter sina jämnåriga 

kompisar. 

 

 Tecken som stöd i kommunikation och språkutvecklande arbetssätt 8.2.2
Studiens resultat visar att på de förskolor som medverkar i studien, sker kommunikationen 

med barn med dövhet och hörselnedsättning på talad svenska med tecken som stöd.  Roos och 

Allard (2016) betonar att tecken som stöd och teckenspråk, blir betydelsefulla möjligheter till 

en fungerande interaktion för barn med dövhet och hörselnedsättning. Användningen av 

tecken som stöd beskrivs som något positivt för alla barn i förskolan, både hörande barn och 

barn med dövhet och hörselnedsättning.  Denna studie visar på att det finns ett samband 

mellan pedagogernas kunskaper i tecken som stöd och teckenspråk och i vilken utsträckning 

som de används. Ju mer kunskap och erfarenhet pedagogerna i studien har av tecken som stöd 

eller teckenspråk, desto oftare och i större utsträckning används de som ett medierande 

redskap. Vikten av att ge alla barn på avdelningen ett gemensamt språk, för att skapa 

förutsättningar för barnen att kommunicera med varandra och inte bara med pedagogerna, 

lyfts fram som betydelsefullt.  Tanken om ett gemensamt språk är intressant och stämmer med 

min uppfattning om att det i debatten om kommunikationen för barn med dövhet och 

hörselnedsättning framför allt är kommunikationen mellan barnet och pedagogen som är i 

fokus.  Att bygga en kommunikation mellan barnet och en pedagog skapar också en sårbarhet 

som begränsar barnets möjlighet till kommunikation till att endast fungera då pedagogen är 

närvarande. Skulle pedagogen exempelvis vara sjuk en dag innebär det att barnets möjlighet 

att kommunicera reduceras. Liknande sårbarhet framkommer också då endast en pedagog kan 
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tecken som stöd alternativt teckenspråk. Genom att lyfta fram och fokusera på 

kommunikationen mellan barnen samtidigt som krav ställs på att alla pedagoger har kunskap 

om barnets behov och språk, skapas goda förutsättningar för kommunikation för barn med 

dövhet och hörselnedsättning i förskolan 

Pedagogernas kunskap om och användning av tecken som stöd får konsekvenser i 

verksamheten. En ökad kunskap om och användning av tecken som stöd, kan ses som en 

förutsättning för att skapa en fungerande interaktion för barn med dövhet och 

hörselnedsättning liksom deras möjlighet till språkutveckling. Likaså bör teckenspråk vara en 

självklarhet för de barn som behöver det.  När kunskapen och erfarenheten endast finns hos 

enstaka pedagoger, skapas en sårbarhet som kan få allvarliga konsekvenser för barnets 

tillgång till språk och språkutveckling. 

 

 Pedagogens roll i ett språkutvecklande arbetssätt 8.2.3
Pedagogens roll i ett språkutvecklande arbetssätt lyfts fram som betydelsefull och central. Den 

beskrivs på flera sätt men pedagogen som medierande resurs och pedagogen som en förebild i 

användandet av språket blir särskilt tydligt. Likaså beskrivs samtalet som pedagogens främsta 

redskap i det språkutvecklande arbetssättet.  Pedagogernas betydelse och stöd i det 

språkutvecklande arbetssätt stämmer väl överens med det Svensson (2012) uttrycker om 

pedagogens roll i förskolan liksom det Botö et. al. (2017)  lyfter fram om pedagogens 

avgörande roll i interaktionen. Det kan också ställas i relation till det Norling (2015) förklarar 

som pedagogernas kommunikativa strategier och som syftar till att främja kommunikation 

genom att på olika sätt uppmuntra användningen av språket.  Norlings beskrivning av 

kommunikativa strategier syftar på kommunikation genom verbalt språk men jag anser att 

detsamma gäller för kommunikation genom visuellt språk. Pedagogens roll som en 

medierande resurs kan jämföras med det Roos och Allard (2016) skriver om scaffolding och 

mediering och hur detta lyfts fram som en framgångsfaktor för barn med dövhet och 

hörselnedsättning. Studien visar också på pedagogernas ansvar att skapa förutsättningar för 

kommunikation för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan.  Detta ansvar beskrivs 

av Svensson som menar att det är pedagogerna som ska skapa trygga miljöer och tillfällen där 

barnen med lust och nyfikenhet kan utveckla sin språkförmåga.   

I studien betonar pedagogerna vikten av att använda ett rikt och nyanserat språk tillsammans 

med barnen som inbjuder till reflektion kring språket. Vikten av att som pedagog ställa öppna 
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frågor till barnen och bjuda in till samtal kring språket uppmärksammas också. Utifrån 

Svenssons (2012) definition av ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan, som bland annat 

innebär att ställa äkta och öppna frågor och att använda ett varierat språk, kan ovanstående 

tolkas som att pedagogerna använder ett språkutvecklande arbetssätt. Det kan vidare relateras 

till Goberis et al. (2012) som beskriver betydelsen av den pragmatiska förmågan i 

språkutvecklingen för barn med dövhet och hörselnedsättning. Det kan i sin tur jämföras med 

Roos (2004) som framställer hur det sociala samspelet kring ord och texter är betydelsefullt 

för barn med dövhet och hörselnedsättning. Vidare menar Roos att pedagogernas syn på 

barnen och deras förmågor speglar sig i hur och i vilken utsträckning pedagogerna skapar 

tillfällen för metaspråkliga samtal och aktiviteter, vilket stämmer väl överens med hur 

pedagogerna i denna studie inbjuder till reflektion och samtal kring språket. Pedagogernas 

kunskap, strategier och förhållningssätt i ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet 

och hörselnedsättning kan ställas i relation till det Botö et al. (2017) belyser om hur olika 

pedagogiska strategier får konsekvenser för barnens deltagande vilket i sin tur påverkar 

möjligheten till samspel. Bristande kunskaper och strategier hos pedagogerna kan leda till att 

barnets möjligheter till språk, språkutveckling och interaktion begränsas.  

Pedagogens avgörande roll i det språkutvecklande arbetssättet får konsekvenser i 

verksamheten för barn med dövhet och hörselnedsättning. Pedagogens kunskap, strategier och 

förhållningssätt blir avgörande för barnets tillgång till språk och kommunikation samt för 

möjlighet till språkutveckling. Därför är utbildning och stöd för pedagogerna en viktig faktor, 

för att säkerställa en god kvalité i det språkutvecklande arbetet. 

 

 Leken som redskap i ett språkutvecklande arbetssätt 8.2.4
Lekens betydelse i ett språkutvecklande arbetssätt lyfts fram av pedagogerna i studien. Flera 

pedagoger menar att leken ska vara i fokus och beskriver leken som ett redskap i ett 

språkutvecklande arbetssätt. Pedagogerna lyfter fram hur lek och språk hänger samman och 

hur stöttning sker i både språket och i interaktionen mellan barnen. Pedagogernas 

beskrivningar kan jämföras med det Norling (2015) belyser som pedagogers lekstrategi i 

relation till förskolans sociala språkmiljö. Enligt författaren kan leken tolkas som både ett 

centralt redskap för barns sociala språkmiljö och som en drivande faktor i det sociala 

samspelet mellan barnen. Det betonas också att leken inte heller ska ses som en isolerad 

aktivitet utan som något som genomsyrar alla aktiviteter i förskolan. Även Roos (2004) visar 
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på lekens betydelse för språkutvecklingen genom att beskriva hur barn i leken prövar och 

tränar skriftspråkande aktiviteter genom att lekskriva, lekbokstavera och lekläsa.   

 

Att använda leken och samtalet som redskap i det språkutvecklande arbetet i förskolan, får 

konsekvenser i verksamheten för barn med dövhet och hörselnedsättning. Det ställer högre 

krav på pedagogernas närvaro och stöd i kommunikation och interaktionen mellan barn med 

dövhet och hörselnedsättning och hörande barn. Det ställer också krav på en organisation som 

möjliggör denna kommunikation och en organisation där pedagogerna får tid och möjlighet 

att finnas nära barnet i interaktionen. 

 

 Möjligheter och hinder i ett språkutvecklande arbetssätt 8.2.5
Organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och pedagogernas kunskap beskrivs som 

viktiga förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet och 

hörselnedsättning likväl som brister i ovanstående utgör hinder i arbetet. De organisatoriska 

faktorer som pedagogerna anser främjar eller försvårar ett språkutvecklande arbetessätt för 

barn med dövhet och hörselnedsättning är framför allt antal barn i barngruppen och antal 

tillgängliga pedagoger för att kunna dela gruppen i mindre grupper.  Denna studie visar att 

pedagogerna upplever att samlingar och andra aktiviteter som sker i en större barngrupp 

försvårar kommunikation och ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och 

hörselnedsättning. Detta kan jämföras med Ahlström (2000) som menar att vid interaktion på 

tal med fler än två deltagare, får barnen med hörselnedsättning inte de förutsättningar som 

behövs för att kunna samspela på lika villkor. Ovanstående beskrivning av svårigheter med 

samling i större grupp kan ses som ett exempel på detta. Likaså kan stora barngrupper 

försvåra kommunikationen för barn med dövhet och hörselnedsättning, då tillfällena till 

kommunikation samt dess kvalitet kan antas minska. Konsekvenserna av större barngrupper 

diskuteras även av Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) som visar på att 

antalet barn i gruppen får konsekvenser för de val pedagogerna gör i verksamheten med 

utgångspunkt i läroplanen för förskolan.  

Pedagogerna i studien beskriver att en tydlig struktur på den dagliga verksamheten i förskolan 

främjar ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning. I arbetet 

med att strukturera verksameten är det återigen antal barn i barngruppen och antal tillgängliga 

pedagoger för att kunna dela gruppen i mindre grupper som är de mest framträdande 

faktorerna.  Det kan relateras till Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) som 
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menar att organisationen av barngruppen handlar om att planera och strukturera för mindre 

grupper av barn under dagen. Vidare belyser författarna även att barngruppens storlek 

påverkar pedagogens möjlighet att möta varje enskilt barn i kommunikation och interaktion.  

 
Pedagogernas uttryck för brist på tillräcklig kunskap i arbetet med barn med dövhet och 

hörselnedsättning kan ställas i relation till Roos (2004) som menar att de hinder som barnen 

möter i skriftspråkande ofta beror på de vuxnas oförmåga att ta barnens perspektiv och att 

kunna möta dem på rätt nivå. Pedagogerna i denna studie uttrycker att de framför allt saknar 

kunskap i tecken som stöd och i teckenspråk. Det är också inom dessa områden som 

pedagogerna anser att de behöver kompetensutveckling. Uttryck ges också för en positiv 

inställning och en vilja till att lära sig mer.  Roos argumenterar för att vuxna behöver ha mer 

kunskap om små barns tecknande och mer erfarenhet av att arbeta med barn med dövhet.  

Samma argumentation kan tänkas gälla även för barn med hörselnedsättning och kan jämföras 

med det pedagogerna i den här studien beskriver. Intressant är också att lyfta fram det som 

Roos och Allard (2016) beskriver som en förskjutning i forskningen, från att fokusera på 

barnens brister och svårigheter till att alltmer fokusera på pedagogers kunskap, ansvar och 

funktion. Denna förskjutning från barnet till pedagogerna blir tydlig i denna studie.  

 

Konsekvenserna av organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och pedagogernas 

kunskap, kan leda till både möjligheter och hinder för ett språkutvecklande arbetssätt för barn 

med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. Att organisera och strukturera verksamheten på 

ett sätt som främjar ett språkutvecklande arbetssätt, ökar möjligheterna för en god språklig 

miljö för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. På samma sätt leder brister i 

organisation och struktur till begränsningar i den språkliga miljön för barnen. Pedagogernas 

kunskap eller brist på kunskap, kan på liknande sätt skapa både möjligheter och hinder i ett 

språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan.  
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9 Slutsatser 
Resultatet från denna studie leder till flera slutsatser. Dessa slutsatser presenteras nedan.  

x Pedagogernas uppfattning av ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och 

hörselnedsättning skiljer sig inte direkt från uppfattningen av ett språkutvecklande 

arbetssätt för hörande barn. 

x Tecken som stöd är en viktig faktor för både kommunikation och språkutveckling, för 

barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. 

x Pedagogen har en avgörande roll i ett språkutvecklande arbetssättet för barn med 

dövhet och hörselnedsättning i förskolan. 

x Leken och samtalet är betydelsefulla redskap i ett språkutvecklande arbetssätt för barn 

med dövhet och hörselnedsättning i förskolan. 

 

9.1 Förslag på vidare forskning 
Studiens syfte har varit att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med 

språkutveckling i förskolan, för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som 

främjar och försvårar detta arbete.  Min förhoppning är att studien kan bidra med att ge en 

viss inblick den språkliga situation som barn med dövhet och hörselnedsättning som går 

inkluderade i förskolan möter. Den kan även bidra till ökade kunskaper om förskolans ansvar 

och möjligheter i arbetet med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning.  

Genom denna studie har flera frågor om ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet 

och hörselnedsättning i förskolan aktualiserats. Samtidigt har ännu fler frågor inom området 

väckts. Vidare forskning skulle kunna genomföras kring hur ett språkutvecklande arbetssätt 

baserat på ett visuellt språk sker. Det vore även betydelsefullt att genomföra forskning kring 

vilka språkliga förutsättningar som barn med dövhet och hörselnedsättning har med sig från 

förskolan till skolan och hur detta tas tillvara i skolan.  
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Bilaga 1 

 

Samtycke till medverkan i studentprojekt 

 

Mitt namn är Camilla Johansson. Jag läser min sista termin på Speciallärarprogrammet via 

Örebro Universitet och kommer att ta min examen i juni 2018. Under våren 2018 kommer jag 

att skriva mitt examensarbete som kommer att handla om att möta barn med dövhet och 

hörselnedsättning i förskolan. Syftet är att intervjua pedagoger inom förskolan för att få ta del 

av deras kunskap och erfarenhet.  

 

Det insamlade materialet kommer inte att användas i något annat syfte än i just 

examensarbetet och det kommer att förstöras när studien är färdig. Resultatet av studien 

kommer att presenteras vid Örebro Universitet.  

 

Du/Ni kan när som helst återkalla detta samtycke. Då kommer inga nya uppgifter att samlas 

in, men de uppgifter som redan har samlats in får lov att fortsätta användas i studien. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Camilla Johansson 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 

Namn: 
Förskola: 
Utbildningsbakgrund:  
Antal yrkesverksamma år inom förskolan: 

1. Hur ser kommunikationen ut med barn med dövhet och hns på förskolan?  

 Vilket språk används? 
 När är det lättare att kommunicera?  
 När är det svårare att kommunicera? 
 

2. I läroplanen för förskolan står att ”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling…” Kan du ge exempel på hur ni arbetar med språk och språkutveckling? 

När sker det? I vilka situationer? 
 

3. Hur arbetar ni med språkutveckling för barn med dövhet och hörselnedsättning? 

 Är det skillnad för hörande barn och barn med dövhet och hörselnedsättning? 

 
4.  Kan du ge något exempel på när du anser att arbetet med språkutveckling för barn med 
dövhet och hns fungerar bra? Mindre bra? 
 

5. Vilka förutsättningar anser du behövs för att kunna arbeta med språk och språkutveckling 
med barn med dövhet och hns?  
 

6.  Hur upplever du dina förutsättningar för denna barngrupp? 
 

7. Vad anser du är din roll som specialpedagog i arbetet med språkutvecklingen? 
 

8. Uppfattar du att du/ni har tillräcklig kunskap och stöd för att arbeta språkutvecklande med 
barn med dövhet och hörselnedsättning? 

 - Om inte, vad upplever du att du saknar? 

 

 


