
 
Örebro Universitet 
Institutionen för beteende,  
social- och rättsvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Kattungen - en ´förskola för alla` med 
teckenspråket som grund 

 
 

Utvärdering efter att hörande barn inkluderats i  
verksamheten hösten 2006 

 
 

Ett uppdrag från Örebro Kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                           

                        Elinor Brunnberg 
 Jennie Fredriksson 

      
 
 
 
 

 Örebro universitet 
2007 

 



Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund 
 
 

 2

 
 
 
 
 
Örebro Universitet, Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap, Socialt arbete, 
Forskargruppen ICU. 
 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Docent Elinor Brunnberg, Örebro Universitet. 
E-mail: elinor.brunnberg@bsr.oru,se 



Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund 
 
 

 3

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning ................................................................................................................. 7 
Inledning............................................................................................................................. 7 
Syfte ................................................................................................................................... 10 
Frågeställningar .................................................................................................................. 10 
Metod ................................................................................................................................. 11 
   Urval................................................................................................................................ 11 
   Fokusgrupp...................................................................................................................... 11 
   Föräldraenkät................................................................................................................... 12 
   Deltagande i fokusgrupp ................................................................................................. 12 
Enkät - svarsfrekvens och bortfall...................................................................................... 12 
Reliabilitet/Validitet ........................................................................................................... 12 
    Bearbeting och analys .................................................................................................... 13 
    Definitioner av några centrala begrepp .......................................................................... 13 

Teckenspråk.................................................................................................. 13 
Delaktighet ................................................................................................... 13 
Inklusion/exklusion ...................................................................................... 14 
Integration/segregation ................................................................................. 14 
Modersmål .................................................................................................... 14  

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................. 15 
    Internationella riktlinjer.................................................................................................. 15 
    Tidigare forskning .......................................................................................................... 16 
     Sammanfattande perspektiv .......................................................................................... 18 
Resultatredovisning............................................................................................................ 19 
Fokusgrupperna.................................................................................................................. 19 
    Familjerna....................................................................................................................... 19 
    Funktionshinder.............................................................................................................. 20 
                    Pedagogerna………………………………………………………………... 20 
                    Föräldrarna…………………………………………………………………..20. 
                    Sammanfattning ............................................................................................. 21 
   Delaktighet ...................................................................................................................... 21 
                    Pedagogerna………………………………………………………………... 22 
                    Föräldrarna…………………………………………………………………..23. 
                    Sammanfattning ............................................................................................. 23 
   Språk/kommunikation ..................................................................................................... 23 
                    Pedagogerna………………………………………………………………... 23 
                    Föräldrarna…………………………………………………………………..24. 
                    Sammanfattning ............................................................................................. 26 
   Grupper............................................................................................................................ 26 
                    Pedagogerna………………………………………………………………... 26 
                    Föräldrarna…………………………………………………………………..27. 
                    Sammanfattning ............................................................................................. 27 
   Pedagogik ........................................................................................................................ 27 
                    Pedagogerna………………………………………………………………... 27 
                    Föräldrarna…………………………………………………………………..27. 
                    Sammanfattning ............................................................................................. 27 
   Förändring ....................................................................................................................... 28 
                    Pedagogerna………………………………………………………………... 28 
                    Föräldrarna…………………………………………………………………..28. 



Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund 
 
 

 4



Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund 
 
 

 5

                    Sammanfattning ............................................................................................. 29 
Enkätstudien ....................................................................................................................... 29 
   Barnets trivsel på Kattungen ........................................................................................... 29 
   Barnets trivsel med pedagogerna .................................................................................... 29 
   Pedagogernas förståelse för barnets situation ................................................................. 30 
   Pedagogernas förståelse för föräldrarnas situation.......................................................... 30 
   Barnets delaktighet på Kattungen ................................................................................... 31 
   Barnets delaktighet på fritiden ........................................................................................ 31 
   Förändringen ................................................................................................................... 32 
   Skillnader i barnens situation sen förändringen .............................................................. 33 
Analys................................................................................................................................. 34 
Diskussion .......................................................................................................................... 37 
    Barnets bästa i val av språk…….................................................................................... 37 
     Familjeidentitet.............................................................................................................. 38 
     Förändrat språkval......................................................................................................... 38 
     Funktionshinder eller ej................................................................................................. 40 
     Komplex verksamhet ur ett kommunikativt perspektiv ................................................ 41 
     Delaktighet .................................................................................................................... 42 
Frågor för vidare diskussion............................................................................................... 42 
Avslutande reflektioner ...................................................................................................... 44 
Referenser........................................................................................................................... 45 
Bilaga 1 .............................................................................................................................. 47 
Bilaga 2 .............................................................................................................................. 48 
 
Tabeller 
Tabell 1. Föräldrarnas upplevelser av hur barnet trivs på Kattungen 
Tabell 2. Föräldrarnas upplevelse av hur barnet trivs med pedagogerna på Kattungen 
Tabell 3. Föräldrarnas upplevelse av pedagogernas förståelse av barnets situation. 
Tabell 4. Föräldrarnas uppfattning om pedagogernas förståelse för deras situation. 
Tabell 5. Föräldrarnas uppfattning om barnets delaktighet på Kattungen. 
Tabell 6. Föräldrarnas uppfattning om barnets delaktighet på fritiden. 
Tabell 7. Föräldrarnas uppfattning om barnets delaktighet på fritiden avseende  
barn som började HT -06/VT-07 (i antal barn). 
Tabell 8. Förändringen på Kattungen 
Tabell 9. Skillnader i barnets situation efter förändringen 
 
 
 



Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund 
 
 

 6



Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund 
 
 

 7

Sammanfattning 
 
Den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro är en förskola där verksamheten bygger på 
svenskt teckenspråk och svenska. Men det har inte alltid varit så. Kattungen startade 1990 och 
var då en förskola för döva och gravt hörselskadade barn där miljön var enbart teckenspråkig.  
År 1998 etablerades för första gången en talspråkig grupp, men då som förskoleklass. Hösten 
2006 fick förskolan ett förändrat uppdrag och började ta emot även hörande barn. Våren 2007 
fanns sammanlagt 27 barn på Kattungen och av dem var det 17 barn som var 
döva/hörselskadade och 10 som var hörande. Syftet med utvärderingen är att beskriva och 
analysera förändringen som skett på Kattungen hösten 2006 utifrån föräldrars och pedagogers 
perspektiv. Framställningen kommer till stor del att beskriva barnens delaktighet och hur den 
kommunikativa situationen hanteras i samspelet mellan barnen och med pedagogerna. Vi 
kommer även till viss del beskriva samspelet mellan föräldrar och pedagoger. Huvudsakligt 
perspektiv i studien är ett socialpsykologiskt och alltså inte lingvistiskt trots att mycket i 
beskrivningen kommer att handla om språkanvändning. Underlaget till utvärderingen är dels 
en enkätstudie med föräldrar och dels fokusgrupper med pedagoger respektive föräldrar.  

Resultatet av utvärderingen visar att pedagogerna är mycket positiva till det ändrade 
uppdraget. Föräldrarna menar att deras barn är nöjda med sin vistelse på Kattungen och mer 
nöjda än föräldrarna själva är.  Barnen har fått fler jämnåriga att leka med. Även föräldrarna 
är huvudsakligen positiva till förändringen. Samtidigt framkom en del kritiska synpunkter. 
Föräldrar vars barn började hösten 2006/våren 2007 var överlag mer positiva till förändringen 
än föräldrar vars barn började tidigare och alltså varit med om förändringen. Bland dem var 
framförallt flera döva föräldrar kritiska till utvecklingen efter förändringen och menade att 
den teckenspråkiga miljön på Kattungen försämrats. Den talade svenskan har börjat användas 
mer än tidigare. De teckenspråkiga föräldrarna menar att barnen och de själva inte blir lika 
delaktiga då eftersom de inte kan förstå vad som sägs när talat språk används. Även i 
pedagoggruppen förs synpunkten fram om att den teckenspråkiga miljön blivit försämrad. Det 
fanns vid utvärderingens genomförande endast en döv pedagog som ordinarie och en vikarie 
på förskolan. De övriga pedagogerna var tvåspråkiga och hade talad svenska som sitt första 
språk. Pedagogerna är tydliga med att verksamhetens grundspråk är teckenspråket samtidigt 
som det individuella barnet får bestämma vilket språk det vill använda. Föräldrar vill att 
pedagogerna i större utsträckning ska styra barnens språkanvändning. Ett undantag skall vara 
om det är en känslomässigt laddad situation. Andra föräldrar påpekar att deras barn behöver 
mer och delvis annan hjälp för att också kunna utveckla sitt talade språk. 

Bland de familjer som har sina barn på Kattungen finns ur ett kommunikativt och språkligt 
perspektiv en mängd olika familjekonstellationer. Gemensamt för föräldrarna är att de 
framhåller att det är centralt för dem att familjen kan utveckla en fungerande kommunikation 
och i det sammanhanget spelar verksamheten på Kattungen en stor roll. Vissa föräldrar har 
valt att placera sitt barn på Kattungen för att barnet skall få kommunicera på teckenspråk och 
andra för att barnet skall utveckla en tvåspråkighet vilket innebär att barnet kan behöva 
utveckla sitt teckenspråk eller sitt talade språk eller båda språken. Sammanfattningsvis kan vi 
säga att delaktighet är ett centralt tema och att Kattungen framstår som en komplex 
verksamhet där de kommunikativa och språkliga behoven kan vara mycket olika för olika 
barn men också för olika föräldrar. Att hörande barn inkluderats i förskolans verksamhet 
uppfattas som positivt av alla grupper. Det har lett till ökade möjligheter för barnen till 
samspel med jämnåriga samtidigt har den teckenspråkiga miljön försvagats något. 
 
 
Nyckelord: Teckenspråk, delaktighet, inklusion, exklusion, integration, segregation. 
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Inledning 
 
Kattungen är en tvåspråkig förskola där både teckenspråk och talad svenska dagligen används 
i relation till barnen, men där teckenspråket är det grundläggande och gemensamma språket. 
Kattungens förskola startades 1990 i Örebro Kommun som en teckenspråkig förskola för döva 
och hörselskadade barn. Förskolan var då en miljö där enbart teckenspråk användes. Det 
uppdraget har successivt förändrats så att det nu är en tvåspråkig förskola som skall ta hand 
om barn som är döva, hörselskadade och hörande. Förskolan tog och tar fortfarande i första 
hand emot barn från Örebro Kommun. I mån av plats tar man även emot barn från andra 
kommuner. När vi beskriver Kattungen som en tvåspråkig förskola menar vi att de språk som 
huvudsakligen används i kontakten med barnen är dels svenskt teckenspråk och dels svenska. 

Den första förändringen av Kattungens språkliga miljö kom 1998 då förskolan även fick i 
uppdrag att starta en talspråkig förskoleklass för de barn som hade behov av att utveckla och 
lära sig det talade språket. 1998 kom även den första läroplanen för förskolans verksamhet 
dvs. för barn mellan ett och fem år (Lpfö 98). I läroplanen står att leken är viktig i barns 
lärande och att barnen skall få prova på att uttrycka sig på olika sätt. Grunden för arbetet är 
demokratiskt och barnen skall lära sig att respektera andra människors lika värde. Personalen 
skall ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det 
dagliga arbetet. Detta tog pedagogerna på Kattungen fasta på. Barnperspektivet betonades och 
man började mer än tidigare att fokusera på barnens önskningar.  

2004 började en grupp på Kattungen arbeta med utformandet av ett förslag till ännu en 
förändring av förskolans uppdrag. Utvecklingsarbetet resulterade i att från och med hösten 
2006 började Kattungen även ta emot hörande barn. I uppdraget ingick från höstterminen 
2006 att ta emot barn som är döva och hörselskadade men också tio hörande barn (Kattungens 
mål och visionsarbete 070323). En ny barngrupp startades - ’Mångruppen’. Sedan tidigare 
fanns ’Solgruppen’ och ’Stjärngruppen’. I ’Mångruppen’ ingick de hörande barnen. Där kan 
barnen ofta själva välja vilket språk de vill kommunicera på dvs. om det är på teckenspråk 
eller talat språk. I ’Solgruppen’ sker kommunikationen huvudsakligen på teckenspråk medan 
barnen i ’Stjärngruppen’ kan växla mellan talat språk och teckenspråk. Tre förmiddagar i 
veckan - tisdag, onsdag, och torsdag - har barnen aktiviteter i sina grupper och då sker all 
kommunikation på teckenspråk i ’Solgruppen’, talad svenska i ’Mångruppen’ och tal eller 
tecken i ’Stjärngruppen’. Kattungen är fortfarande en teckenspråkig miljö där teckenspråket är 
det grundläggande och gemensamma språket som används övrig tid om inte barnen eller 
föräldrarna signalerar att de vill kommunicera på talad svenska. Vid förskolans start 1990 var 
det en ”tyst” miljö, men utvecklingen under 1990-talet och 2000-talet har alltså lett till att 
även ljudlek och talat språk blivit en del av vardagen på förskolan. Även föräldrarna har 
möjlighet att kommunicera med pedagogerna på teckenspråk alternativt talad svenska. För de 
teckenspråkiga föräldrarna innebär det att de har möjlighet till direkt kommunikation med 
pedagogerna dvs. utan tolk vilket de inte kan göra på samma sätt om deras barn är placerat på 
en annan förskola.  
Kattungen beskrivs på förskolans hemsida inte som en specialförskola utan som en flerspråkig 
förskola (www.orebro.se/kattungen). Kattungen betonar att verksamheten vill skapa goda 
lärandemiljöer och utveckla social kompetens hos barnen samt främja varje barns unika 
utveckling.  Ett viktigt mål är att ge barnen möjlighet till aktivitet, delaktighet och mångfald 
(Kattungens mål och visionsarbete 070323). Det här ses som viktiga grundstenar för att 
barnen skall få en så bra utveckling som möjligt. Det pedagogiska perspektiv man arbetar 
efter i verksamheten på Kattungen är Reggio Emilia-filosofin, som är en pedagogisk filosofi. 
Det är ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans möjligheter och 
med en djup respekt för barnet. Den pedagogiska filosofin bejakar bla. subjektivitet,  olikhet 
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och solidaritet. Det är inte ett program utan den pedagogiska filosofin innehåller grundtankar 
som skall vara något att inspireras av och utveckla i den egna verksamheten 
(www.reggioemilia.se). På Kattungen möts barn i åldrarna 1-12 år. Det finns barn på 
förskolan, i förskoleklass och på fritidshem.  Det vi i den här studien fokuserat på är barnen i 
förskolan dvs. barn 0-5 år och alltså inte de äldre barnen som går i förskoleklass eller finns på 
fritidshemmet . 

Denna studie avser tiden efter förändringen hösten 2006 då även hörande barn började tas 
emot på förskolan. Studien genomfördes våren 2007. Det är alltså inte en utvärderande studie 
där vi som forskare kunnat observera förhållandena före och efter förändringen utan en studie 
som avser att beskriva pedagogernas och föräldrarnas uppfattning om förändringen.  

Syfte 
 
Syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera den förändring som skett på Kattungen 
hösten 2006 utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv. Framställningen kommer till stor 
del att beskriva barnens delaktighet och hur den kommunikativa situationen hanteras i 
samspelet mellan barnen och med pedagogerna efter förändringen. Vi kommer även till viss 
del beskriva samspelet mellan föräldrar och pedagoger. Vår huvudsakliga fokus i studien är 
socialpsykologiskt.  
 

Frågeställningar 
• Vad är idag centrala karakteristika för miljön på Kattungen? 
• Hur uppfattar pedagoger respektive de föräldrar som tidigare hade barn på Kattungen 

att verksamheten förändrats sedan hörande barn fick börja på förskolan?  
• Hur används svenska respektive teckenspråk i verksamheten och har användningen av 

språken förändrats? 
• Finns det i verksamheten pedagoger med teckenspråk som sitt första språk? 
• Vad betyder tvåspråkigheten och hur språken används för enskilda barn respektive för 

enskilda föräldrar?  
• Har förändringen enligt föräldrarna ökat barnets delaktighet? 
• Uppfattar föräldrarna det som att deras samspel med pedagogerna och möjligheten att 

ta del av barnets vardag har förändrats? 

 

Metod 
 
Som underlag för utvärderingen har empiri samlats in genom att föräldrar respektive personal 
deltagit i så kallade fokusgrupper för att ge svar på de ovanstående frågeställningarna. 
Föräldrarna har även fått besvara en enkät. 
 

Urval 
 
I dag går 11 hörande barn och 16 döva/hörselskadade barn på Kattungen. Samtliga hörande 
barn har antingen föräldrar eller syskon som kommunicerar med teckenspråk. Ett barn har 
andra döva släktingar. Fyra av familjerna har fler än ett barn som går på Kattungen. I 
föräldragruppen är 11 döva/hörselskadade och 11 är hörande.  
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Samtliga föräldrar med sina barn på Kattungens förskola – både mammor och pappor - har 
inbjudits att delta i fokusgrupp. Även all personal på Kattungen har inbjudits att delta i 
fokusgrupp. Enkäten delades ut av pedagogerna på Kattungens förskola till föräldrarna när de 
hämtade/lämnade sina barn och för de barn som själva åkte taxi skickades enkäten med barnet 
hem tillsammans med övriga dagliga meddelanden. De föräldrar som har flera barn på 
Kattungen fick en extra bilaga till enkäten, då enkäten endast omfattade frågor gällande ett 
barn. Enkäten kan sedan ha besvarats av en förälder eller av båda föräldrarna tillsammans. 
Men det är alltså inte så att mammor respektive pappor kunnat besvara var sin enkät. 
 

Fokusgrupp 
 
Fokusgrupper kallas också för fokuserade gruppintervjuer och innebär att en utvald grupp 
med människor samlas under cirka 1,5 timma och diskuterar ett ämne. Samtalet leds av en 
ledare som inte fungerar som en traditionell samtalsledare utan är med för att initiera ämnet 
samt eventuellt ställa följdfrågor för att utveckla diskussionen. Tanken är att gruppen på ett 
fritt sätt ska kunna diskutera ämnet i fokus utan för mycket inblandning från ledaren (Wibeck, 
2000).  
 

Rent praktiskt handlar fokusgrupper om att rekrytera lämpliga grupper, utarbeta ett 
stimulusmaterial och en frågeguide, leda gruppsessionerna, spela in diskussionerna, 
skriva ut dem samt analysera dem (Wibeck, 2000, s.10). 

 
Fokusgrupper går att använda som enda metoden i exempelvis en utvärdering men kan också 
kombineras med andra undersökningsmetoder, exempelvis enkäter (Wibeck, 2000). För denna 
studie valdes en kombination av fokusgrupper med personal respektive föräldrar samt en 
enkätstudie med föräldrar. Detta för att få information från föräldrar dels familjevis och dels i 
grupp där ett samspel även med andra föräldrar skedde. 
 

 

Föräldraenkät 
 
Enkäterna utformades utifrån för utvärderingen relevanta frågeställningar och frågorna 
formulerades så enkelt som möjligt för att vara lätta att förstå och minska det interna 
bortfallet. Enkäten var också utformad så att vissa frågor riktade sig till de föräldrar vars barn 
börjat tidigast hösten 2006; alltså när förändringen genomfördes och vissa frågor riktades till 
de föräldrar vars barn även gått på Kattungen innan förändringen genomfördes.  
 

Deltagande i fokusgrupp 
 
Fokusgrupperna pågick under två timmar vardera och spelades in både med bandspelare samt 
filmades med videokamera. Den första fokusgruppen genomfördes med pedagogerna på 
Kattungens förskola den 3 maj 2007. Deltagarantalet uppgick då till 9 pedagoger vilket var 
samtliga tillsvidareanställda pedagoger på förskolan. Närvarande var även två 
teckenspråkstolkar från Tolkcentralen samt två forskare som moderatorer. Under mötet 
behandlades några i förhand fastställda frågeställningar (Se bilaga 1). 
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Den andra fokusgruppen genomfördes den 15 maj 2007 med föräldrarna. Deltagarantalet 
blev 12 personer förutom de båda ledarna. Av de föräldrar som deltog var några där som par 
(3) och andra som enda föräldern (6). Även vid detta möte fanns teckenspråkstolkar från 
Tolkcentralen med, totalt fyra stycken. Frågeställningar inför fokusgruppen sändes via e-post 
till föräldrarna några dagar innan mötet (Se bilaga 2). 
 

Enkät - svarsfrekvens och bortfall  
 
Totalt är det 22 familjer som har sina barn på Kattungen. Av dessa har 16 stycken svarat på 
enkäten vilket innebär 73 %. Det var alltså ett bortfall på 27 %. Av 11 döva/hörselskadade 
föräldrar har 10 stycken svarat vilket ger ett bortfall på 9 % och av 11 hörande har 6 svarat 
vilket ger ett bortfall på 46 %. Det är alltså fler föräldrar som är döva/hörselskadade än 
föräldrar som är hörande och som svarat på enkäten. Vad detta beror på går bara att spekulera 
i. En anledning kan vara att döva/hörselskadade föräldrar värderar Kattungen högre än 
hörande föräldrar utifrån att det är den enda förskola där de har möjlighet att kommunicera 
med pedagogerna på teckenspråk. En annan anledning kan vara att döva/hörselskadade 
föräldrar har mer kritiska synpunkter på den teckenspråkiga miljön som de vill framföra. Det 
kan säkert finnas även andra tänkbara förklaringar till skillnaden att fler döva/hörselskadade 
föräldrar än hörande föräldrar svarat på enkäten. Sammanfattningsvis kan dock sägas att 
deltagandet i enkätstudien är högt och då framförallt för döva och hörselskadade föräldrar. 

Reliabilitet/Validitet 
 
Validitet innebär att studien verkligen har studerat det man har avsett att studera (Silverman, 
2004). I denna utvärdering har enkätfrågor och ämne till fokusgrupperna valts utifrån att de 
bedömts relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Denna studie är gjord 
med information från pedagogerna på Kattungens förskola samt från de föräldrar som har sina 
barn där. Dessa personer har stort inflytande över barnens verklighet. Barnen själva har dock 
inte varit delaktiga och kunnat bidra till det empiriska material som använts i studien. Studien 
kan således endast sägas teckna föräldrar och pedagogers bild av barnens vardag. Däremot har 
studien på ett mycket bra sätt kunnat teckna pedagogers och föräldrars bild eftersom samtliga 
ordinarie anställda pedagoger och en stor andel föräldrar besvarat enkäten samt att även flera 
har deltagit i fokusgrupp. 

Reliabilitet innebär att oberoende av vem som utför undersökningen ska resultatet bli 
detsamma (Silverman, 2004). Reliabiliteten bedöms vara god. En styrka är att flera 
undersökningsmetoder använts. En svaghet i studien är dock att vi inte kunde samla in något 
empiriskt material före förändringen för att jämföra med svaren på samma frågeställningar 
efter förändringen. 
 

Bearbeting och analys 
 
Båda fokusgrupperna spelades in på ljudband samt filmades med videokamera. Det inspelade 
materialet från fokusgrupperna transkriberades sedan ordagrant. Efter detta genomfördes en 
bearbetning av texten för att genom analysen få en fördjupad förståelse av vilka upplevelser, 
erfarenheter och uppfattningar personal och föräldrar har om verksamheten (se Brunnberg, 
2007). Analysen har stegvis genomförts. Först har en genomläsning av den transkriberade 
texten skett. Som nästa steg skedde en indelning av texten i mindre sammanhängande enheter 
så kallade ‘meaning units’. I en tredje sekvens genomfördes en omformulering texten i de s.k. 
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’mening units’ då både det direkta och det indirekta innehållet i varje stycke tydliggjordes så 
att innebörden i det som sagts ’lyftes fram’. De innehållsligt rikaste styckena kunde bearbetas 
ytterligare en gång. Slutligen sattes en fokuserad och strukturerad beskrivning av 
fokusgruppens diskussion samman. Perspektivet vid analysen har varit ett socialpsykologiskt 
perspektiv.  

De inkomna enkäterna bearbetades till viss del i statistikprogrammet SPSS, men eftersom 
studien rör en mindre grupp har några mer omfattande statistiska bearbetningar inte gjort. 
 

Definitioner av några centrala begrepp 
 

Tvåspråkig eller flerspråkig. I en ordlista beskrivs begreppen flerspråkig eller tvåspråkig som 
en individ som någorlunda obehindrat behärskar minst två språk och kan betrakta båda 
språken som sina (Wikipedia, 2007). På individnivå kan alltså begreppen betraktas som 
synonyma. När det gäller verksamheter är det inte lika klart att begreppen används som 
synonymer. Begreppet flerspråkig används ofta för att beteckna att kommunikation på fler 
språk än två förekommer inom verksamheten. Den aktuella förskolan använder omväxlande 
flerspråkig och tvåspråkig när de beskriver sin verksamhet även om det är två språk som 
används i verksamheten dvs. teckenspråk och svenska. Däremot finns det inom verksamheten 
enskilda barn som förutom teckenspråk och svenska också kan ha ett eller flera andra 
hemspråk. 

I beskrivningen av den svenska specialskolans uppdrag används begreppet tvåspråkig. I 
uppdraget ingår att man skall erbjuda tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö 
samtidigt som man skall erbjuda flexibla lösningar utifrån elevens behov (SOU 2006:54:118). 
Begreppet tvåspråkig (bilingualism) är internationellt ett etablerat begrepp för att beskriva 
teckenspråk och majoritetsgruppens språk. Vi har med hänsyn till det ovanstående valt att 
huvudsakligen använda begreppet tvåspråkig i beskrivningar av verksamheten. Med 
tvåspråkig verksamhet menar vi att i den aktuella verksamheten används teckenspråk och 
svenska. Använder vi begreppet flerspråkig är det framförallt när vi hänvisat till något där 
förskolans personal använt begreppet flerspråkig.  
 
Teckenspråket är en självständig språkform med egen struktur och grammatik. Det varierar i 
olika länder och har även dialektala inslag. Svenskt teckenspråk är alltså inte detsamma som 
engelskt teckenspråk. Teckenspråket är ett visuellt-gestuellt språk och inte vokalt. 
Teckenspråket erkändes 1981 genom ett riksdagsbeslut som de dövas modersmål och gav 
dem rätt till tvåspråkighet (Bergman 1982; Ahlström 2000; Brunnberg, 2003).  
 
Teckenspråkig. När vi i texten beskriver barn eller föräldrar som teckenspråkiga menar vi 
oftast att de är döva och har teckenspråket som sitt första språk.  
 
Delaktighet. Ulf Jansson, Irene Nordström och Lena Thunstam för i rapporten Funktionell 
olikhet och kamratsamspel i förskola och skola – en kunskapsöversikt (2007) ett inledande 
resonemang om begreppet delaktighet (participation) utifrån hur begreppet tidigare använts i 
såväl nationell som internationell forskning. Begreppet delaktighet kan i olika studier stå för 
delvis olika saker (se Jansson m.fl., 2007).  Jansson, Nordström och Thunstam menar att för 
att kunna tala om full delaktighet, som strävan för en inkluderande förskola eller skola, måste 
såväl objektiva som subjektiva aspekter vara tillgodosedda. Forskningsfrågan om hur barnet 
kan vara delaktig kan besvaras genom att forskaren undersöker  
 

 i vilken utsträckning och på vilket sätt en given situation för en given 
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individ överensstämmer med, respektive avviker från, följande: 
Delaktighet föreligger när individen, på basis av eget val, kan gå in i engagerad och av 
medaktörerna accepterad samhandling på en arena, vars tillgänglighet inte begränsas av 
fysiska och sociala barriärer (Jansson m.fl, 2007, s. 3). 

 
Vi ansluter i den här studien till Jansson, Nordström och Thunstams definition av begreppet 
delaktighet (2007), men lägger till ytterligare en dimension. Delaktighet är när samhandling 
på den aktuella arenan inte begränsas av fysiska, sociala eller kommunikativa barriärer. 
Kommunikativa barriärer kan påverka döva och hörselskadade barns delaktighet. 
 
Inklusion/exklusion. Brunnberg (2003) skriver i sin avhandling om hörselskadade skolbarn om 
begreppen inklusion och exklusion som social inneslutning kontra social uteslutning. Det 
förstnämnda begreppet innebär att exempelvis barn är delaktiga i den sociala gemenskapen 
med andra barn medan det sistnämnda innebär att de inte är det. Inklusion ses i den aktuella 
studien som ett socialt tillstånd där individen tillåts vara med i en grupp av människor på 
samma villkor som de andra i gruppen samt exklusion där individen inte accepteras som en i 
gruppen utan hamnar utanför. Inklusion och exklusion handlar således om sociala fenomen. 
 
Integration/segregation är, som vi ser det, begrepp som beskriver rumsliga eller 
organisatoriska fenomen. Det kan dock av andra forskare användas som beskrivning av både 
rumsliga och sociala fenomen. En elev på en specialskola har en segregerad skolplacering 
vilken i sin tur kan innebära att barnet betraktas som exkluderat ur gemenskapen i samhället i 
stort (Emanuelsson, 2004). Den aktuella förändringen innebär att också hörande barn 
inkluderats i verksamheten. Förändringen innebär alltså att de segregerande mekanismerna 
minskats och förändrats även om de till viss del fortfarande finns kvar. 
 
Modersmål. I Svenska Akademins ordbok (2007) definieras modersmål som ’det språk som 
man som barn har lärt sig tala (eg. av sin moder); fosterlandets språk, det språk som talas av 
det folk man tillhör; ens eget språk’. I Wikipedia Den fria encyklopedin (2007) likställs 
modersmål med första språk och definieras även här som ’det språk som en person först lär 
sig tala som litet barn. En person kan ha flera modersmål om hon/han lärt sig flera språk 
samtidigt, till exempel genom att ha föräldrar som talar olika språk. När personen lär sig 
ytterligare språk efter att modersmålet har etablerats, så klassificeras det som ett andraspråk 
eller främmande språk. Ett andraspråk lärs in i den miljö där språket talas, till exempel vid 
invandring eller i ett mångspråkigt samhälle. Ett främmande språk lärs inte in i den miljö där 
språket talas, och syftet med att lära sig språket är inte nödvändigtvis att kunna leva i 
samhällen där språket talas (skolspråk)’.  

Dessa definitioner stämmer dock inte riktigt för många av barnen på Kattungen. 
Modersmål och första språk kan inte uppfattas som identiska. Ett dövt barn som har hörande 
föräldrar lär sig ofta inte att tala det språk som är föräldrarnas språk och fosterlandets språk 
dvs. det som traditionellt brukar betraktas som modersmålet. Föräldrarna måste först lära sig 
teckenspråket som är ett för dem främmande språk för att kunna kommunicera med sitt barn. 
Det för föräldrarna främmande språket kan bli barnets första språk i betydelsen att det är det 
språk barnet först lär sig, men också första språk i betydelsen att det är det språk som ligger 
närmast för barnet att kommunicera med. För ett hörselskadat barn kan talad svenska vara 
deras modersmål och första språk som litet barn, men de kan byta första språk dvs. det språk 
som ligger närmast för dem att kommunicera med när de växer upp. För hörande barn med 
döva föräldrar kan modersmålet, i betydelsen att det är det språk barnet lär sig av sin 
moder/fader, vara teckenspråket, men inte i betydelsen att det är fosterlandets språk. Vilket 
som är barnets första språk dvs. det språk som ligger närmast för barnet att kommunicera med 
kan växla med ålder. Det kan också beskrivas som att ”modersmålet” för många av barnen är 
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tvåspråkighet där första språket dvs. det för barnet mest näraliggande språket som barnet 
använder i emotionellt laddade situationer kan växla när barnet blir äldre. Det kan också vara 
så att andraspråket lärs in först när barnet börjar lära sig läsa och skriva. 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi kommer under den här rubriken att presentera internationella riktlinjer och tidigare 
forskning som bakgrund till det perspektiv vi utgått ifrån när vi tolkat studiens resultat. 

Internationella riktlinjer 
 
FN s barnkonvention (UD info, 2006) syftar till att stärka skyddet för det enskilda barnet och 
antogs i november 1989. Sverige var ett av de första länderna i världen att underteckna. 
Sverige förband sig därmed juridiskt att efterleva konventionen. De grundläggande 
värderingarna kring barn i konventionen är sammanfattade i några av artiklarna – artikel 2, 3, 
6 och 12:  
  

att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter;  
att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som berör barn;  
att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerställas till det yttersta av 
samhällets förmåga;  
samt att deras åsikter skall få komma fram och visas respekt (UD, 2003, s. 14). 

 
Det finns återsken av dessa principer även i de övriga artiklarna. I alla beslut som rör barn ska 
barnets bästa sättas i främsta rummet och barnet ska ha möjlighet att hävda sina egna 
intressen. När det gäller barn med funktionsnedsättning så ger konventionen barnet rätt till bra 
utbildning, habilitering, hälso- och sjukvård etcetera. Det funktionshindrade barnet ska 
inkluderas i samhället samt ges möjlighet till kulturell utveckling (UD, 2003).  

I december 1993 antogs FN: s standardregler med målet att barn, ungdomar med 
funktionsnedsättning bör få sin utbildning som en integrerad del av den ordinarie utbildningen 
och i juni 1994 antogs Salamancadeklarationen som uttryckte ambitionen att förverkliga en 
‘utbildning för alla’ särskilt för dem som är mest sårbara (SOU 1998: 66). 
Salamancadeklarationen är tydlig med att målet skall vara att funktionshindrade barn skall gå 
integrerade i vanliga skolor och att specialskolor och specialundervisning skall vara ett 
undantag (Unesco, 1994). 
 

Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat 
samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla (Unesco, 1994, s. 2, 5). 

 
Den pedagogik som används i skolor där barn integreras skall innebära att barnet sätts i 
centrum och att varje barns speciella behov skall uppfyllas. I Salamancadeklarationen 
framhålls dock att det finns vissa funktionshindrade barn vars behov bäst kan uppfyllas i en 
specialenhet. Den grupp av barn som Salamancadeklarationen markerar kan ha ett behov av 
undervisning i särskild skolmiljö är döva och dövblinda barn (Unesco, 1994: 22). 

Den 30 mars 2007 undertecknades en ny FN-konvention som också berör 
funktionshindrade barn och barns rättigheter - Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionshinder (Regeringskansliet, 2007)1. Sverige har varit ett av de länder som jobbat hårt 
för att denna konvention ska komma till stånd och vid ovanstående datum undertecknade 70 
                                                 
1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2006). 
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länder konventionen (Regeringskansliet, 2007). Konventionen syftar bland annat till att stärka 
funktionshindrade personers rättigheter och att förhindra diskriminering. Konventionen 
poängterar att barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter i samhället som barn 
utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning ska inte exkluderas från det 
vanliga skolsystemet på grund av sin funktionsnedsättning utan en inkludering ska istället 
eftersträvas. Målet är att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas helt i samhället på lika 
villkor som andra. Samtidigt säger konventionen att barn i behov av teckenspråk ska erbjudas 
utbildning i den miljö och på det språk som är bäst lämpat för barnets utveckling.  
 

Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or 
deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of 
communication for the individual, and in environments which maximize academic and 
social development (UN, 2006; article 24:3C). 

 
Undantaget från huvudregeln är alltså när barnet har behov av teckenspråkig miljö. 
Konventionen berör även vikten av att det anställs funktionshindrade lärare och lärare som har 
kunskaper i teckenspråket (UN, 2006). 

Det finns ett flertal internationella dokument som behandlar barns rättigheter. Sverige har 
spelat en aktiv roll i arbetet att ta fram både barnkonventionen och konventionen om 
funktionshindrades rättigheter. I båda konventionerna finns ett starkt inslag av att förhindra 
diskriminering och att ge alla barn samma rättigheter. I konventionen för personer med 
funktionshinder poängteras inklusion som en central dimension och kontakt mellan barn med 
och utan funktionshinder. Delaktighet, som för denna studie är ett centralt begrepp, kan sägas 
vara en socialpsykologisk fördjupning av inklusionsbegreppet där samhandling inte begränsas 
av vare sig fysiska, sociala eller av kommunikativa barriärer. 

Tidigare forskning 
 
Ahlström (2000) skriver att det finns cirka tio förskolor för barn som är döva och 
hörselskadade i Sverige. Hennes studie undersöker tre av dessa (Almen, Björken och Linden). 
Förskolorna i studien anser att det för döva och hörselskadade barn är bra med en anpassad 
språklig miljö. De går därmed emot det i samhället allmänt hållna att alla barn dvs. barn med 
eller utan funktionsnedsättning ska gå i samma skolor. Detta är en fråga som samhället har 
svårt att lösa om det funktionshindrade barnet ska integreras i vanliga skolor eller segregeras i 
specialskolor. 
 

Många anser att integrering i förskolan är den ideala vägen till samhällsintegrering och att 
segregering leder till en oacceptabel samhällssegregering. I debatten saknas ofta 
frågeställningen – Kan segregering under förskoletiden leda till en fullvärdig men senare 
integrering i samhället (Ahlström. 2000, s. 34-35). 

 
Segregering, dvs. förekomst av särskilda förskolor för döva och gravt hörselskadade barn har 
etablerats med utgångspunkt från forskning som visat att teckenspråket är viktigt för döva och 
gravt hörselskadade barns utveckling (Heiling 1993, 1995).  Barnen har behov av att kunna 
kommunicera. För barnen blir tvåspråkighet med teckenspråk som första eller andra språk och 
med talad eller skriven svenska en viktig del för att öka deras möjlighet att kommunicera. 
Teckenspråket betraktas i Sverige som ett språk bland andra och ses inte längre som en 
kommunikationsmetod med handikappolitiska förtecken ( SOU 2006:54 s.20).  Teckenspråket 
har föreslagits få status motsvarande ett minoritetsspråk. Teckenspråket är inte ett 
internationellt språk utan i Sverige används svenskt teckenspråk (SSL), i USA amerikanskt 
teckenspråk, i Norge norskt teckenspråk och så vidare. 
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I förskolor för döva och hörselskadade barn är personalen mycket viktiga som förebilder åt 
barnen i sitt sätt att hantera samspelet mellan döva, hörselskadade och hörande. Det är viktigt 
att alla i personalen kan diskutera tillsammans på samma språk för att det inte ska uppstå 
konflikter i personalgruppen (Ahlström, 2000).  
 

Ibland kunde den döva personalen uppleva att de hade en oacceptabel funktion som 
språklärare/språkgivare både i förhållande till sina hörande kollegor och till 
föräldrarna….Den hörande personalen å sin sida kunde uppleva att de var underlägsna de 
döva, eftersom de inte alltid kunde producera ett språk som de döva barnen självklart 
förstod (Ahlström, 2000, s.38). 

 
Barnen i Almqvists studie (2000) hanterade språket pragmatiskt – de använde alltså det språk 
som fungerade bäst i olika situationer och beroende på samtalspartner. Föräldrarna i studien 
ansåg att kommunikationen med personalen var av stor vikt. Hörande föräldrar till döva eller 
hörselskadade barn behövde ofta diskutera och rådgöra med personalen om sitt barns 
situation. Ibland fick personalen hjälpa till som tolk för att barn och föräldrar skulle förstå 
varandra.  
 

Den förändrade livssituationen som det innebar att bli förälder till ett dövt/hörselskadat 
barn hade initialt ställt föräldrarna i en oviss och famlande position (Ahlström, 2000, 
s.79). 

 
Det som föräldrarna upplevde som negativt var att det var svårt att få till ett fungerande 
informationsflöde mellan föräldrar och personal, speciellt för de barn som åkte taxi till och 
från förskolan. Föräldrarna märkte också att det lätt kunde bli problem för deras barn i 
kontakter med hörande barn på hemmaplan. Föräldrarna fick ofta rycka in och medla vid 
missförstånd eller konflikter. Med utgångspunkt i detta såg de som viktigast på förskolan att 
barnen gavs möjlighet till språklig inlärning. De hörande föräldrar som valt att placera sina 
hörselskadade barn i en teckenspråkig förskola gjorde ofta detta därför att de ansåg att 
teckenspråket var viktigt för barnets utveckling. Detta trots att de i familjen mest använde 
talspråket och endast tecknade i situationer då det inte fungerade med tal. Vissa av föräldrarna 
såg negativt på att barngrupperna inte var indelade utifrån ålder på barnen vilket försvårade 
samspelet mellan barnen. Andra föräldrar däremot tyckte att grupperna var för strikt indelade 
efter ålder vilket gjorde att det blev mer konflikter. På en förskola var föräldrarna oroliga för 
att den teckenspråkiga miljön skulle försämras om det kom in hörselskadade barn i 
verksamheten. Föräldrarnas oro var dock obefogad och förändringen sågs snarare som mycket 
positiv (Ahlström, 2000).  

Resultaten i studien visade även att de hörselskadade barnen utvecklade ett bättre talspråk 
då de lärt sig teckenspråket:  
 

Av studien framgick att ju mer teckenspråkig kommunikation de hörselskadade barnen 
utvecklade, desto mer kunde de använda språkliga uttryck för innehållsmässigt alltmer 
avancerade samtal och lekar, både med andra döva och hörselskadade barn samt med 
hörselskadad, döv och hörande personal (Ahlström 2000, s. 182). 

 
Det tycktes som att tvåspråkigheten ledde till att barnens språkliga kompetens utvecklades i 
båda språken. Det var inte så att det ena språket konkurrerade ut det andra. 
Barn som inte förstår vad andra barn säger kan uppleva en känsla av utanförskap. Många 
vuxna hörselskadade har upplevelser av detta och det samma kan gälla för barnen. Barnen har 
också ett behov av att personalen fungerar som förebilder för att de ska utveckla en identitet 
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som döv eller hörselskadad. Detta kräver att det finns både döv och hörselskadad personal på 
förskolan (Ahlström, 2000).  

Integrering och segregering är begrepp som på olika sätt kan beskriva situationen för 
funktionshindrade barn i skolmiljö. Begreppen kan exempelvis användas i diskussion kring 
specialskolors varande eller icke varande. I diskussioner om hur barnet släpps in i och socialt 
blir delaktiga eller utestängda från gemenskapen med andra barn kommer vi att använda 
begreppen inklusion/exklusion respektive delaktighet/utestängning. Janson, Nordström, 
Thunstam (2007) har i sin kunskapsöversikt kommit fram till att det är viktigt att ge barn med 
olika funktionshinder en delaktighet i förskola och skola. Delaktighet kan definieras på flera 
sätt beroende på i vilket sammanhang ordet används. Delaktighet finns när barnet själv kan 
välja att gå in i en samhandling på en arena vars tillgänglighet inte begränsas 
avkommunikativa, fysiska eller sociala barriärer samtidigt som barnet känner sig accepterat 
(se Janson, Nordström, Thunstam 2007:4). 

För ökad delaktighet och utvecklande av kamratrelationer är det viktigt att aktiviteter finns 
där alla barn oavsett funktionsnedsättning kan vara med. Relationer med andra barn är någon 
som ofta framkommer i studier som ett problem för barn med olika funktionsnedsättningar 
(Janson, Nordström, Thunstam, 2007). Problematik i kamratrelationer framträder också i 
Fredrikssons kunskapsöversikt (2006) gällande hörselskadade barn. De hörselskadade barnen 
kan ha svårt att höra vad hörande barn säger och kan även ha svårt att göra sig förstådda, 
vilket kan påverka relationen negativt. Det finns en stor risk att de integrerade hörselskadade 
barnen i vanliga skolor hamnar i utanförskap och inte blir delaktiga i gemenskapen med 
hörande barn. Integrationen kan således leda till social exklusion.  
 

Detta tycks vara fallet både i inkluderande och specialiserande eller segregerade 
skolformer, möjligen med undantag för döva och hörselskadade, där specialskolan tycks 
erbjuda en arena för en fungerande kamratrelation (Janson, Nordström, Thunstam, 2007, 
s. 55). 

 
I Brunnbergs (2003) avhandling problematiseras att hörselskadade barn snarare blev 
marginaliserade även på skolgården i förhållande till hörande barn, men att de blev 
inkluderade i gemenskapen på specialskola bland döva barn. I den segregerade miljön blev 
alltså barnen mer socialt inkluderade än i den integrerade miljön där de istället var 
marginaliserade och socialt exkluderade. 
 

Sammanfattande perspektiv 
 
Det perspektiv som kommer att användas för att analysera resultatet i denna studie fokuserar 
på begreppen integrering/segregering och delaktighet/utanförskap. Den segregerade miljön 
kan öka eller minska delaktigheten för barn med funktionsnedsättning och en integrerad miljö 
på vanliga skolor kan göra att barnen blir segregerade och socialt hamnar i utanförskap. De 
kan alltså ha svårare att komma in i gemenskapen bland barn utan funktionsnedsättning. 
Grunden till perspektivet ligger i de internationella riktlinjerna samt i tidigare forskning som 
berör viktiga punkterna relevanta i denna utvärdering. De internationella riktlinjerna 
framhåller integration som ett viktigt område för barn med funktionsnedsättning.  
Konventionen om barnets rättigheter (UD, 2003), utgör i vårt perspektiv själva grundstenen i 
allt som rör barn i samhället. Barnet sätts i centrum och poängterar att barnets bästa alltid ska 
prioriteras samt att funktionshindrade barn har samma rättigheter som andra barn. 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (UN, 2006), samt 
Salamancadeklarationen (Unesco, 1994), fokuserar också på att barn med funktionshinder ska 
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leva i samhället på lika villkor som barn utan funktionshinder och med samma rättigheter. När 
det gäller skolan så poängteras att funktionshindrade barn ska integreras i vanliga skolor. För 
barn med teckenspråk säger dock konventionen att en specialskola eller specialklass 
möjligtvis bättre kan uppfylla deras kommunikationsbehov. Lärare, som själva har ett 
funktionshinder spelar även en viktig roll som förebilder för barnen.  Ahlström (2000) berör 
integration då hon ställer frågan om inte segregation under förskolan ändå kan leda till en bra 
integration i samhället. ’En skola för alla’ blev med FN: s konvention om barnets rättigheter 
ett centralt mål inte bara i Sverige utan även i övriga världen. Den gemensamma skolan skulle 
ge alla barn optimala förutsättningar för utveckling och vara en skola utan förlorare (SOU 
1998:66:426). En grupp där segregering dock accepterades var för döva pga. behovet av 
teckenspråk.  Det vi nu kan se är en parallell utvecklingslinje till den vanliga 
skolans/förskolans utveckling till ’en skola för alla’. Även specialskolan/förskolan har 
genomgått en förändring som kan sägas vara i riktning mot ett likvärdigt mål dvs. ’en skola 
för alla’ men med en teckenspråkig bas. Vi återkommer till detta i den här studiens 
diskussion.  
 

Resultatredovisning 
 
Inledningsvis presenteras resultaten från fokusgrupperna och därefter resultaten från 
enkätstudien. Resultaten från fokusgrupperna redovisas tematiskt. Under varje tema beskrivs 
pedagogernas respektive föräldrarnas uppfattningar. Inledningsvis kommer vi att beskriva 
variationen inom barn och föräldragruppen utifrån ett hörselperspektiv.   

Fokusgrupperna 
 
Familjerna. I föräldragruppen finns det alla typer av familjekonstellationer när det gäller 
hörsel. Det finns döva föräldrar med barn som är hörande, döva och hörselskadade samt 
hörande föräldrar med barn som är döva, hörselskadade och hörande. De stora variationerna 
mellan familjerna medför att barnen kommer från mycket olika språkliga miljöer till 
Kattungen. De har även olika språkliga behov när de vistas på förskolan. Sammanlagt finns 
det sex barn som är döva och enbart teckenspråkiga. Det finns tre barn, som trots att de har 
åldern inne för att kunna ha lärt sig ett språk, är språklösa. De övriga är i varierande 
utsträckning tvåspråkiga. Några av dem har teckenspråket andra har svenska eller något annat 
talat språk i hemmiljön. Flera av familjerna har börjat använda två språk hemma, och några 
familjer använder ytterligare språk. Det kan vara upp till fem - sex språk. Speciellt 
invandrarbarnen kan ha många språk i sin omgivning. Det är utifrån varje familjs situation 
som de har valt att placera barnen på Kattungen. För många är det just den tvåspråkiga miljön 
i förskolans verksamhet som gjort att de valt Kattungen. Ett hörande barn kan ha döva 
föräldrar och teckenspråk som modersmål. Barnet kan behöva få stimulans i att utveckla sitt 
svenska språk samtidigt som de döva föräldrarna får likvärdiga möjligheter som hörande 
föräldrar på en vanlig förskola i att följa sitt barn. 
 

Här så får jag direkt kontakt med personalen varje dag. Jag kan diskutera så att barnen ser 
att föräldrarna är med, och det känns vikigt för mig. Om jag är på en annan förskola då 
känner jag ju inte samma sak utan jag känner att kvalitén blir sämre. Det kanske inte alltid 
finns tolkar och tidsplanen drar ut på tiden. Här är jag jättelycklig. Här får jag vara med så 
jag kan se barnets utveckling på en gång (förälder).  
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Eftersom olika familjer har olika behov kan språklig stimulans behövas för barnen när det 
gäller båda språken. Döva föräldrar med hörande barn kan ha valt Kattungen dels för att 
barnen ska få tillgång till talat språk samt för att de som föräldrar ska kunna kommunicera 
med pedagogerna. Döva föräldrar kan ha döva barn och ha valt Kattungen för att barnet skall 
få vara i en teckenspråkig miljö där barnet kan ha delaktighet. Hörande föräldrar med döva 
eller hörselskadade barn kan ha valt Kattungen för att barnet ska få utveckla teckenspråket. 
Det kan de själva också behöva göra. Döva och hörselskadade barn har oftast hörande 
föräldrar och föräldrarna behärskar därför inte det språk de behöver använda i 
kommunikationen med sitt barn. Hörande syskon till döva eller hörselskadade barn har också 
nytta av att vara på Kattungen för att lära sig teckenspråk, detta för att hela familjen skall 
kunna kommunicera med varandra.  
 

…det är kommunikation som är det viktiga och sen …om det är svenska eller teckenspråk 
eller något annat språk det har egentligen ingen betydelse utan det är ju att man ska kunna 
kommunicera med varandra…ha kul tillsammans (förälder). 

 
Det kan förutom språkliga skäl finnas flera andra skäl till att föräldrarna valt att placera sitt 
barn på Kattungen. 
 

Hon är inte som dom andra tycker dom andra barnen. Och det är ju nåt som stämmer, 
dom frågar väldigt mkt om henne å så. Så att vi valde Kattungen, det är ju inte bara…ja 
det är ju språket naturligtvis att hon ska få fler språk å klara sig på, men sen är det också 
rätt mycket identitet också för vår del tycker jag nog…(förälder) 

 
Det är inte bara barnet som behöver stärka sin identitet. En familj uttrycker också att de fick 
sin familjeidentitet förändrad när de fick ett hörselskadat barn.  

 
Fast det här handlar väl också om en familjeidentitet att det finns olika familjer…personer 
i familjen som behöver olika språk och det är ju bara berikande… (förälder). 

 
Språk, delaktighet och identitetsutveckling tycks vara viktiga teman som berör både barnets 
och övriga familjens situation och som påverkat att föräldrarna valt att placera sitt barn på 
Kattungen. 

Funktionshinder 
 
Pedagogerna på Kattungen tänker inte kring barnen som barn med funktionshinder utan att 
det finns flera språk att kommunicera på och att det är viktigt att alla kan kommunicera och 
vara delaktiga.  
 

…vi tänker ju inte funktionshinder utan vi tänker att det finns många språk (pedagog) 
 
Pedagogerna ser Kattungen som en flerspråkig förskola och inte som en specialförskola. 
 

det är en flerspråkig förskola. Det vill vi ju försöka lyfta hela tiden…Att målet är ju att 
alla ska ju vara delaktiga och vi ska kunna vara här tillsammans. Det här är en arena där 
vi använder både talspråk och teckenspråk (pedagog) 

 
Föräldrarna ser också på barnen med utgångspunkt från ett språkperspektiv och inte med 
utgångspunkt från att barnen har en funktionsnedsättning. Det viktigaste är att alla 
medlemmar i familjen kan kommunicera med varandra på ett språk som alla kan. Därför har 
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flera familjer med ett dövt eller hörselskadat barn även valt att placera sina hörande barn på 
Kattungen för att de ska få ett gemensamt språk. 
 

…Det spelar ingen roll för oss hur mycket eller lite våra barn hör, det är ointressant utan 
det viktigaste är att barnen får ett språk (förälder). 

 
Sammanfattning. Pedagoger och föräldrar ser på barnen på lika sätt där funktionshindret får 
en underordnad roll i förhållande till språket. Synen på funktionshindret är alltså inget 
kontroversiellt tema utan på denna punkt är pedagoger och föräldrar eniga. Diskussionen 
handlade mer om användningen av de olika språken vilket redovisas senare i rapporten. 

Delaktighet 
 
Pedagogerna menar att barnen är duktiga på att växla språk, men att de ibland måste säga till 
de talspråkiga barnen att använda teckenspråk så att ett dövt barn som sitter bredvid förstår 
vad de säger. Att teckenspråket ska vara grunden på Kattungen är viktigt med utgångspunkt i 
att alla barn skall vara delaktiga och kunna förstå vad som sägs. De barn som inte blir lika 
delaktiga i gemenskapen är exempelvis de barn som mer eller mindre är språklösa då de 
kommer till Kattungen. Barn med ytterligare andra funktionshinder än sin hörselskada kan 
också ha svårare att samspela med de andra barnen. Känslan av delaktighet är också 
individuell från barn till barn. En pedagog beskriver det som att vissa barn känner sig 
delaktiga bara de kommer till Kattungen medan andra behöver mer uppmuntran och 
bekräftelse för att få en känsla av delaktighet. Leken tycks dock kunna överbrygga språkliga 
barriärer och ge känslan av delaktighet. 
 

Delaktighet tycker jag är större, språket är väldigt viktigt men man kan vara delaktig och 
känna sig väldigt delaktig för man hittar lekar…… man kan ju se när barn som möts som 
inte har gemensamt språk och det kan ju vara att den ena är mer eller mindre 
språklös……. men då blir det ju lekar som funkar bra utan att man använder 
språket….(pedagog). 
 

För att vara delaktiga är språket eller att finna ett språklöst men kommunikativt samspel en 
viktig del. Delaktigheten har fler dimensioner än bara en språklig dimension. Även 
relationella och känslomässiga aspekter blir i det kommunikativa samspelet viktiga aspekter 
liksom faktiska möjligheter. 
 

Men delaktighet är ju så mkt en känsla (pedagog). 
 
Kommunikation är ju ytterligare mer än språk. Men framförallt har de fler kompisar att 
leka med (pedagog). 

 
Att det i samband med att verksamheten öppnades även för hörande barn ledde till att det blev 
fler barn på Kattungen är ett objektivt fakta som påverkat barnens reella möjligheter till 
samspel och delaktighet.  

När pedagogerna reflekterade över de små barnens sätt att uttrycka sin delaktighet på annat 
sätt än språkligt gav de ett exempel från händelser vid matbordet där det sitter flera barn i 2-3 
årsåldern. Då är åldersrelaterade, men också individrelaterade faktorer av betydelse för 
barnens sätt att uttrycka delaktighet. I barngruppen med de yngsta barnen hade man börjat 
använda kryddor. När någon av barnen ville ha kryddor började ett av de andra barnen också 
be om kryddor 
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…JAG VILL HA VITLÖKSPULVER! Så fort nå’n sa någonting så skulle hon ha. Och 
liksom hon……. nå’n vill ha mer mat. JAG VILL HA MERA MAT! JAG VILL HA 
MERA MJÖLK! Alltså hon är delaktig på varenda kommentar. Så för hennes delaktighet 
då hänger hon på allt som sägs, allt som händer vid bordet. Och så finns det nå’n annan 
som struntar fullständigt i de andra. Och sen så när de har fått i sig mat och blodsockret är 
lite bättre och så där va då börjar kommunikationen komma loss då. Och då är det 
plötsligt nå’n som aldrig är med sitter då, de här småbarnen som skakar på huvudet då 
och sjunger lilla snigel och vad det nu är för nå’t. Men det är ju ganska tydligt hur de 
beter sig för det ser man de är väldigt med men de sjunger inte. Men de känner 
delaktighet, det är jag helt övertygad om (pedagog). 

 
De små barnen kan markera sin delaktighet genom att göra på samma sätt som någon annan. 
Det kan också tolkas som en brist på känsla av tillhörighet och en önskan om delaktighet. De 
små barnen kan även markera sin känsla av delaktighet genom att bara nicka med i sången. 
Att kunna ta del av den språkliga kommunikationen är av stor betydelse för en känsla av 
delaktighet, men de yngsta barnen visar också att även andra kommunikationssätt kan 
förmedla en känsla av delaktighet. 
 
Föräldrarna tycker att det är positivt att den teckenspråkiga gruppen i samhället växer på 
grund av att även hörande barn lär sig teckna. Det gör att de barn som är beroende av 
teckenspråket inte behöver hamna utanför kontakten med andra barn. En önskan är att 
hörande barn oavsett anknytning till teckenspråk ska gå på Kattungen i framtiden. En familj 
har valt att placera sitt hörselskadade barn på Kattungen för att hon ska få en språklig identitet 
och känna sig som en i gruppen vilket hon inte får ute i samhället. Döva föräldrar anser att om 
teckenspråket används kan alla barn bli delaktiga på samma villkor. De anser att tillgänglighet 
och delaktighet hänger ihop.  
 

…teckenspråket sprids till fler personer alltså inte bara dem som är döva utan även 
hörande lär sig teckenspråk och det gör ju även då att kretsen av teckenspråkiga blir större 
helt enkelt. Och blir fler som kan kommunicera på teckenspråk (förälder). 
 
Alla ska vara delaktiga, alla ska kunna hänga med och alla ska vara lika mycket värda. 
Det räcker med att två pratar…å den som inte hänger med känner sig genast utanför 
(förälder). 
 
…Och jag tror alltså kunde man få ut…få fler barn att kunna teckenspråk så skulle det 
vara lättare för barn att kunna förstå en kommunikation och förstå 
kommunikationssvårigheterna för de här barnen. Och då skulle man kanske till en stor del 
kunna få bort det här med att mer ser lite annorlunda på dem här barnen (förälder). 
 

Många hörande barn tar till sig teckenspråket snabbt. Med ett gemensamt språk får barnens 
funktionsnedsättning när det gäller hörsel inte längre samma betydelse. Men alla barn på 
Kattungen kan inte ta till sig vare sig det talade eller tecknade språket snabbt. Det kan vara 
svårt med delaktigheten och att alla skall förstå menar föräldrar.  Med ett i första hand 
talspråkigt respektive ett dövt barn som är teckenspråkigt intill varandra är det svårt för 
pedagogerna att bestämma om de ska teckna eller tala först. Det viktigaste är barnens 
delaktighet 
 

Utan det är ju ……att  alla ska kunna förstå en situation. Sen om det är barnet som 
tecknar eller om det är den vuxne som tolkar eller hur det sker…bara alla får va med 
(förälder). 
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På fritiden i hemmiljön kan det vara svårare för döva barn att vara delaktiga med hörande 
barn. Föräldrarna ser det som positivt att antalet barn med kunskap i teckenspråk ökar genom 
Kattungens förändring. Men att det blivit fler barn har också lett till att det blivit fler föräldrar. 
Flera av dem är hörande föräldrar med talad svenska som sitt första språk och kanske 
begränsade kunskaper i teckenspråk. Andra föräldrar i gruppen av nya föräldrar har 
teckenspråket som sitt första språk. 
 

…jag har sagt till personalen också…eller det jag har sagt…att vill ni prata privat så gå 
undan till ett annat rum och prata själva där. Om man är här så ska det vara teckenspråk 
så att alla kan se. Både så att både döva och hörande barn kan förstå (förälder). 
 

Både föräldern med teckenspråk som första språk och föräldern med talad svenska som första 
språk kan i ’hämta/lämna’ situationen uppleva brister i aktiv eller passiv delaktighet. 
Kommunicerar den hörande föräldern med pedagogen på sitt första språk kan inte den döva 
föräldern passivt delta i diskussionen. Kommunicerar den hörande föräldern med pedagogen 
på teckenspråk kan den hörande föräldern ha svårt att uppfatta vad som berättas medan den 
döva föräldern i närheten kan uppfatta vad pedagogen berättar och ha en passiv delaktighet. 
Den omvända situationen gäller också när den döva föräldern kommunicerar med pedagogen 
på sitt första språk om sitt barn då kan den hörande föräldern ha svårigheter att passivt ta del 
av kommunikationen. 
 
Sammanfattning. Föräldrar och pedagoger ser att det är viktigt för delaktigheten att alla förstår 
vad som sägs. Pedagogerna menar dock att det kommunikativa samspelet som ger delaktighet 
innehåller fler dimensioner än bara språket. Barnen kan samspela i leken och uttrycka sin 
känsla av delaktighet även med gester och inte bara ord/tecken. Pedagogerna menar att det är 
viktigt för känslan av delaktighet att barnen själva har möjlighet att välja språk medan 
föräldrarna mer poängterar vikten av att teckenspråket ska användas så att alla alltid ska 
kunna förstå vad alla säger. En central förutsättning för detta är  dock att alla behärskar 
teckenspråket vilket inte är fallet. 

Språk/kommunikation 
 
Pedagogerna menar att barnen kommer från väldigt olika språkliga miljöer. Vissa barn, 
exempelvis invandrarbarn kan ha flera hemspråk med sig. Av Kattungens 27 barn är det cirka 
3-4 stycken som har 4-6 språk. I gruppen för hörande barn; ”Mångruppen”, väljer barnen fritt 
vilket språk de vill använda. Det går lika bra att använda talat språk som teckenspråk, det är 
upp till barnet självt. 
 

Och just att vi ser att det är ingen värdering i språken, utan…utan det är talspråk och 
teckenspråk……det är inte så att något språk är mera värt, eller vi ska i första hand jobba 
på det här eller så, utan det är båda språken. Sen är det teckenspråket som grund 
(pedagog). 

 
Vissa hörande barn har teckenspråket som sitt hemspråk och första språk (CODA- barn 
Children of Deaf Adults), medan andra i gruppen av hörande barn har enbart talad svenska 
med sig från hemmet. CODA-barnen kan välja teckenspråk i första hand. Men intresset för 
teckenspråket respektive det talade språket kan se olika ut för de hörande barnen i 
Mångruppen. 
 

…det är så spännande inne på Månen just för att det finns barn som inte svarar direkt på 
talspråk utan på teckenspråk och tvärtom, så ibland så är det så att då tecknar man först 
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och sen kan man upprepa på tal, till andra barn så talar man först och upprepar på tecken 
(pedagog). 

 
I Mångruppen bland de hörande barnen används både talad svenska och svenskt teckenspråk. 
De små barnen kan själva växla språk utifrån vem de leker med. Pedagogerna menar att det är 
intressant att se hur de små hörande barnen tar kontakt och leker med större döva barn 
 

….. och se då hur de här små ändrar sig och tecknar. De har inte fullt teckenspråk men de 
använder tecken (pedagog). 

 
Vissa barn har stort behov av ljud och träning av talat språk. Andra växlar utan problem 
mellan olika språk. I Stjärngruppen, som är för dem som använder talat språk, tolkas ofta det 
som sägs till teckenspråk. Barnen kan välja om samlingar etc. skall vara på talad svenska eller 
teckenspråk. Pedagogerna för löpande diskussioner kring hur de ska hantera språken i 
verksamheten. Utgångspunkten är att barnens behov skall styra och det krävs att pedagogerna 
ständigt är aktiva för att kunna följa man skall arbeta utifrån barnens behov och möta varje 
barn som individ. Det betyder också att pedagogerna försöker följa barnet i deras språkval. 
Olika barn använder olika språk, men samma barn kan också växla språk utifrån situation och 
stämningsläge.  
 

…det är mycket diskussioner just runt den språkliga miljön, det har väl tillkommit mer 
och mer, det gör ju det. Så det är klart att det blivit en stor förändring med den nya 
avdelningen (pedagog).  

 
En pedagog beskriver att den teckenspråkiga miljön har blivit sämre då det är färre bland 
personalen som har teckenspråket som första språk. Utifrån förändringen på Kattungen så 
behövs talspråket mer vilket har resulterat i att bara enstaka döva pedagoger finns kvar. En 
pedagog ser det som mycket negativt att det bara finns en ordinarie döv pedagog, men ser 
samtidigt positivt på förändringen i verksamheten då hörande barn kommit till förskolan. På 
Kattungen är teckenspråket grunden men både teckenspråket och svenskan har lika värde. 
 

Jag vill bara tala om därför är det så viktigt att vi har en flerspråkig förskola med 
teckenspråk i grunden, det är ju för att alla barn ska känna sig delaktiga och inte känna sig 
utanför (pedagog). 

  
 De hörande barn som kommer till Kattungen har visat sig lära sig teckenspråket mycket 
snabbt. Det gäller även de barn som inte har teckenspråket med sig från hemmiljön.  
 
Föräldrarna ser Kattungen som en möjlighet för barnen att bli tvåspråkiga2. De båda språken 
är olika betydelsefulla för olika familjer beroende på familjekonstellation. Hörande barn får 
talet automatiskt i hörande familjer och teckenspråket automatiskt i döva familjer, men målet 
med Kattungen är att barnet ska få båda språken. De hörande barnen lär sig teckenspråket 
mycket fort på Kattungen trots att vissa endast har talspråket hemma. De lär sig också att 
växla mellan språken efter behov. Hörande barn med föräldrar eller syskon som har 
teckenspråket som första språk eller är hörselskadade och tvåspråkig måste lära sig 
teckenspråket så att alla kan kommunicera med varandra. Föräldrarna ser kommunikationen 
som det viktigaste, oavsett språk. Även om talspråket oftast fungerar hemma finns det 

                                                 
2 Under den här rubriken kommer att markeras om föräldern själv har svenskt teckenspråk eller svenska som sitt 
1:a språk. Av sekretesskäl har motsvarande information inte getts om deras barn. 
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situationer när det inte gör det, exempelvis om en hörapparat eller ett CI-implantat3 måste 
plockas bort. Då är det viktigt att alla i familjen kan gå över till teckenspråk i stället. Det ser 
olika ut i gruppen hur barnen hanterar språken. En hörande pojke med teckenspråket som 
första språk provar alltid talspråket först när han träffar någon ny och går sedan över till att 
teckna om det behövs. En hörselskadad flicka börjar alltid med teckenspråk trots att talspråket 
är hennes första språk.  
 

…jag vet inte vad det innebär men hon testar alltid någon hon inte känner först att teckna. 
Och sen så pratar hon när hon märker att hon inte får någon respons… (förälder). 

 
En döv flicka anpassar sitt teckenspråk och tecknar långsammare om hon märker att ett annat 
barn inte hänger med. Det som är gemensamt för flera barn är att de använder det språk som 
fungerar bäst i stunden. Vissa döva barn blir intresserade av talspråket och någon vill prova 
hörapparat och försöka tala. De döva föräldrarna tycker det är roligt att hörande vill lära sig 
teckenspråk. De hörande föräldrarna ser ett problem med hur de ska göra för att deras hörande 
barn inte ska tappa teckenspråket efter Kattungen då de inte kommer att använda det lika 
mycket.  

Föräldrarna med teckenspråket som sitt första språk anser att teckenspråket ska prioriteras 
på Kattungen då hörande barn har möjlighet att gå på andra förskolor vilket inte döva barn har 
på samma sätt. Föräldrarna anser att barnen är duktiga på att anpassa språket efter vilka som 
är närvarande men att pedagogerna inte är lika duktiga på det. Flera föräldrar anser att de 
måste ställa krav på pedagogerna att använda teckenspråk vid gemensam tid samt vid 
hämtning/lämning. Detta krav gäller också för hörande föräldrar då de vistas i teckenspråkig 
miljö. Döva föräldrar menar att om de hörande föräldrarna inte har tillräckliga kunskaper i 
teckenspråket bör de och pedagogerna gå åt sidan så att de inte använder talspråk där det finns 
döva barn och föräldrar eftersom de då inte förstår vad som sägs. Barnen missar annars den 
kringinformation de behöver. Detta krav kan inte ställas på barnen men de tycker ändå att 
pedagogerna i första hand ska försöka teckna till barnen.  
 

…vi föräldrar här har ett gemensamt mål. Det är teckenspråksmiljön vi vill åt. Barnen ska 
få svenskt teckenspråk här på Kattungen. På andra förskolor finns inte samma miljö som 
vi faktiskt har här… så jag tror det är därför de flesta föräldrarna har valt Kattungen för 
att det svenska teckenspråket finns här …i en teckenspråkig miljö (teckenspråkig 
förälder). 
 
…jag tycker det är positivt att döva och hörande världen blandas att det inte blir 
isolerat…. men en sak är ju att personalens teckenspråk har försämrats mot hur det var 
tidigare (teckenspråkig förälder). 

 
 
Undantag till detta är om ett barn är ledset eller i en risksituation, då får språket en 
underordnad betydelse.  
 

Ja, för det är ju det där som är den speciella situationen om ett barn är ledset, då måste det 
ju få använda sitt första språk (teckenspråkig förälder). 
 
Å det kan även vara i vissa situationer och sånt va, naturligtvis så får det vara det 
snabbaste och bästa språket som gäller (talspråkig förälder). 

                                                 
3 Barn med  cochlea-implantat (CI) har ett inopererat tekniskt hjälpmedel som stimulerar hörselnerven.  Det gör 
att barn som är döva eller gravt hörselskadade kan uppfatta ljud, men implantatet återställer inte hörseln 
(www.HRF.se). 
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Det finns dock de i föräldragruppen som menar att det också kan vara svårt för vissa barn att 
hänga med på vad som sägs om pedagogerna bara använder teckenspråk. Det finns barn som 
har svårt med båda språken eller är på Kattungen för att få utveckla sitt talade språk. Några 
föräldrar uttrycker att de önskar mer samarbete mellan Kattungen och habilitering respektive 
logoped. Detta för att deras barn ska få träna mer på talat språk.  
 

…för vår del är det lika viktigt med det talade språket här, som teckenspråket, faktiskt. 
Eftersom hon använder båda i olika sammanhang.…så det kan jag se som en brist här då 
att jag tycker att det också ska finnas lite mer också fokus på talad svenska…. (talspråkig 
förälder). 
 
Fast man får ju inte glömma bort det att i den här verksamheten så finns det ju barn som 
behöver träna på svenska också…på talad svenska. Och dem får man ju inte glömma bort 
i det hela. Det här är ju en verksamhet för dem också…så det är ju 
tvåspråkighet…(talspråkig förälder). 

 
En döv förälder upplever att pedagogerna lätt tappar fokus på honom när han tecknar om det 
kommer någon som börjar använda talspråk vilket han ser som negativt.  
 

…ibland när jag träffar personalen och tecknar och pratar…och någon kommer och pratar 
på sidan om. Då tappar de fokus på mig…Men jag då?   …Jag är ju här…jag tecknar ju 
här… (teckenspråkig förälder). 

 
Föräldrarna med teckenspråket som sitt första språk ser det dock som mycket positivt att de 
har möjlighet att kommunicera med pedagogerna på sitt barns förskola.  
 
Sammanfattning. Både pedagoger och föräldrar beskriver att barnen kommer från mycket 
olika språkliga miljöer. Pedagogerna är tydliga med att det är viktigt att barnen själva får välja 
språk fritt och att både teckenspråk och talad svenska är lika mycket värda, även om 
teckenspråket ses som grundspråk. Det finns dock uppfattningen i pedagoggruppen att den 
teckenspråkiga miljön har försämrats på Kattungen då det endast finns en ordinarie pedagog i 
arbetsgruppen med teckenspråket som sitt 1:a språk. Föräldrarna ser det också som viktigt att 
barnen har möjlighet att bli tvåspråkiga så att alla familjemedlemmar kan kommunicera med 
varandra. Föräldrarna är dock mer splittrade kring frågan att barnen själva får välja språk på 
Kattungen. Flera döva föräldrar ser helst att Kattungen ska vara en helt teckenspråkig miljö, 
men det finns också både döva och hörande föräldrar med hörande och hörselskadade barn 
som ser det som viktigt att barnen får använda talat språk så de kan utvecklas i det. Alla, både 
pedagoger och föräldrar, är dock överens om att barnen skall få välja språk i emotionellt 
laddade situationer och då få svar på det språk de själva valt. Flera föräldrar var kritiska mot 
att pedagogerna inte alltid använder teckenspråk vid gemensam tid i verksamheten samt vid 
hämtning/lämning av barnen. Samtidigt finns det både barn och föräldrar som inte kan 
teckenspråket så bra. 

Grupper 
 
Pedagogerna berättar att grupperna är uppdelade framförallt utefter språk, men till viss del 
även uppdelat efter ålder. Föräldrarna väljer själva vilken grupp deras barn ska placeras i. 
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Fast det är ju inte så fasta avdelningar kan vi väl säga utan det är grupper, och det är 
främst förmiddag som man är uppdelad i de här grupperna. Morgontiden och 
eftermiddagstiden är ju alla tillsammans (pedagog). 

 
Barnen är i sina grupper tisdag, onsdag och torsdag förmiddag. Övrig tid är gemensam tid. 
 
Föräldrarna anser att det är positivt att barn som är döva, hörselskadade och hörande blandas 
på förskolan. De tycker att grupperna är för strikt indelade efter språken. Hänsyn borde även 
tas mer till ålder vid indelningen så att inte ett ensamt äldre barn blir själv i en grupp. Mer 
flexibilitet mellan grupperna önskas och att det mer ska styras utifrån barnens behov. 
Föräldrarna vill också att det ska vara deras beslut vilken grupp barnen ska gå i och inte 
personalens. Föräldrarna inser dock att det kan finnas problem med att anpassa grupperna 
efter både språk och ålder utifrån att det är för få barn.  
 

…det är ju inte kul om man som lite större då barn alltid måste vara med dem mindre för 
att det är såna fasta grupper (förälder). 

 
Sammanfattning 
Enligt pedagogerna är grupperna uppdelade främst utifrån språkbehov men också efter ålder. 
Pedagogerna menar att det är föräldrarna som väljer var barnen ska gå. Föräldrarna däremot 
önskar att grupperna mer ska styras efter ålder på barnen än efter språk. De upplever inte 
heller att de får bestämma i vilken grupp deras barn ska gå. Pedagoger och föräldrar har alltså 
helt skilda uppfattningar om vem som bestämmer vilken grupp barnet skall gå i. 

Pedagogik 
 
I och med nytt uppdrag och ny läroplan 1998 bytte pedagogerna pedagogiskt perspektiv till att 
mer arbeta utifrån barnens behov. Man började se barnen som individer och började möta dem 
på det språk de ville använda. Nu arbetar man mycket utifrån Reggio Emilia-filosofien som 
ser barn som kompetenta utforskande individer som växer i sitt eget kunnande. Man bygger 
på det positiva hos barnet och ser lek som en viktig del i utvecklingen. Pedagogerna är mycket 
noga med att poängtera att det är barnet självt som väljer vilket språk det för tillfället vill 
kommunicera på, och att det är barnets rätt att göra detta.  
 

…Alltså barnen ska växa i sitt eget kunnande, för de kan väldigt mycket och fokus ska 
vara på vad de kan. Vägen är mer än målet (pedagog). 

 
Föräldrarna å andra sidan är delade utifrån att de samtidigt vill att barnen ska få välja språk 
fritt men samtidigt att pedagogerna mer ska försöka styra barnen till teckenspråket. 
Anledningen är att alla barn ska förstå vad som sägs. De betonar betydelsen av att passivt 
kunna delta i samtal som pågår mellan andra för att få en känsla av delaktighet. 
 
Sammanfattning. Pedagogerna ser positivt på den nya pedagogiken där barnens behov får 
styra mer. Föräldrarna är dock inte helt överens med pedagogerna att barnen själva ska få 
välja språk utan vill att språkanvändningen skall styras mer från pedagogernas sida. 
Pedagogerna arbetar utifrån en pedagogisk filosofi och ett barnperspektiv där barnets egen 
uppfattning blir viktig. Pedagogernas barnperspektiv stämmer alltså bara delvis överens med 
föräldrarnas barnperspektiv. Men föräldrarna har inte heller någon helt samstämmig 
uppfattning när det gäller barnets rätt att välja av språk. Den situation då pedagoger och 
föräldrar är helt överens om att barnets val av språk skall gälla är när det sker i emotionellt 
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laddade situationer. Valet av pedagogiskt perspektiv dvs. Reggio Emilia-pedagogiken tycks 
däremot inte ha lett till någon diskussion eller ifrågasättande i föräldragruppen. 

Förändring 
 
Pedagogerna tycker det är positivt med hörande barn i verksamheten. Barnen får exempelvis 
fler kamrater att leka med då de barn som är helt beroende av teckenspråk inte är så många. 
Talspråket behövs mer nu på Kattungen. Utifrån detta är det endast en ordinarie döv pedagog 
kvar i verksamheten och en vikarie samt en i kökspersonalen. En döv pedagog tycker att den 
teckenspråkiga miljön har blivit sämre. All personal på Kattungen har dock teckenspråket 
gemensamt.  
 

…det är ju en flerspråkig förskola. Det vill vi ju försöka lyfta hela tiden… Att målet är ju 
att alla ska ju vara delaktiga och vi ska kunna vara här tillsammans. Det här är en arena 
där vi använder både talspråk och teckenspråk… (pedagog). 
 

Pedagogernas grundsyn på barn förändrades samtidigt som den nya läroplanen kom 1998. De 
valde i samstämmighet med den nya läroplanen låta barnens perspektiv få en mer 
framträdande roll. Det blev en öppenhet för barnens språkliga önskemål och olika kunskaper. 
Man började mer att arbeta utifrån det individuella barnets behov.  

Förändringen som genomfördes hösten 2006 på Kattungen är en anpassning till 
förändringar i samhället där fler barn nu opereras med CI. Kattungen är inte längre en 
förskola bara för funktionshindrade barn när det gäller hörseln utan en förskola med en annan 
språklig grund än kommunens övriga förskolor. I den språkliga miljön kan döva barn bli 
inkluderade vilket de inte kan bli på samma sätt i en skola där ingen kan teckna. På Kattungen 
finns idag flera hörande barn. Det är CODA barn (Hörande barn med döva föräldrar) men 
också SODA barn (hörande barn med döva/hörselskadade syskon) och GODA barn (hörande 
barn med döva/hörselskadade far- eller morföräldrar). En pedagog uttrycker det som att 
drömmen är att Kattungen skall vara en profilförskola för alla som vill att deras barn skall lära 
sig teckenspråk. Något krav på familjeanknytning skall inte behövas. 

De flesta föräldrarna är nöjda med förändringen. Flera döva föräldrar tycker dock att den 
teckenspråkiga miljön har blivit sämre. De upplever att pedagogerna ofta talar vid 
hämtning/lämning av barn vilket gör att de inte förstår vad som sägs. Att pedagogerna 
använder teckenspråk är något framförallt teckenspråkiga föräldrar tycker är mycket viktigt 
för att alla ska förstå. Förändringen har framförallt gjort att det blivit mer talspråk bland 
pedagogerna och att barnen tar efter de vuxna.  
 

…. De (personalen) fortsätter att prata och det tycker jag är irriterande. Jag vet ju inte alls 
vad de pratar om! Barnen vet inte vad de pratar om heller….Varför använder de inte 
teckenspråk? (förälder). 

 
En döv förälder kan känna sig utanför när personalen väljer att fortsätta kommunicera med 
talad svenska. Den svensktalande föräldern kanske inte kan tillräckligt med teckenspråk för 
kunna kommunicera med personalen på teckenspråk. Bakom en önskan om att barnen skall 
utveckla en tvåspråkighet finns skilda kunskaper och behov. Den följande diskussionen 
utspann sig mellan tre pappor. 
 

A: Våra barn får svenskan överallt. Vi har ju valt att sätta våra barn här för att få 
teckenspråket. Men jag kan tänka mig att ni har ju snarare satt era barn här för att dom 
ska få svenskan till viss del…eller den talade svenskan. Som dom kanske inte har hemma.  
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B Ja.. 
 
C Men, då borde man kunna sätta sitt barn på en vanlig förskola, eller vad är skillnaden 
då? Är det att man… 
 
B Då kan inte föräldrarna kommunicera med personalen (föräldrar). 

 
Föräldrarna är överens om att det inte går att ställa kravet på barnen om att välja 
kommunikationssätt utan det är pedagogerna som måste ta ansvaret för att kommunikationen 
sker på teckenspråk för att alla i närheten skall kunna förstå. 
 
Sammanfattning. Pedagogerna är positiva till den genomförda förändringen på Kattungen 
vilket även de flesta föräldrarna är. Några döva föräldrar är dock mer kritiska till att den 
teckenspråkiga miljön på Kattungen har förändrats i och med att talspråket fått större 
utrymme. För en del döva föräldrar med hörande barn kan Kattungen ge barnen språklig 
stimulans när det gäller talat språk och samtidigt dem som föräldrar en möjlighet att 
kommunicera med pedagogerna på teckenspråk. Situationen för döva barn har under det 
senaste årtiondet förändrats i och med att CI blivit allt vanligare. De första barnen som 
opererades går nu på gymnasiet. Samtidigt har en ambition funnits i samhället om att alla barn 
skall gå i samma skola. Enda undantaget har varit barn i behov av teckenspråk och för dem 
finns specialskolor. Den utveckling som en av pedagogerna har som sin vision är en 
tvåspråkig profilförskola som inte bygger på en segregerande dimension knuten till 
funktionshinder utan en förskola som utgår från en språklig dimension och som är öppen för 
alla barn. 

Enkätenstudien 

Barnets trivsel på Kattungen 
 
På påståendet: ’Jag upplever att barnet trivs på Kattungen’ ansåg majoriteten av föräldrarna 
att detta stämde ’helt och hållet’ både för de barn som började på Kattungen tidigare än 
hösten 2006 (75 %) och för de barn som börjat hösten 2006/våren 2007 (91 %). Att påståendet 
stämmer ’ganska bra’ ansåg 25 % av föräldrarna till barn som börjat tidigare än hösten 2006 
samt 9 % av de vars barn började hösten 2006/våren. (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Föräldrarnas upplevelser av hur barnet trivs på Kattungen 
 
 Barn som började tidigare än HT -06 Barn som började HT-06/VT-07 
Stämmer helt och hållet 6/8 (75 %) 10/11 (91 %) 
Stämmer ganska bra 2/8 (25 %) 1/11 (9, %) 
 
Alla föräldrarna, både föräldrarna till de barn som gick på Kattungen före förändringen och 
föräldrarna till de barn som börjat senare beskrev alltså att deras barn trivdes på förskolan. I 
gruppen med barn som börjat hösten 2006 eller senare ingår alla de hörande barnen. De 
hörande barnen verkar alltså trivas mycket bra i den teckenspråkiga miljön. I varje fall 
uppfattar deras föräldrar det så. Även de döva och hörselskadade barnen trivs på Kattungen. 
Det är dock inte alla barns föräldrar som svarat på enkäten så svaren måste betraktas med 
reservationen att vi inte känner till hur ca en fjärdedel av föräldrarna bedömt sitt barns trivsel 
(svarsfrekvens 73%). Det vi vet är att nästan alla döva/hörselskadade föräldrar svarat på 
enkäten så bortfallet är främst inom gruppen av hörande föräldrar.  
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Barnets trivsel med pedagogerna 
 
Vad gäller påståendet: ’Jag upplever att barnet trivs med pedagogerna på Kattungen’ ansåg 
38 % av föräldrarna till barn som börjat tidigare än hösten 2006 att detta stämmer ’helt och 
hållet’ och 66 % att det stämmer ’ganska bra’. Av föräldrar till barn som började hösten 
2006/våren 2007 ansåg 100 % att det stämmer ’helt och hållet’ (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Föräldrarnas upplevelse av hur barnet trivs med pedagogerna på Kattungen 
 
 Barn som började tidigare än HT -06 Barn som började HT -06/VT-07 
Stämmer helt och hållet 3/8 (38 %) 11/11 (100 %) 
Stämmer ganska bra 5/8 (63 %)  
 
Alla barn som börjat hösten 2006 eller senare trivs mycket bra med pedagogerna enligt deras 
föräldrar. För barnen som varit en längre period Kattungen finns en viss reservation. De trivs 
ganska bra med pedagogerna. Den senare gruppen av barn har varit med om 
omorganisationen vilket kan ha lett till att de fått byta personal knutna till den egna gruppen. 
 

Pedagogernas förståelse för barnets situation 
 
Påståendet: ’Jag upplever att pedagogerna har förståelse för mitt barns situation’ svarade 38 
% av föräldrarna till barn som börjat tidigare än hösten 2006 att det stämmer ’helt och hållet’ 
medan motsvarande siffra för föräldrar till barn som började hösten 2006/våren 2007 var 82 
%. Att det stämmer ’ganska bra’ uppgav 50 % av föräldrar till barn som börjat tidigare än 
hösten 2006 och 18 % av föräldrar till barn som började hösten 2006/våren 2007. 13 % av 
föräldrar till barn som börjat tidigare än hösten 2006 svarade att det ’stämmer inte så bra’ 
(Tabell 3). 
 
Tabell 3. Föräldrarnas upplevelse av pedagogernas förståelse av barnets situation 
 
 Barn som började tidigare än HT -06 Barn som började HT -06/VT-07 
Stämmer helt och hållet 3/8 (38 %) 9/11 (82 %) 
Stämmer ganska bra 4/8 (50 %) 2/11 (18 %) 
Stämmer inte så bra 1/8 (13 %)  
 
Föräldrarna till barnen som började hösten 2006 eller senare är alltså mer positiva till 
pedagogernas förståelse av barnens situation än de föräldrar som haft barn som gått en längre 
tid på förskolan Det är egentligen bara en förälder som är negativ. 

Pedagogernas förståelse för föräldrarnas situation 
 
Detta påstående avsåg ’Jag upplever att pedagogerna har förståelse för min situation som 
förälder’.  På detta svarade 50 % av föräldrarna med barn som börjat tidigare än hösten 2006 
att det stämmer ’helt och hållet’ och 50 % att det stämmer ’ganska bra’. Av föräldrar till barn 
som började hösten 2006/våren 2007 svarade 81,8 % att det stämmer ’helt och hållet’ medan 
18,2 % svarade att det stämmer ’ganska bra’ (Tabell 4). 
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Tabell 4. Föräldrarnas uppfattning om pedagogernas förståelse för deras situation 
 
 Barn som började tidigare än HT -06 Barn som började HT -06/VT-07 
Stämmer helt och hållet 4/8 (50 %) 9/11 (82 %) 
Stämmer ganska bra 4/8 (50 %) 2/11 (18 %) 
 
Föräldrarna till barnen som började hösten 2006 eller senare är alltså mer positiva till 
pedagogernas förståelse av deras egen situation än de föräldrar som haft barn som gått en 
längre tid på förskolan. De är alla dock förhållandevis positiva till den förståelse de möter.  

Barnets delaktighet på Kattungen 
 
Vad gäller påståendet: ’Jag upplever att barnet är delaktigt i gemenskapen med andra barn 
på Kattungen’ uppgav 63 % av föräldrarna till barn som börjat tidigare än hösten 2006 att det 
stämmer ’helt och hållet’ medan 73 % av föräldrarna till barn som började hösten 2006/våren 
2007 uppgav detta alternativ. Alternativet stämmer ’ganska bra’ uppgav 38 % av föräldrarna 
till barn som börjat tidigare än hösten 2006 och 27 % av föräldrarna till barn som började 
hösten 2006/våren 2007. (Tabell 5). 
 
Tabell 5. Föräldrarnas uppfattning om barnets delaktighet på Kattungen 
 
 Barn som började tidigare än HT -06 Barn som började HT -06/VT-07 
Stämmer helt och hållet 5/8 (63 %) 8/11 (73 %) 
Stämmer ganska bra 3/8 (38 %) 3/11 (27 %) 
 
Föräldrarna i båda grupperna dvs. både de ’nya’ barnens föräldrar och de ’gamla’ barnens 
föräldrar upplever alltså att deras barn är delaktigt i gemenskapen med de andra barnen på 
Kattungen. De flesta i båda grupperna tycker att det stämmer helt och hållet att barnen har en 
delaktighet. 

Barnets delaktighet på fritiden 
 
Vi har också frågat föräldrarna om hur det fungerar för deras barn på fritiden dvs. när de inte 
är på Kattungen. På påståendet: ’Jag upplever att barnet är delaktigt i gemenskapen med 
andra barn på fritiden’ uppgav 38 % av föräldrarna till barn som börjat tidigare än hösten 
2006 att det stämmer ’helt och hållet’ medan 55 % av föräldrarna till barn som började hösten 
2006/våren 2007 uppgav detta alternativ. Alternativet stämmer ’ganska bra’ uppgav 63 % av 
föräldrarna till barn som börjat tidigare än hösten 2006 och 18 % av föräldrarna till barn som 
började hösten 2006/våren 2007. Den sistnämnda gruppen valde också alternativet stämmer 
’inte så bra’ med 9 %, samt alternativet ’stämmer inte alls’ med 9 %. Det saknas också svar 
från en person (9 %) i denna grupp (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Föräldrarnas uppfattning om barnets delaktighet på fritiden. 
 
 Barn som började tidigare än HT -06 Barn som började HT -06/VT-07 
Stämmer helt och hållet 3/8 (38 %) 6/11 (55 %) 
Stämmer ganska bra 5/8 (63 %) 2/11 (18 %) 
Stämmer inte så bra  1/11 (9 %) 
Stämmer inte alls  1/11 (9 %) 
Ej svar  1/11 (9 %) 
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Alla föräldrar vars barn började tidigare än HT-06 ansåg alltså att deras barn även var socialt 
delaktiga i något sammanhang på fritiden dvs. när de inte var på Kattungen. Det fanns dock i 
de flesta föräldrarnas svar en viss reservation som gjorde att de tyckte att det stämde ganska 
bra och inte helt och hållet. För de barn som börjat östen 2006 eller senare tycks situationen 
vara mer varierad. För hälften av barnen fungerade det mycket bra, men för de andra barnen 
fanns det också de där bilden var negativ och de inte så mycket eller inte alls var delaktiga 
någonstans förutom på Kattungen. Utifrån att resultatet i gruppen av ”nya” barn spreds sig 
över flera svarsalternativ valde vi att titta närmare på hur spridningen såg ut.  
 
Tabell 7. Föräldrarnas uppfattning om barnets delaktighet på fritiden avseende barn som 
började HT -06/VT-07 (i antal barn). 
 
 Hörande barn Hörselskadade barn Döva barn 
Stämmer helt 
och hållet 

4 1 1 
 

Stämmer 
ganska bra 

1 0 0 

Stämmer inte så 
bra 

1 0 0 

Stämmer inte 
alls 

0 1 0 

 
Bland de ’nya’ barnen finns 6 barn som är hörande, 2 hörselskadade och 1 dövt barn. När vi 
tittade på denna grupp utifrån om barnet var hörande, hörselskadat eller dövt visade det sig att 
det fanns barn från alla tre grupperna som socialt fanns i ett sammanhang där de hade en 
delaktighet även utanför Kattungen. För ett barn saknades svar på frågan. För de barn där den 
sociala delaktigheten på fritiden inte fungerade fanns alltså barn både med och utan eget 
funktionshinder när det gäller hörseln. 

Förändringen 
 
På frågorna om föräldrarna anser att barnet är nöjt med förändringen på Kattungen samt om 
de själva är det, svarade 100 % av föräldrarna ja vad gäller barnet och 75 % att de själva var 
det. Av föräldrarna var 13 % inte nöjda och 13 % (en person) uppgav både och. Denna fråga 
riktade sig enbart till barn som börjat tidigare än hösten 2006 och därmed varit med om 
förändringen (Tabell 7). 
 
Tabell 8. Förändringen på Kattungen 
 
 Är barnet nöjt? Är föräldrarna nöjda? 
Ja 8/8 (100 %) 6/8 (75 %) 
Nej  1/8 (13 %) 
Både och  1/1 (13 %) 
 
Föräldrarna uppgav att samtliga barn var nöjda med förändringen och flertalet av dem beskrev 
att även de som föräldrar var nöjda. Under denna fråga kunde även föräldrarna skriva 
kommentarer angående vad de var nöjda/missnöjda med kring förändringen vilket de flesta 
föräldrarna också gjorde. Man kunde se några olika teman som flera föräldrar kommenterade. 
Några fokuserade i sin kommentar på det organisatoriska i förändringen.  
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 Organisatoriskt har det funnits flera problem. Överrapportering och frånvaro av 
personalen utan att vi informerats om andledningen är två exempel. 
 

Andra föräldrar fokuserade på användningen av språket i sina kommentarer. 
 
 Bra, att döva och hörselskadade barn får kontakt med hörande värld, och vet hur de 
’fungerar’. Det dåliga är personalens teckenspråk. De är dåliga på att använda TSP på 
heltid. Vi saknar den riktiga teckenspråksmiljön! 
 
 Kattungen skall vara fullständigt teckenspråkig miljö, inga undantag så att våra barn får 
vara mer delaktiga i alla personers samtal, oavsett situation.  
 
Det är flera lekkompisar. Min dotter har kommit på att hon ”hör” olika saker, frågar om 
vad det är hon hör 
 

I de kommentarer som på olika sätt rörde användningen av språket fanns ofta också en 
kommentar om den sociala situationen och delaktighet. 

 

Skillnader i barnens situation sen förändringen 
 
På påståendena kring barnets trivsel på Kattungen och med pedagogerna samt barnets 
delaktighet på Kattungen och fritiden fanns följdfrågor där föräldrarna kunde kryssa i om de 
upplevt någon skillnad sedan innan förändringen. Detta kunde endast de ”gamla” barnens 
föräldrar göra. De fick svara på fyra frågor om skillnaden före och efter förändringen. Det var:  
 

• Är det någon skillnad i barnets trivsel på Kattungen sedan förändringen?  
• Är det någon skillnad i barnets trivsel med pedagogerna på Kattungen efter 

förändringen? 
• Är det någon skillnad i barnets delaktighet i gemenskapen med andra barn på 

Kattungen sedan förändringen på Kattungen? 
• Är det någon skillnad i barnets delaktighet i gemenskapen med andra barn på fritiden 

sedan förändringen på Kattungen?  
 
Tabell 9. Skillnader i barnets situation efter förändringen 
 
 Ja Nej Vet ej 
Skillnad i barnets 
trivsel före och efter  

2/8 (25 %) 6/8 (75 %)  

Skillnad i barnets 
trivsel med 
pedagogerna före 
och efter 

3/8 (38 %) 4/8 (50 %) 1/8 (13 %) 

Skillnad i barnets 
delaktighet på 
Kattungen före och 
efter 

1/8 (13 %) 7/8 (88 %)  

Skillnad i barnets 
delaktighet på 
fritiden före och 
efter 

2/8 (25 %) 6/8 (75 %)  
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På dessa olika påståenden så svarar flertalet av föräldrarna att det inte är någon skillnad i 
barnets trivsel på Kattungen före och efter förändringen. Det är för de flesta barnen inte heller 
någon skillnad i deras delaktighet på Kattungen eller när de inte är där. Det som gav lite mer 
spridda svar var barnets trivsel i relation till pedagogerna. 

Även under denna fråga kunde föräldrarna skriva kommentarer vad de upplevde att det var 
för skillnad i barnets situation efter förändringen. Exempel på olika teman som framkom i 
kommentarerna var språket och pedagogernas sätt att hantera det samt den sociala innebörden 
för barnet: 
 

Personalen pratar utan att teckna i många situationer vilket gör att min dotter måste 
tolka…Det är orätt mot henne! 
 
Svenskan tar så lätt över i alla situationer. Då står mitt teckenspråkiga barn utanför det 
som händer.  
 
Några bland personalen som har jobbat länge med henne jobbar nu mest med hörande 
barn. Ibland märks det att hon saknar dem. Och de har anställt en personal som inte är bra 
på TSP, det gjorde oss ledsna! Vi saknar en döv förskolelärare! 
 

Det fanns också kommentarer som visade på att mötet med hörande barn på förskolan också 
kunde stärka barnet i mötet med hörande barn utanför förskolan. 
 

Man märker att hon vågar gå fram till hörande barn på lekplatsen, vilket är jättebra! 
 

Analys 
 
Överlag är de föräldrar vars barn började på Kattungen hösten 2006/våren 2007 mer nöjda 
med barnens och deras egen situation på Kattungen än föräldrar vars barn varit med om den 
genomförda förändringen. Förändringen av den objektiva dimensionen (Janson, Nordström, 
Thunstam, 2007) där andra barn än tidigare fick möjlighet att delta i förskolans verksamhet 
har fått ett positivt gensvar. Det kan tolkas som att föräldrarna till barnen som började hösten 
2006/våren 2007 uppskattar Kattungen som en ny möjlighet för deras barn att kommunicera 
både med teckenspråk och med talad svenska. Huvuddelen av de nya barnen är hörande barn 
som själva har döva eller hörselskadade familjemedlemmar eller släktingar. En annan 
tolkning kan vara att de föräldrar vars barn varit med om förändringen jämför den 
teckenspråkiga miljön med hur den var tidigare och då uppfattade att den försämrats genom 
att talat språk förekommer mer än tidigare i verksamheten.  

Vad gäller föräldrarnas uppfattning om barnens delaktighet på fritiden rapporterade 
föräldrar till barn som började på Kattungen hösten 2006/våren 2007 att barnen var mindre 
delaktiga än föräldrar till barn som började tidigare än hösten 2006. Även i Ahlströms studie 
(2000) framkommer att föräldrarna upplevde att deras döva/hörselskadade barn hade 
relationsproblem i kontakten med hörande kamrater på fritiden. Även många andra studier har 
visat att döva/hörselskadade barn kan ha sociala svårigheter (Fredriksson, 2006). Äldre barn 
som går i grundskolan kan vara isolerade på fritiden samt marginaliseras i det sociala 
samspelet på en skolgård. Svårigheterna för döva och hörselskadade barn i kontakten med 
hörande barn är inte ett fenomen som drabbar bara små barn utan forskning visar istället det 
omvända (Brunnberg, 2003). Resultaten från den här studiens enkät kan antingen tolkas som 
att barnen efter en tid på Kattungen har förbättrat sitt samspel med andra barn och att de drar 
nytta av det även i samspelet med hörande barn på hemmaplan. Det kan också tolkas som 
individuella skillnader dvs. att det i gruppen bland de barn som funnits en längre tid på 
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Kattungen finns barn som hade en särskilt god social förmåga för att samspela med barn i 
olika grupper. I gruppen av barn som började hösten 2006/våren 2007 fanns många hörande 
barn från familjer där föräldrar, syskon eller andra släktingar är döva eller hörselskadade. Det 
är också många av de minsta barnen som började hösten 2006/våren 2007. De minsta barnen, 
även barn som själva inte har något funktionshinder, har ett starkare beroende än de något 
äldre barnen av föräldrars hjälp för att få en objektiv möjlighet till samspel och delaktighet 
även i sin närmaste omgivning. Resultatet kan därför tolkas som ett uttryck inte bara för 
barnens utan även familjens delaktighet på hemmaplan. 

Om själva förändringen så rapporterade föräldrarna att de själva var mindre nöjda än vad 
de trodde att barnen var. Sociala relationer är något som både föräldrar och pedagoger ger stor 
betydelse för barnens utveckling. Forskning visar också att det är mycket viktigt att barnen 
har en delaktighet i verksamheten och tillsammans med andra barn på förskolan (Janson, 
Nordström, Thunstam, 2007). Personalen har en stor funktion att fylla även för föräldrarna. 
En fungerande kommunikation även mellan de vuxna är därför mycket viktig (Ahlström, 
2000). Det som uppskattas av föräldrarna är att deras barn fått fler barn att leka med. Det som 
benämns som negativt i den här studien är framförallt hur rapporteringen mellan föräldrar och 
pedagoger sker. Samma svårigheter uppgav föräldrar i Ahlströms studie (2000). På Kattungen 
upplever framförallt de teckenspråkiga föräldrarna som själva har döva eller hörselskadade 
barn att den teckenspråkiga miljön har försämrats. De poängterar att teckenspråket måste 
prioriteras för att alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga på samma villkor. Men 
språkproblematiken i samband med hämtning och lämning av barnen måste ha funnits alltid 
eftersom de flesta föräldrar till döva och gravt hörselskadade barn själva är hörande och när 
deras barn är små har de ännu inte hunnit skaffa sig så goda kunskaper i teckenspråk. Bland 
de nya barnen är de flesta barnen hörande, men det är däremot inte alla nya föräldrar. Det 
finns nya föräldrar med teckenspråket som sitt första språk som stärker den teckenspråkiga 
miljön. 

Att inte all personal är bra på teckenspråk är också något som några föräldrar för fram som 
negativt. I personalgruppen finns också en uppfattning om att den teckenspråkiga miljön 
försämrats. Idag finns det endast en döv pedagog kvar med fast anställning och en vikarie. De 
flesta bland pedagogerna har svenska som sitt första språk, men behärskar också 
teckenspråket sedan lång tid tillbaka. Personalen är även viktig för barnen genom att de 
fungerar som förebilder för barnen när de utvecklar en egen identitet (Ahlström, 2000). FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och Salamancadeklaration 
poängterar också vikten av att det finns funktionshindrade lärare som kan fungera som 
förebilder. Ur ett identitetsskapande perspektiv kan det alltså betraktas som centralt att det 
finns flera pedagoger med teckenspråket som första språk. På Kattungen finns nu endast en 
ordinarie döv pedagog kvar i personalgruppen efter förändringen. Det fanns vid den aktuella 
tidpunkten när studiens empiri samlades in även en vikarierande pedagog och en kökspersonal 
med teckenspråk som sitt första språk. Fler än en pedagog med teckenspråk som första språk 
kan påverka kommunikationen mellan pedagogerna dvs. de vuxna på förskolan framförallt 
sker på teckenspråk eller talat språk. Samtidigt kan de pedagoger som har teckenspråket som 
sitt första språk inte använda talat språk. Det kan betyda andra komplikationer när man som 
pedagog med teckenspråket som första språk arbetar i de talspråkiga grupperna.  

Både pedagoger och föräldrar var överens om att det är bra för samhället att fler barn kan 
teckenspråk. Det gör att de barn som är beroende av teckenspråk inte ses som ”annorlunda” 
av andra barn och att de kan vara delaktiga på ett annat sätt. Pedagogerna ser det som att 
barnen på Kattungen oftast blir mer inkluderade i gemenskapen än om de hade gått på en 
vanlig förskola. Segregation kan i detta fall vara positivt för barnen som behöver 
teckenspråket. Pedagogerna på förskolorna i Ahlströms studie (2000) utrycker samma 
uppfattning och går därmed emot det allmänt hållna i samhället att funktionshindrade barn ska 
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integreras i skolor med barn utan funktionshinder (UD, 2003; Unesco, 1994). De menar att 
segregering under förskoletiden kan leda till bättre integrering i samhället senare. I FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och Salamancadeklaration 
öppnas för att barn i behov av teckenspråk kan erbjudas en segregerad skolmiljö (UD, 2003; 
Unesco, 1994). 

I Ahlströms studie (2000) framkom att barnen var mycket pragmatiska och använde det 
språk som fungerade för stunden. Detta framkom också i den aktuella studien. Föräldrarna till 
barnen på Kattungen uppger att barnen anpassar sitt språk till samtalspartnern. Om ett 
teckenspråkigt barn kommunicerar med ett barn som inte är så bra på teckenspråk så tecknar 
hon/han långsammare. Även hörande barn som förstår att i vissa situationer kan inte 
föräldrarna höra, exempelvis om en förälder är ute och barnet inne, använder teckenspråk i 
dessa situationer. Pedagogerna beskriver också hur barnen testar av och anpassar sig till den 
de vill kommunicera med för att uppnå bästa möjliga kommunikation. Barnen växlar mellan 
språken. Det som styr vilket språk de väljer är vilket språk som kan ge en framgångsrik 
kommunikation. Tidigare forskning har visat att i emotionellt laddade situationer kan barnet 
övergå till det språk som ligger närmast barnet själv dvs. till barnets första språk. Det i sin tur 
kan leda till kommunikationssammanbrott när det är som minst önskat (Ahlström, & Preisler, 
1998). 

Pedagogerna framhåller att det är mycket viktigt enligt deras nya pedagogik att barnen 
själva får bestämma vilket språk de vill använda sig av i olika situationer på Kattungen. De 
ser detta som barnens rätt, vilket är ett grundläggande fokus i FN:s barnkonvention (UD, 
2003). Föräldrarna däremot anser att pedagogerna mer ska styra barnen mot teckenspråket så 
att alla kan förstå vad som sägs. Undantaget är då ett barn är ledset eller i fara. Då behöver 
barnet få använda sitt första språk. Många av föräldrarna ser dock vistelsen för deras barn på 
Kattungen som en möjlighet för barnet att bli tvåspråkigt. Föräldrarna menar att utveckla 
barnens förmåga till kommunikation är mycket viktigt. Den kommunikativa situationen i de 
olika familjerna kan dock vara mycket olika beroende på hur familjekonstellationen ser ut. 
Vissa föräldrar vill att barnet också aktivt ska stimuleras att utveckla sitt talade språk.  

Föräldrarna anser att pedagogerna har svårare för att anpassa språket än vad barnen har och 
att svenskan tar ofta överhanden. Pedagogerna berättar att de för löpande diskussioner hur de 
ska hantera språken på bästa sätt. Utifrån ett barnperspektiv är det också viktigt att lyssna på 
barnen och att de får uttrycka sina åsikter kring vilket språk de vill använda. Det kan innebära 
att de ska ha möjlighet att själva välja vilket språk de vill kommunicera på men också att det 
är viktigt att alla upplever delaktighet (UD, 2003).  Det kan finnas en konflikt emellan den 
subjektiva (interna) känslan av delaktighet mellan olika individer. Vad gäller gruppindelning 
så menar pedagogerna att föräldrarna väljer vart barnen ska gå. I dag är grupperna framförallt 
uppdelade efter språk. Föräldrarna anser att det är pedagogerna som bestämmer och att de 
borde få mer möjlighet att bestämma i vilken grupp deras barn ska gå samt att grupperna inte 
ska vara så strikt språkligt orienterade utan även anpassas efter ålder. Det kan öka barnens 
känsla av delaktighet. Både pedagogerna och föräldrarna ser positivt på förändringen utifrån 
att barnen fått fler lekkamrater. Det stämmer också överens med resultat från forskning som 
visat att det är viktigt att barn med funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla bra 
kamratrelationer även med barn utan funktionsnedsättning. Janson, Nordström och Thunstams 
(2007) kunskapsgenomgång av kamratsamspel visar att huvudtendensen när det gäller 
jämförelser mellan barn med och utan funktionsnedsättning i samma miljöer är att 
 

barn med funktionsnedsättningar är marginaliserade i kamratsamspelet: de är inte 
indragna i samspel i samma utsträckning, de har färre om ens några vänner, deras sociala 
beteende är på en lägre utvecklingsnivå, samspelet är mer konfliktfyllt och mindre 
välfungerande. Det samspel som barn med grava och/eller multipla 
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funktionsnedsättningar ingår i är vertikalt och i bästa fall omsorgspräglat. Horisontellt 
och likvärdigt samspel är inte vanligt (Janson, Nordström & Thunstam, 2007, s.51).  

 
Den slutsats som Janson, Norström och Thunstam (2007) drar är att skolans sociala 
integreringsmål inte tycks ha blivit uppfyllt. Vid jämförelser mellan barn med 
funktionsnedsättningar i dels inkluderande och dels segregerande miljöer är huvudtendensen 
att barn i inkluderande miljöer har mer av socialt samspel, ett större nätverk och fler vänner än 
barn med jämförbara funktionsnedsättningar i segregerade miljöer (a.a., s.51). Det här kan 
sägas vara motsägelsefulla resultat med argument både mot respektive för inklusion. Några 
studier av barns kamratsamspel i en förskola eller skola där barn utan funktionsnedsättning 
har inkluderats i en förskola med barn med funktionsnedsättning, alltså där majoritets-
förhållandet har en omvänd ordning mot traditionell inklusion presenteras inte i kunskaps-
genomgången antagligen för att det saknas sådana studier. Av de 27 barnen på Kattungen är 
11 barn hörande. Förskolan är öppen för alla barn, men majoriteten av barnen är barn med 
funktionsnedsättning. De hörande barnen är inkluderade. Det är alltså en inkluderande miljö 
där samspelet mellan barnen tycks fungera och barnen trivs, men informationen är 
andrahandsuppgifter och bygger på de vuxnas information. 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva och analysera förändringen som skett på Kattungen hösten 
2006 utifrån föräldrars och pedagogers uppfattningar och erfarenheter både av barnens 
delaktighet och samspel med andra barn och i relation till vuxna. Det innebar också att vi 
avsåg att till viss del även beskriva föräldrarnas och pedagogernas möten med varandra på 
förskolan. Både enkäterna och fokusgrupperna gav på ett bra sätt information kring de 
uppfattningar som fanns både i föräldragruppen och i personalgruppen kring vad förändringen 
inneburit för barnens, föräldrarnas och pedagogernas situation. Detta ger oss möjlighet att 
bevara de frågor vi inledningsvis ställde.  

Den första frågan gällde vilka centrala karakteristika som finns för miljön på Kattungen. 
Den andra frågan gällde hur pedagoger respektive de föräldrar som tidigare hade barn på 
Kattungen menar att verksamheten förändrats sedan hörande barn fick börja på förskolan. Vi 
kommer i det följande avsnittet att försöka besvara de frågorna.  

Kattungen är en tvåspråkig miljö som tar emot barn med teckenspråk som första eller andra 
språk. Både föräldrar och pedagoger är helt överens om att det är mycket viktigt att barnen på 
Kattungen ges möjlighet till tvåspråkighet med teckenspråk och svenska. Det är skälet till att 
föräldrarna valt att placera sitt barn där. Teckenspråket betraktas som verksamhetens 
grundspråk även om det i verksamhetens aktiviteter också används både talad och skriven 
svenska. Pedagoger och föräldrar var helt överens om det stora värdet av att Kattungen hade 
en tvåspråkighet i verksamheten.  

 

Barnets bästa i val av språk 
 
Utgångspunkten från pedagogernas horisont är att för barnets bästa är en språkanvändning 
som utgår från att barnen själva får välja språk. Föräldrarna är däremot inte lika entydiga som 
pedagogerna med att barnen skall få välja vilket språk de vill kommunicera på. Föräldrarna 
tycker att de vuxna skall styra språkanvändningen mer än de gör nu, med undantag för 
emotionellt laddade situationer. Föräldragruppen uttrycker att de valt att placera sitt barn på 
Kattungen antingen för att barnet skall få lära sig teckenspråk och/eller få lära sig talad 
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svenska. Man kan alltså ha olika behov både hos barn och föräldrar av språklig stimulans för 
att kunna uppnå en tvåspråkighet. Det är inte alltid föräldrarna själva kan ge sitt barn den 
språkliga stimulans som barnet behöver. Föräldern behärskar kanske inte teckenspråket eller 
kan inte tala svenska. En amerikansk studie (Schick, m.fl., 2007) visade att det fanns en 
signifikant försening när det gällde den kognitiva utvecklingen (ToM tasks) för döva barn 
med hörande föräldrar (CODA barn). De visade en språkförsening oavsett om de använde 
teckenspråk eller talat språk. Både språkligt och när det gäller att förstå fanns en signifikant 
skillnad. Det fanns en skillnad både på direkt språkliga frågor och på frågor med en svagare 
språklig koppling till språket. Å andra sidan visade döva barn med döva föräldrar att de 
presterade identiskt lika som barn i en hörande kontrollgrupp (N=42) dvs. hörande barn med 
hörande föräldrar. Resultatet från den här studien visar alltså att döva barn till döva föräldrar 
utvecklas likvärdigt som hörande barn med hörande föräldrar. En entydig och gemensam 
språklig kommunikationsbas tycks vara central för att barnet skall utvecklas i normal takt. Det 
här kan tolkas som att det är mycket viktigt att erbjuda inte bara döva och hörselskadade barn 
med hörande föräldrar utan också hörande barn till döva föräldrar en miljö med språklig 
stimulans. För den ena gruppen är det en språklig stimulans när det gäller teckenspråk och för 
den andra gruppen en språklig stimulans när det gäller det talade språket. Att ha tillgång till 
två språk – både teckenspråk och talat språk – kan på sikt bli en styrka, men tycks för det lilla 
barnet vara en krävande situation där barnet behöver stöd.  

 

Familjeidentitet 
 
Att få ett barn eller ett syskon som man inte kommer att kunna kommunicera med på enbart 
sitt eget första språk eller inte majoritetsgruppens språk i det land man bor skapar en speciell 
situation för familjen. Ett begrepp som myntades på fokusgruppen för föräldrarna var 
”familjeidentitet”. Familjens identitet förändras då man får barn som är i behov av ett annat 
språk än föräldrar och syskon. Man behöver anpassa sig för att kommunikationen ska fungera 
och alla ska kunna prata med varandra. Det gäller även syskonen. Det fanns föräldrar som 
beskrev det som att de med sitt barn med hörselskada också fick en ny familjeidentitet. 
Förskolan kan i det sammanhanget ge även föräldrar och syskon en språklig och 
kommunikativ stimulans. Dessutom erbjuder Kattungen med pedagoger som har en 
tvåspråkig kompetens föräldrarna oavsett om de har teckenspråk eller talad svenska som sitt 
första språk en möjlighet att kommunicera med pedagogerna om händelser i barnens dag på 
sitt första språk. Men inte heller i det sammanhanget är man inom föräldragruppen eller 
pedagoggruppen helt överens om hur språkanvändningen skall ske. Tvåspråkigheten som är 
förskolan Kattungens styrka leder också till att intressekonflikter uppstår om språkval i 
vardagliga möten. Konflikten gäller primärt inte den direkta kommunikationen mellan två 
personer utan i stället möjligheten till mer passivt lyssnade och därmed delaktighet. 
 

Förändrat språkval 
 
Frågan om hur svenska respektive teckenspråk används i verksamheten och om användningen 
av språken har förändrats kan besvaras med att Kattungen sedan verksamheten startade 1990 
stegvis kan sägas ha genomgått en förändring från att vara en strikt teckenspråkig miljö till att 
bli en tvåspråkig miljö. Kattungen kan också sägas ha genomgått en stegvis förändring från att 
vara en specialförskola till att vara en förskola med ett likvärdigt mål som övriga förskolor 
dvs. att vara ’en skola för alla’ men på Kattungen med en teckenspråkig bas. 1990 var 
Kattungen en ’tyst’ miljö. Successivt har ljud och talat språk gjort sitt inträde och med det 
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också barn med och utan funktionshinder när det gäller hörseln. Det gemensamma för barnen 
idag är att de har ett behov av att kunna kommunicera på teckenspråk. De behöver även lära 
sig att kommunicera på talad svenska alternativt för de döva barnen så småningom på skriven 
svenska. Språklig stimulans för barnen i både språken blir därmed central, men det enskilda 
barnets behov av språklig stimulans kan trots det vara mycket olika. Föräldrarnas kunskaper i 
teckenspråk respektive svenska kan också skilja mycket och därmed deras förmåga att ge 
barnet den språkliga stimulans barnet behöver för att utveckla sin tvåspråkighet eller sitt 
teckenspråk, men också möjligheten för att själv kunna kommunicera med sitt barn. Även om 
alla pedagoger på Kattungen behärskar teckenspråk så är det bara enstaka pedagoger i 
personalgruppen som har teckenspråk som sitt första språk. Huvuddelen av pedagogerna har 
talad svenska som sitt första språk. Det här är en försämring som inträtt och som påverkar 
språkanvändning, språklig kompetens och identitetsarbetet för teckenspråkiga barn menar 
teckenspråkiga individer i både pedagog- och föräldragruppen.  

Den konvention som Sverige undertecknade i mars 2007 om funktionshindrades rättigheter 
ger personer med funktionshinder rätt att få stöd för att kunna delta i utbildning på alla nivåer. 
För att detta skall bli möjligt skall staten vidta relevanta åtgärder som tex. att anställa lärare, 
inklusive de som själva har ett funktionshinder, och som är kvalificerade i teckenspråk 
(Artikel 24). Personalen skall tränas till en medvetenhet om funktionshindrets betydelse, 
kommunikationssätt och undervisningstekniker som kan ge funktionshindrade elever stöd. 
Det finns alltså i den nya konventionen ett stöd för att pedagoger med samma funktionshinder 
skall ingå i arbetsgruppen. Däremot sägs inget om hur stor andel. Det betonas istället att den 
personal som finns skall tränas till ökad medvetenhet för att de rättigheter som uttrycks i 
konventionen skall kunna realiseras. Det lämnar dörren öppen för flera olika tolkningar. Det 
kan dels tolkas som att konventionen ger ett särskilt stöd för att lärare med samma 
funktionshinder skall rekryteras. Det har gjorts på Kattungen men i mycket begränsad 
utsträckning eftersom huvuddelen av personalgruppen inte själva har ett funktionshinder när 
det gäller hörseln. Det kan också tolkas som att den personal som finns oavsett om de har ett 
funktionshinder när det gäller hörseln eller ej skall utveckla en språklig kompetens, använda 
relevanta pedagogiska metoder samt ha en medvetenhet om attityder. På en tvåspråkig 
förskola som Kattungen kan det tolkas som att det gäller både för teckenspråk och för 
svenska. 

Nästa frågeställning rörde vilken uppfattning pedagoger respektive föräldrar med barn på 
Kattungen även före ht 2006 har om hur verksamheten förändrats sedan hörande barn fick 
möjlighet att vara på Kattungen. Pedagogerna har en positiv inställning till det ändrade 
uppdraget och den nya pedagogiken där barnet och dess behov sätts i centrum. Detta är något 
som Salamancadeklarationen förespråkar att barnen just ska ses på detta sätt vad gäller 
pedagogiken (Unesco, 1994). Pedagogerna anser att det är bra att barnen fått fler lekkamrater 
då hörande barn kommit in i verksamheten. De barn som är döva och enbart teckenspråkiga 
blir färre i och med att många barn får CI. Pedagogerna poängterade att det är viktigt att 
barnen själva får bestämma vilket språk de vill använda och att inte någon annan ska 
bestämma åt dem. De menar att det är att kommunikationen är framgångsrik som är det 
viktiga och inte på vilket språk den sker. De ger med detta uttryck för ett barnperspektiv som 
har sin grund i FN:s barnkonvention. Teckenspråket ska dock utgöra grunden i verksamheten. 
Det kan också sägas ha sin grund i FN:s barnkonvention att barn skall erbjudas möjlighet att 
lära sig ett språk att kommunicera på. FN:s barnkonvention ger barn rättigheter men inte 
skyldigheter. Vuxna har däremot både rättigheter och skyldigheter. Det betyder att vuxna med 
hänsyn till barns uppfattningar i frågor som rör dem skall fatta beslut. Vilket inflytande 
barnen haft på verksamhetens organisering är oklart. Barngrupperna är indelade främst utifrån 
vilket språk som är barnets första språk. Det finns även en viss oklarhet om hur de vuxna skall 
agera för att skapa en språklig miljö som är för alla barns bästa. Förändringen har för barnen 
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gett en social vinst och de verkar trivas. De har genom förändringen fått fler lekkamrater. För 
flera barn har förändringen också gett en språklig vinst eftersom de kan stimuleras att 
utveckla båda språken. Den grupp som förändringen på Kattungen innebar att verksamheten 
öppnades för var t.ex. hörande barn med döva föräldrar. I de familjerna kan den tvåspråkiga 
verksamheten innebära både en fördel för barnen och för dem som föräldrar eftersom de nu 
dagligen har möjlighet att kommunicera med personalen. För barnen ger det en möjlighet att 
få den stimulans de behöver för att utveckla talad svenska. 

När det gäller hur svenska respektive teckenspråk används i verksamheten och hur 
användningen av språken förändrats sedan hösten 2006 är föräldrar med teckenspråket som 
första språk dock kritiska och menar att den teckenspråkiga miljön har försämrats. De ansåg 
att svenskan tar överhanden och att de och deras barn inte alltid förstår vad som sägs. 
Inställningen finns gemensamt bland föräldrarna att de ska ställa mer krav på pedagogerna att 
använda teckenspråk och att mer styra barnen mot teckenspråket. Att barnen själva ska välja 
vilket språk de vill använda är här inte lika självklart som i pedagoggruppen, förutom i 
situationer då barnet är ledset eller upprört. Åsikter fanns att hörande barn har möjlighet att 
välja en vanlig förskola vilket inte barn i behov av teckenspråk har på samma sätt. Det var 
dock tydligt att familjekonstellationerna ser mycket olika ut och därmed att barnen har olika 
språkliga förutsättningar med sig hemifrån och att deras språkliga behov skiljer sig åt. Vad 
gäller betydelsen av tvåspråkigheten på Kattungen så är det ett mycket centralt argument för 
föräldrarnas val att placera sitt barn just på Kattungen. Många föräldrar har valt Kattungen för 
att barnen ska få möjlighet att bli tvåspråkiga. Döva eller hörselskadade barn till hörande 
föräldrar och hörande barn till döva eller hörselskadade föräldrar kan ha olika språkliga behov 
när de kommer till Kattungen. Detta gäller även för föräldrarna. Det är viktigt att de förstår 
vad som sägs när de hämtar/lämnar sina barn i kommunikationen med pedagogerna. Hur 
språken används eller kanske snarare när det ena respektive det andra språket används är en 
källa till oenighet mellan de vuxna. Barnen går däremot fria från kritik. De kan välja att 
kommunicera på vilket språk de vill särskilt i emotionellt laddade situationer. Är barnet ledset 
skall pedagogerna svara barnet på det språk barnet väljer. I andra sociala situationer vill flera 
föräldrar att pedagogerna framförallt skall kommunicera på teckenspråk medan andra 
föräldrar för fram att deras barn även behöver träna på att använda talad svenska. Föräldrar 
föreslog att de i den teckenspråkiga miljön inte ska använda talspråk utan vid behov gå åt 
sidan med pedagogen. Vissa hörande föräldrar med hörselskadade barn kommunicerar på talat 
språk med pedagogerna när de hämtar sitt barn precis som döva föräldrar kommunicerar med 
pedagogerna på teckenspråk när de hämtar sitt barn. Det är möjligheten till passivt lyssnade 
som går förlorat vilket sannolikt gäller båda föräldragrupperna. Det passiva lyssnandet kan ge 
en känsla av delaktighet och möjlighet till gemensam diskussion. Frågan är om föräldrar som 
själva inte behärskar teckenspråk skall gå åt sidan för att få information om dagens händelser 
för sitt barn. De föräldrarna missar ju också möjligheten till passivt lyssnade när 
kommunikationen sker på teckenspråk. 
 

Funktionshinder eller ej 
 
Både föräldrar och pedagoger framhöll att de inte ser på barnen som funktionshindrade utan 
att de har ett språkligt perspektiv i stället, där barnen har olika behov. Barn med fler 
funktionshinder än hörselskadan ses inte som annorlunda av de andra barnen, utan att ha ett 
funktionshinder ses som något naturligt på Kattungen. Att fler barn än hittills lär sig att 
använda teckenspråk och att teckenspråkiga och talspråkiga barn går tillsammans skapar 
också större acceptans i samhället menar föräldrarna. Döva barn riskerar inte att hamna 
utanför om fler kan teckna. Föräldrarna till döva/hörselskadade barn upplevde till stor del att 
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barnen var delaktiga i gemenskapen på Kattungen men att det såg annorlunda ut på fritiden då 
de lätt hamnade utanför bland hörande barn. Målet enligt Salamancadeklarationens och 
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder är att barn med 
funktionshinder ska integreras i vanliga skolor. Det syftar bland annat till att minska 
diskrimineringen mot funktionshindrade i samhället. Barn i behov av teckenspråk utgör i de 
internationella överenskommelserna ett undantag från tanken om integrering och att alla skall 
gå i samma skola på grund av sina speciella behov av kommunikativ miljö och därmed kan de 
erbjudas möjlighet att gå i specialskolor eller specialklasser (Unesco, 1994; UN, 2006). 
Verksamheten på Kattungen kan ses som del i en ny utveckling av verksamheten inom de 
teckenspråkiga specialskolmiljöerna. Kattungen är en förskola för alla barn men med 
teckenspråket som grund. Andra kommunala förskolor är förskolor för alla barn men med 
talat språk som grundspråk i verksamheten. På detta sätt kan också Kattungen bidra till 
minskad diskriminering och segregering av teckenspråkiga i samhället som stort då även 
hörande barn lär sig teckna, men primärt att en miljö skapas för att ge barn i behov av att 
utveckla en tvåspråkighet stöd i detta. Både föräldrar och pedagoger ansåg att barnen var 
delaktiga i gemenskapen på Kattungen.  
 

Komplex verksamhet ur ett kommunikativt perspektiv  
 
Det som framstår klart och tydligt är att Kattungen är en mycket komplex verksamhet ur ett 
kommunikativt perspektiv. Betydelsen av att befinna sig i en tvåspråkig miljö med 
teckenspråket som grund kan på en mängd olika sätt påverka barnens delaktighet och samspel 
med jämnåriga och vuxna. Valet av språk i de konkreta vardagliga situationerna har betydelse 
för det enskilda barnet, enskilda föräldrar respektive personal. Av betydelse är också att 
många både bland barnen och bland föräldrarna inte behärskar båda språken utan är i en 
språklig inlärningsprocess. Många av föräldrarna befinner sig i situationen att de måste lära 
sig ett nytt språk för att på ett så bra sätt som möjligt kunna kommunicera med sitt barn 
alternativt ge barnet stimulans i att lära sig ett språk de själva inte behärskar. Kattungens 
verksamhet och personalens kompetens i de båda språken berör för familjerna centrala 
språkliga och kommunikativa dimensioner. Tvåspråkigheten motsvarar ett gemensamt behov 
och önskan, men utgångsläget kan vara mycket olika för de enskilda föräldrarna och för deras 
barn. En kärnfråga blir också hur pedagoger och föräldrar på bästa sätt tillsammans skall 
kunna skapa en miljö på förskolan som ger barnen så goda kommunikativa förutsättningar 
som möjligt och som för det enskilda barnet leder till delaktighet och ett bra samspel med 
andra barn och vuxna. Barnens behov skall enligt FN:s barnkonvention i det avseendet 
prioriteras framför de vuxnas. Hur barnens behov på bästa sätt skall tillfredsställas kan 
bedömas olika av barnet och av de vuxna i barnets närhet. Det visar resultaten i den här 
studien. I den här studien har barnen inte fått möjlighet att själva förmedla sina erfarenheter 
och uppfattningar. Barnens uppfattning har däremot beskrivits av föräldrarna och då mer 
positivt än föräldrarna beskriver det från sin egen horisont. Vad är det då de vuxna är oeniga 
om och är det en oenighet mellan föräldragruppen och pedagoggruppen eller finns oenigheten 
inom de båda grupperna? På den senare delen av frågan kan vi svara att oenigheten till viss 
del finns mellan grupperna men också inom de båda grupperna. Det de vuxna framförallt är 
oeniga om är de vuxnas språkval och då med en delaktighetsproblematik i bakgrunden till de 
skilda uppfattningarna. 

 

Delaktighet 
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Vi vill återvända till tankarna om i vilken utsträckning barnen ur de vuxnas perspektiv kan 
betraktas som delaktiga genom att de i samspelet på förskolan med andra barn och vuxna är 
accepterade och inte begränsas av fysiska, sociala eller kommunikativa barriärer. När det 
gäller den formella tillhörigheten till Kattungen så är förskolan numera öppen även för 
hörande barn. Några begränsningar finns inte mer än när det gäller antalet 10 stycken. Det 
räcker med intresse, så på det formella och objektiva planet finns ingen begränsning och 
därmed segregering. Däremot är det bara barn med anknytning till teckenspråket i sin familj 
eller släkt som börjat på förskolan. Förskolan är öppen för barn även från andra kommuner än 
Örebro kommun. I förskolans verksamhet finns en indelning av barnen utifrån det som kan 
bedömas vara barnens nuvarande eller kommande första språk respektive dövhet, hörselskada, 
hörande. Det betyder en teckenspråkig grupp med döva barn, en talspråkig grupp med 
hörselskadade barn där även teckenspråket används och en grupp med hörande barn där både 
talat språk och teckenspråk används. Kommunikativa dimensioner är centrala för barnens 
delaktighet och även de små barnen visar på en känslighet i att avläsa andras språkliga 
kompetens och välja det språk de bedömer vara det mest framgångsrika för att kunna 
kommunicera. För döva barn kan det innebära att de tecknar långsamt. På förskolan är 
teckenspråket det gemensamma språket. För några barn det enda språket och för andra ett 
språk de kan ha bristande kunskaper i. Detta skapar en brist i barnens delaktighet och en 
svårighet att hantera för de vuxna. Det leder till att två vuxna parallellt kan använda eller en 
vuxen kan växla mellan språken och använda först det ena språket och sedan det andra sedan. 
Teckenspråket och svenskan har olika ordföljd och en person kan därför inte använda båda 
språken samtidigt. Men flera döva vuxna menar att den teckenspråkiga kompetensen 
försämrats bla genom att det finns för få vuxna med teckenspråket som sitt första språk. Det 
skapar också en oro för att barnens möjlighet till delaktighet försämras. Barnen tycks dock 
inte själva ha gett uttryck för detta utan verkar trivas bra. De verkar inte heller ha gett uttryck 
för bristande acceptans. Pedagogerna uttrycker att de ger barnen en möjlighet att självständigt 
bestämma vilket språk de vill kommunicera på. Det kan stärka deras delaktighet om de vuxna 
samtidigt kan se till att information som berör andra barn i närheten förmedlas till dem. Här 
finns en risk för brister när det gäller ’passivt lyssnande’ och genom det deltagande. Det tycks 
alltså finnas både styrka och svaghet i barnen möjlighet till delaktighet genom att de ges 
möjlighet att välja språk.  
 

Frågor för vidare diskussion 
 
I den aktuella studien saknas helt ett perspektiv från barnen själva. Vilket inte minst är en 
svaghet när det gäller att beskriva barnens delaktighet i subjektiva dimensioner.  Däremot har 
föräldrarna rapporterat att barnen tycker att det är bra på förskolan. Inte minst genom att de 
efter förändringen fått fler jämnåriga att leka med än tidigare. Trots det vet vi alltså inget om 
vad barnen själva skulle ha visat på eller berättat om för brister och positiva sidor med att vara 
på Kattungen. 

Exempel på en fråga som de vuxna i den här studien visat på och som behöver diskuteras 
ytterligare där kritik mot konsekvenserna av den organisatoriska förändringen av 
verksamheten uttryckts gäller att den talade svenskan fått en mer dominerande position och att 
därmed teckenspråkets ställning blivit svagare än tidigare. Kritiken mot detta uttrycks både 
inom pedagoggruppen och inom föräldragruppen framförallt av företrädare som själva har 
teckenspråket som sitt första språk. Kritiken innehåller tre delar, dels att antalet pedagoger 
som själva har teckenspråket som sitt första språk är för få, dels att det finns pedagoger som 
själva har brister i sina kunskaper i teckenspråk och dessutom att pedagogerna ibland väljer 
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att kommunicera med någon vuxen på talad svenska trots att det finns de barn eller vuxna som 
enbart kommunicerar med teckenspråk i närheten. 

De första två frågorna rör hur den teckenspråkiga kompetensen i pedagoggruppen kan 
stärkas, men det rör också frågan om att vara förebild i barnens identitetsskapande process. 

 
Finns det möjlighet att öka antalet pedagoger med teckenspråk som sitt 1:a  språk?  
 
Behöver och hur kan övrig personal öka sin kompetens i teckenspråket? 
 
På Kattungen får begreppet ’En skola för alla’ en lika men också annorlunda innebörd än på 
andra förskolor. Teckenspråket är på Kattungen det grundläggande och gemensamma språket. 
Till Kattungen kommer barn som har teckenspråket som första språk men också barn med 
talat språk som sitt första språk. Många av barnen skall också lära sig att använda ett annat 
språk än det språk föräldrarna behärskar. Det finns barn som behöver utveckla sitt 
teckenspråk och det finns barn som behöver utveckla sitt talade språk. Det finns också barn 
som saknar båda språken. Att ge barnen så goda möjligheter som möjligt för att kommunicera 
är ett tydligt mål för alla inblandade parter. Det dyker ständigt under dagen upp situationer där 
de vuxna gör ett val av språk. Det valet är inte alltid självklart vare sig för pedagoger eller för 
föräldrar. Man kan också komma till helt skilda slutsatser om vad som är det bästa valet. Det 
som är det bästa för ett barn eller en vuxen kan vara ett dåligt val för ett annat barn eller en 
vuxen. Hur de vuxna bör välja i olika situationer tycks vara frågor som leder till 
återkommande diskussioner. Barnens val är inte på samma sätt ifrågasatta. Både i 
pedagoggruppen och i föräldragruppen kan det finnas skilda uppfattningar utifrån de behov 
som man bedömer som mest centrala. I och med att språkbehoven ser olika ut både bland 
barnen och föräldrarna så är det svårt att skapa en språkmiljö där alla både aktivt och passivt 
kan följa med i all kommunikation.  

Den tredje frågan är även den en fråga knuten till språk men till val av språk. Den har med 
känslan av delaktighet och inklusion/exklusion att göra och där stor respekt krävs för de 
individuella skillnader som finns när det gäller kommunikativa möjligheter och språklig 
kompetens. 

 
Skall pedagogerna alltid välja att kommunicera med föräldrar på teckenspråk dvs. även 

med de föräldrar som inte har teckenspråket som första språk?  
 

Vi kan i det här sammanhanget lägga till några ytterligare frågor att reflektera över, som kan 
sägas vara frågor om delaktighet. 

 
Vilken betydelse har passivt lyssnade dvs. att man kan uppfatta det andra i rummet 

kommunicerar till varandra om? 
 

Vilken betydelse har det att man som förälder är säker på att man kan förstå det 
pedagogen berättar om dagens händelser för det egna barnet? 

 

Avslutande reflektioner 
 
Det vi sammanfattningsvis kan säga är att förskolan Kattungen sedan starten 1990 successivt 
utvecklats mot att bli det förskolan är idag dvs. en förskola för alla med teckenspråket som 
grund. Det är en tvåspråkig förskola som tar emot barn som är döva, hörselskadade eller 
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hörande. Det som idag betonas är barnens delaktighet och behov av att utveckla en 
tvåspråkighet. Det finns däremot inget entydigt eller enkelt svar på frågan om på vilket språk 
de vuxna skall välja i alla de situationer som inträffar under en vanlig dag på förskolan och 
som kan stärka barnens delaktighet. Det finns både ett aktivt och passivt deltagande i 
kommunikationen och de olika barnen kan också ha olika möjlighet att kommunicera på de 
båda språken. Intressekonflikter mellan vuxna när det gäller val av språk kan hela tiden 
uppstå. För att minimera dem rekommenderar vi pedagogerna att med inspiration från den här 
utvärderingen och kanske ytterligare synpunkter diskutera sig fram till riktlinjer för hur man 
ska hantera vissa återkommande situationer på förskolan samt hur man skall behålla och 
stärka pedagogernas teckenspråkiga kompetens. Det är också viktigt att ge de barn som 
behöver det stöd i att utveckla sitt talade språk. Det här kan ses som ett utvecklingsarbete där 
förskolan ligger i frontlinjen både nationellt och internationellt. Förskolan betraktar sig inte 
längre som en förskola enbart för barn med grava funktionshinder utan som en tvåspråkig 
förskola dvs. en förskola med ett speciellt uppdrag eller profil. Det är en förskola där 
pedagogerna har en central uppgift i att överbrygga svårigheter och stimulera till 
språkinlärning i de familjer där barn har behov av ett annat språk än föräldrarnas, men också 
för de familjer som kommunicerar med teckenspråk. Situationen för döva och hörselskadade 
barn har under det senaste årtiondet genomgått omfattande förändringar inte minst med tanke 
på att många barn nu får CI. Förändringen på Kattungen gav också hörande barn till döva 
föräldrar en ny situation liksom deras döva föräldrar. För de barnen ger förskolan en möjlighet 
att utveckla det talade språket. Några motsvarande studier där barn utan funktionsnedsättning 
inkluderats i en större grupp med barn med funktionsnedsättning, alltså där 
majoritetsförhållandena är omvända, har vi inte funnit. Det är därför av stort intresse att kunna 
följa den här förändringen i barnens vardagsverklighet och då också med information direkt 
från barnen. 
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Bilaga 1 
 
 
Huvudsakligt tema vid fokusgrupp den 2 maj med personalgruppen: 
 
 
”Utfall av förändringen vid Kattungen där hörande barn nu ingår i verksamheten” 
 
1. Kan ni beskriva några centrala karakteristika för miljön på Kattungen id ag för oss som 
utomstående? 
 
2. Kan ni beskriva några centrala karakteristika för miljön på Kattungen i våras? 
 
3. Vad är den största förändringen? 
 
4. Hur ser gemenskapen ut mellan barnen? 
 
5. Vad innebär förändringen av den språkliga miljön? 
 
6. Hur har barnens delaktighet förändrats? 
 
7. Hur har pedagogiken förändrats sedan de hörande barnen börjat? 
 
8. Vad är negativt/positivt med förändringen? 
 
-För er del? 
-För barnens del? 
-För föräldrarnas del? 
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Bilaga 2 
 
 
Huvudsakligt tema vid fokusgrupp den 15 maj med föräldrar: 
 
”Utfall av förändringen vid Kattungen där hörande barn nu ingår i verksamheten” 
 
 
 
Frågeställningar att diskutera: 
 
1. Hur kom det sig att du valde att placera ditt/dina barn på Kattungen? 
 
2. Vad är det som är på ett annat sätt på Kattungen än på andra förskolor? 
 
3. Vad betyder tvåspråkigheten för dig? 
 
4. Vad betyder tvåspråkigheten för ditt barn? 
 
3. Vilken blev förändringen för ditt barn när hörande barn också började på Kattungen? 
- i kontakt och lek med barn 
- i delaktighet i olika aktiviteter och i kontakt med personal  
- i kontakt med  andra vuxna 
 
7. Hur upplever du som förälder förändringen för dig? 
 
8. Vad är negativt/positivt med förändringen för dig och för ditt/dina barn? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


