
 

 
 Huvudområde: pedagogik 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat  

 
 

 

 

 

Anna Blomkvist & Anna Fritz-Sundström 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik med didaktisk inriktning C 

Examensarbete, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2009     

      

________________________________________________________________ 



 

 

 



 

 

 

FÖRORD 

 

Först vill vi tacka pedagogerna på de två förskolorna som tagit emot oss och ställt upp på 

intervjuer och studiebesök. Utan er har vi inte kunnat genomföra detta examensarbete. Ni har 

gett oss nya erfarenheter på ett positivt sätt.  

 

Vi vill också tacka till vår handledare, Lars-Åke Domfors, som har följt oss i uppsatsen och 

gett oss goda råd och synpunkter. Tack även till kurskamrater i gruppen för de goda 

synpunkterna.  

 

Sist vill vi tacka våra underbara familjer och vänner som har stöttat oss under tiden vi arbetat 

hårt med uppsatsen.  

 

   Tack!  
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Anna Blomkvist & Anna Fritz-Sundström



 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats handlar om språkutveckling hos barn med cochlea implantat (CI). Syftet med 

studien är att undersöka hur förskolorna arbetar med språkutveckling hos barn med CI. Våra 

frågeställningar är: Vad kännetecknar barns språkutveckling i förskolan? och hur arbetar 

förskolan med språkutveckling hos barn med CI? För att få svar på frågeställningarna har vi 

arbetat med en kvalitativ metod, där fyra pedagoger och en logoped intervjuats och 

videoobserverats på två förskolor. Studien är gjord i två steg på två förskolor, steg ett baseras 

på videoobservation av en liten barngrupp under samlingen, gymnastiken och frilek. Steg två 

baseras på intervjuer av fyra pedagoger och en logoped på de två förskolorna som vi besökt. 

Resultatet har visat att de två förskolorna har olika arbetssätt att arbeta med språkutveckling 

hos barn med CI, den ena förskolan arbetade mest med teckenspråk och den andra med tal. 

Miljön har en stor betydelse för barns språkutveckling för det har visat sig att miljön på 

förskolan eller hemmet är viktigare än man tidigare trott. Det som är avgörande är hur 

omgivningen i hemmet och på förskolan ser ut. Barn som får både teckenspråk och tal i 

hemmet inspirerar dem att utvecklas. Det har även visat att barn med CI oftast har stora 

skillnader i individuell språkutveckling och utvecklar språket i olika takt. 
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1. INLEDNING OCH SYFTE 

Vi är två framtida förskolelärare som kommer att arbeta med barn som är döva, hörselskadade 

och barn med cochlea implantat (CI). I dagsläget föds 200 barn per år med hörselnedsättning 

som har behov av teckenspråket eller hörseltekniska hjälpmedel. Ca 90 % av dem får CI tidigt 

i åldern. CI är ett hörseltekniskt hjälpmedel som opereras in i hörselsnäckan i örat och 

stimulerar hörseln. Det hjälper en döv eller gravt hörselskadad person att uppfatta ljud men 

det återställer inte hörseln (SOU 2006:54). De flesta barnen är tvåspråkighet och har 

teckenspråk som första språk.  

 

Denna uppsats handlar om språk- och kommunikationsutveckling hos barn med cochlea 

implantat (CI). En del barn med CI har behov av svenskt teckenspråk medan de andra barnen 

klarar sig på talspråket. Nelfelt och Nordqvist Palviainen (2004) har betonat att döva, 

hörselskadade och barn med CI som tidigt får lära sig teckenspråk kommer att få ett rikare 

och mer utvecklat språk. 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken betydelse miljön har för den språkliga utvecklingen 

hos barn med cochlea implantat (CI).  

 

 

Med avseende på förskolebarn med cochlea implantat (CI) kommer vi att undersöka följande 

frågeställningar:  

 

 Vad kännetecknar barns språkutveckling i förskolan?  

 Hur arbetar förskolan med språkutveckling hos barn med CI?  
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2. BAKGRUND 

Vi kommer utifrån tidigare forskning att beskriva något om cochlea implantat (CI), döv, 

teckenspråk och tvåspråkighet. Därefter beskriver vi om små barns språkutveckling för att ge 

ökad förståelse om språkutveckling och Vygotskijs och Veli Tuomelas teorier om språket.  

 

2.1 Döv och cochlea implantat (CI)  

I Sverige finns det ungefär 8000 till 10000 barndomsdöva personer. Med barndomsdöva 

menas man att man föds döv eller har blivit döv under barndomen. Det finns olika typer av 

hörselnedsättningar som man delar in olika grupper, t.ex. barndomsdöva, vuxendöva eller 

hörselskadad (Roos 2006). Vuxendöva är de som har förlorat sin hörsel i vuxenåldern och i 

detta fall kan det bero på och orsakat av sjukdomar.  För de flesta barndomsdöva är svenskt 

teckenspråk deras första språk och svenska är deras andra språk. I Sverige föds ca 200 barn 

per år med hörselskada som innebär att de behöver en hörapparat eller teckenspråk för att 

kommunicera. I dagsläget får döva barn CI tidigt (Nelfelt & Nordqvist Palviainen 2004). Det 

är vanligt att de opereras när de är c:a ett och ett halvt år gamla men det finns barn som har 

opererats vid ett års ålder.  

 

CI är ett tekniskt hjälpmedel som opereras in i hörselsnäckan i örat och stimulerar hörseln. 

Det hjälper en döv eller gravt hörselskadad person att uppfatta ljud men det återställer inte 

hörseln (SOU 2006:54). En mottagare opereras in i huden och en elektrod leder till 

hörselsnäckan. Den yttre delen består av en talprocessor som är placerad bakom örat där 

ljudet fångas upp av talprocessorns mikrofon och en sändare som skickar signal till en 

mottagare. Elektroderna stimulerar hörselnerven och en hörselupplevelse uppstår (Bergstadius 

2006).  

 

2.2 Språkutveckling hos små barn  

Ett spädbarns språkutveckling tar vid långt innan de börjar använda det talade språket. Redan 

från födelsen har barn en förmåga att kommunicera med omgivning med hjälp av skrik och 

miner. Innan barnet börjar tala eller teckna använder det av sig olika sätt att kommunicera 

med sin omgivning bland annat använda gester, miner, skrik, joller och kroppsspråket 

(Wikipedia 2009).  Många olika faktorer påverkar hur barnet utvecklas. Om någon av dessa 

faktorer störs kommer barnets språkutveckling att påverkas på olika sätt. De faktorer som 

störs av ett hörselhandikapp är först och främst förmågan att uppleva talspråket, även 

samspelet med omgivningen påverkas. Samspelet med omgivningen har också en stor 
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betydelse för kommunikations- och språkutvecklingen. Språkets första roll är att ge budskap. 

Barn använder språket för att visa sina behov, känslor och attityder till omgivningen. De är 

mycket intresserade av att berätta för sina föräldrar om vad de upplevt under dagen, till 

exempel på förskolan. Barn utvecklar sitt språk genom att de tar in alla upplevelser och 

information från olika situationer som finns i omgivningen. Samspel och kommunikation 

mellan barn och omgivningen gör att barn lär sig in olika koder. Ett barn med CI som inte får 

möjlighet att vara med i samspel och kommunikation med andra barn eller vuxna lär sig inte 

koder och på det sättet kan barnets utveckling hämmas (Nelfelt & Nordqvist Palviainen 

2004). 

 

En studie av döva barn från spädbarnsåren upp till skolåldern som tidigt får tillgång till 

teckenspråk, har visat att deras språkutveckling liknar hörande barns. Deras språkliga 

utveckling följer nästan samma utvecklingssteg. De uppmärksammar på samma sätt som 

hörande barn, till exempel sina föräldrars ansiktsuttryck och andra icke-vokala uttryck och 

besvarar dem med ögonkontakt, leenden, kroppsrörelser och vokalisationen. De börjar 

tidigare använda tecken än de hörande barn som börjar tala (Tvingstedt, Preisler & Ahlström 

1999). De döva barnen jollrar på samma sätt som hörande barn gör men de jollrar med sina 

händer, använder teckensatser och utvecklar förståelse för teckenspråket (SOU 2006:29). 

Tvingstedt, Preisler och Ahlström (1999) skriver att språkforskare, psykologer, neurobiologer, 

pedagoger m.fl. är idag eniga om att språk utvecklas i samspel, i dialoger och konversationer 

med andra. Det innebär att man delar på begreppen betydelse och mening, att förstå den 

andres meningar, tankar och idéer och att dela med sig av sina egna. Barnet uppfattar och tar 

inte in vad det hör utan att det ser ansiktsuttryck, ögonkontakt, ögonpekningar, gester, 

kroppsrörelser och kroppshållning. Hos spädbarnet har förmågan att tillgodogöra sig ett språk 

på detta sätt påbörjats. 

   

Enligt Tvingstedt, Preisler och Ahlström (1999) lär barn sig språk snabbt under de fem första 

levnadsåren oavsett om det är talat språk eller teckenspråk. Vi tränar inte våra hörande barn 

att tala och våra döva barn att teckna. Barn lär sig språket i samspel med andra. Forskarna 

säger att det inte finns anledning till att se att barn med CI skulle vara annorlunda än andra 

barn. 

 

Enligt Ladberg (1996) behöver barnens språkutveckling förankras i upplevelser och i 

sinnesintryck. Därför behöver de höra och se samma ord många gånger för att lära dem. Alla 
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barn behöver språk för att kunna utvecklas intellektuellt. Döva barn som inte kan höra språk, 

behöver ha teckenspråk för att inte bli hämmad i sin språkutveckling. Enligt Ladberg har det 

visat sig att det viktiga inte är hur föräldrarna eller andra vuxna tecknar, utan att de tecknar. 

Genom att teckna får döva barn tillgång till en språklig grund som de kan utveckla. Det är 

också viktigt att döva barn får träffa andra döva för att kunna fortsätta utveckla sitt språk och 

tänkande. 

 

2.3 Teckenspråk  

Svenskt teckenspråk blev år 1981 officiellt erkänt som dövas modersmål i Sverige och är idag 

undervisningsspråk i specialskolan för döva. Teckenspråket är dövas första språk. 

Teckenspråket är ett gestuellt-visuellt språk som saknar skriftspråk men har eget ordförråd 

och egen grammatik. Skillnaden mellan teckenspråket och talspråket är att teckenspråket 

skapas med händerna och använder synen för kommunikationen. I talspråket använder man 

rösten och hörseln. För döva och hörselskadade personer är teckenspråket ett sätt att 

kommunicera med andra människor. Teckenspråket är inte internationellt utan är ett nationellt 

språk som alla andra länder har sitt eget språk.  

 

Man har betonat att det är viktigt att hörselskadade och döva barn inklusive de som får ett CI 

tidigt får tillgång till teckenspråk för att kunna främja språkutveckling.  

 

Enligt Brita Bergman (i SOU 2006:54) är det viktigt att det finns teckenspråkiga miljöer där 

det är naturligt för barnen att uppväxa. Det är en förutsättning för att teckenspråkiga barn ska 

få en allsidig språkutveckling och för att teckenspråket ska finnas kvar och utvecklas (SOU 

2006:54 s 69). Det påverkar deras språkutveckling på ett naturligt sätt. Barn utvecklar sin 

personlig, sin verklighetsuppfattning och sitt språk om de får utveckla på sina villkor. Om 

barn ska kunna utveckla sitt språk måste de få grundläggande behov. De ska alltid kunna få 

kommunicera på deras språk i hemmet, förskolan och skolan.  

 

2.4 Tvåspråkighet  

Tvåspråkighet är i detta sammanhang ett kommunikationssätt som med svenska och svenskt 

teckenspråk. Man är tvåspråkig som kan använda minst två språk och ser språken som sina 

egna. Svenskt teckenspråk har inte något skriftspråk, för döva kan tvåspråkigheten innebära 

kommunikation på svenskt teckenspråk och på skriven svenska. För hörselskadade barn och 

för barn med CI kan det vara talad eller skriven svenska och svenskt teckenspråk som blir 
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deras tvåspråkighet. I olika situationer kan de enskilda välja språk, svenskt teckenspråk och 

svenska språket. De använder språket genom att använda och utveckla sin förmåga att 

använda teckenspråk, tala, läsa och skriva i olika situationer samt uppleva och lära av t.ex. 

litteratur, video, film och teater på båda språken. Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna 

använda båda språken för att kunna kommunicera med omvärlden, söka ny kunskap, påverka 

situationer och utveckla sin personlighet (Roos 2006).  

 

Enligt Nelfelt (1999) kan tvåspråkighet definieras på flera sätt. Simultan tvåspråkighet 

innebär att ett barn utvecklar två språk samtidigt, hon menar att barnet får tillgång till två 

olika språkmiljöer. Konsekutiv tvåspråkighet innebär att ett barn först utvecklar ett språk och 

lär sig sedan ett språk till (Barnplantabladet 1999). Utvecklingen av tvåspråkighet i 

teckenspråk och svenska är beroende av mänsklig kommunikation och att språken används i 

meningsfulla sammanhang. I ett tvåspråkigt perspektiv ges barnen förutsättningar att bli 

förstådd och förstå andra i en språkmiljö. Barn utvecklar båda språken genom att aktivt 

använda båda språken i samtal med andra, genom reflektion och bearbetning av information 

utvecklas barnen i kognitivt, emotionellt, intellektuellt och socialt. Lärande sker genom båda 

språken (SKOLFS: 2009:14) 

  

2.5 Veli Tuomelas teori om språkutveckling 

Tvåspråkighetsforskaren Veli Tuomelas teori om språkutveckling går ut på att fylla ord och 

inte använda ”tomma ord”, som att säga den, där, det, där borta, t.ex. släng bananen i en 

papperskorg bakom stolen istället för att säga kasta den där. Tuomela (2002) skriver att det är 

samtalet som är mest effektiva sättet att utveckla ett språk. Ett sätt för barn att komma i 

kontakt med språket är att pedagogerna samtidigt gör och säger vad de gör. I alla situationer i 

förskolan kan man uttrycka sig språkligt samtidigt som man gör något, till exempel kan 

pedagogen tala om vad hon gör: ”Ska vi ta ner Alfons-pusslet från hyllan?” (Tuomela 2002).  

 

I förskolan bör barnets berättande ha ett stort utrymme i vardags- och rutinsituationerna. 

Enligt Tuomela (2002) är det ett sätt att ge barnet goda förutsättningar att utveckla sin 

berättandeförmåga och de andra delarna av språket. Barnet måste få möjligheter att berätta för 

sina pedagoger och kompisar. I förskolan ställer pedagogerna ofta frågor till barnen. Frågor är 

ett sätt att sätta igång samtalet mellan barn och pedagogerna. Det är viktigt att inte begränsa 

frågorna till enstaka ord, meningar och uttalanden utan att istället sträva efter att ställa frågor 

som inte leder till korta svar. Barnet får då möjlighet att utveckla sitt svar och att tala i längre 
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meningar. Tuomela säger att det är svårt att utveckla språket om man bara får säga ett eller ett 

par ord. Det är också viktigt att vänta in svar från barnet när man har ställt en fråga så att det 

hinner besvara frågan. En del barn som har kommit långt i språkutvecklingen kan besvara på 

frågan själva eller med stöd av pedagogerna. Pedagogerna kan ibland ha bråttom för att vänta 

in barnets svar (Tuomela 2002).  

 

Tuomelas fem principer om språkutveckling som leder till en större språklig medvetenhet.  

 

Språkutrymme  

Det finns utrymme för språk i alla situationer och aktiviteter – fyll utrymmet med så mycket 

språk som möjligt.  

 

Upplevelser  

Språket utvecklas om ett barn får klä sina upplevelser i språk.  

 

Rikt språkbruk  

Det är vanligt att förenkla mycket i samtal med barn. Säg lägg äpple i komposthinken istället 

för bara ”lägg den där”.  

 

Språknivå  

Om vuxna ligger lite över barnets språknivå stimuleras och utmanas språkutvecklingen. För 

enkelt eller svårt språk är hämmande.  

 

Begriplighet 

Det är lätt att vara övertydlig med kroppsspråk, gester och bilder.  

    (Borås tidning 2008) 

 

2.6 Vygotskijs teorier 

Lev S Vygotskij är en rysk psykolog och har många idéer om barns språkutveckling 

(Håkansson 1998). Ur ett socialkulturellt perspektiv sker lärandet och barns språkutveckling i 

samspel med omgivningen. Vygotskij skriver att språket är ett socialt fenomen som utvecklas 

för att människor ska kommunicera med varandra därmed påbörjar barnet sin utveckling från 

det sociala till det individuella. (Ahlqvist 1993). Han menar att språket i början var socialt och 

kommunikativt som senare utvecklas till ett egocentriskt språk. Det egocentriska språket är ett 
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viktigt verktyg för förskolebarnen, för att utveckla tanken (Ahlqvist 1993). Vygotskij betonar 

att grunden för barns språkutveckling sker i samspel med omgivning i en kollektiv och 

kulturell gemenskap. Han menar att det är förhållandet mellan barnet och omgivningen är 

avgörande för vilka kompetenser barnet kommer att utveckla. Enligt Vygotskij har barnets 

språkliga miljö en stor betydelse för språkutveckling. Barn utforskar aktivt omvärlden och har 

ett aktiv samspel med omgivningen (Ahlqvist 1993).  Ahlqvist skriver att det finns olika 

teorier hur barnets språkutveckling kan se ut, men han betonar att teorier visar att hur språket 

och tankens utveckling hänger samman.  

 

Vygotskij har utvecklat en teori om zonen för den närmaste utvecklingen. I zonen finns två 

nivåer i barnets utveckling. Den första nivån är den aktuella nivån som beskrivs av Vygotskij 

avståndet mellan det som barnet kan lära sig på egen hand och det som barnet kan lära sig 

med hjälp av vuxna eller kamrater i ett samspel. I den utvecklingszonen menar Vygotskij att 

det gäller att se vilket behov barnet har i den aktuella nivån som barnet befinner sig just nu, 

vad barnet lär sig på egen hand eller vad barnet behöver en vuxnas hjälp eller stimulans i 

språkutvecklingen. Pedagogerna skall aktivt söka efter positiva sidor hos barnet och utveckla 

dessa. Den andra utvecklingsnivån menar Vygotskij är att barnet lär sig att samarbeta med 

hjälp av vuxna. Vygotskij hävdar att det är viktigt att barnet lär sig genom samspelet. Genom 

samarbete och samspel med vuxna eller andra barn, styrs barnet till högre nivåer i sin egen 

utveckling. Enligt Vygotskij sker utvecklingen genom lärande, och att det är lärandet som styr 

utvecklingen (Bråten 1998). 

 

2.7 Läroplan för förskolan Lpfö 98 och SOU 2006:54 

I läroplanen för förskolan står det att: 

 

  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar  

ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att  

kommunicera med andra och att uttrycka tankar.  

                                                                                       (Lpfö 98 s 9) 

 

Arbetslaget ska se till att varje barn får sina förutsättningar att utveckla sitt språk, ord- och 

begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord. 

 

I läroplan för förskolan står det vidare att:  

 

 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 
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språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga  

stor vikt att stimulera varje barns språkutveckling  

och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och  

intresse  för den skriftspråkliga världen.[…] Förskolan skall  

medverka till att barn med annat modersmål än svenska  

får möjlighet att både utveckla det svenska språket  

och sitt modersmål (Lpfö 98 s 6) 

 

Förskolans ansvar är att se till att stimulera barnet att lära språket både svenska och 

teckenspråk.  

 

I SOU 2006:54 har Läs- och skrivkommittén skrivit i sitt betänkande Skolfrågor – Om skola i 

en ny tid, SOU 1997:21 (i SOU 2006.54):  

 

Förskolan har stor betydelse för alla barn, men inte minst  

för barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling.  

Det gäller både barn med svenska som modersmål och  

barn med annat modersmål. En god språkutveckling  

grundläggs tidigt. Självklart underlättas den senare  

skolgången om barnen redan i förskolan får möjlighet att 

 utveckla sina kunskaper både i svenska och i sitt modersmål (s. 315) 

          (i SOU 2006:54 s. 105) 

 

Enligt SOU 2006:54 har förskolan en stor betydelse för barns språkutveckling eftersom 

förskolan har ett ansvar att hjälpa barn med CI att utveckla språket så tidigt som möjligt för att 

lyckas bra i framtiden.  
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3. METOD 

3.1 Val av metod  

En kvalitativ forskning bygger på att få erfarenhet om människans upplevelser i sin omvärld. I 

kvalitativ forskning använder man oftast observationer och intervjuer som metod. Vid 

observation är forskaren mer eller mindre delaktig i miljön. I intervjuer ställer man mer eller 

mindre öppna eller raka frågor, beroende på hur intervjuaren lägger upp sin struktur. På det 

sättet får man innehållsrika svar. Jan Trost (2005) beskriver Steinar Kvales intervjustudier i 

sju steg eller stadier men det är inte alltid man följer dessa steg: tematisering, design, 

intervjuandet, överför bearbetningsbar form, bearbetning och analys, resultat och 

rapportering.  

 

Tematisering innebär att man formulerar syftet med studien och klargör vilket eller vilka 

problemområden man är intresserad av.  Design betyder att man planerar studiens detaljer och 

ser på dem i förhållande till bakgrund och syfte och perspektiv. Man väljer vilken metod 

tillämpa i undersökningen. Nästa steg är intervjuandet då man genomför intervjuer som 

planerats och inte enbart är inriktad på att få svar på ställda frågorna och det verbala utan mer 

inriktad på relationen mellan intervjuaren och den intervjuade personen. Bearbetningsbar 

form innebär att materialet skall kunna bearbetas och analyseras. Nästa steg, bearbetning och 

analys, är det teoretiska perspektivet som man utgår från när det är dags att analysera och 

bearbeta. Nu bör analysen ha gett ledtrådar till resultat som man fått fram. Om man anser att 

frågor om reliabilitet och validitet stämmer med de frågorna man ställt. Om inte, går man 

tillbaka till analysen och analyserar mera. Till sist är det rapportering som innebär att skriva 

rapport eller rapporter. Tolkningarna ska följa det teoretiska perspektivet som man valt (Trost 

2005). 

 

Ett sätt att intervjua personer är att komma närmare till människors erfarenheter om man är 

intresserad av att förstå människors vardagssituation eller handling. Pål Repstad (2007) 

skriver att man kan intervjua människor som har upplevt i stort sett samma saker, men i 

sådana studier är det viktigt att intervjuerna handlar om dessa erfarenheter i sitt sammanhang. 

Det kanske inte räcker med bara observationer av omgivningen om man vill förstå människors 

handlingar, måste man också prata med dem för att få en förståelse. En forskare har ofta en 

mall för sina frågor men forskaren följer den inte så noga. Interjuvguiden är ofta som en 

minneslista så att det täcks alla områden man vill intervjua. Intervjuaren måste vara neutral 

och inte påstå eller föreslå något utan låta den intervjuade svara på frågor (Trost 2005). Man 
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som intervjuare ska ställa enkla och raka frågor för att få det svar man vill ha. Repstad skriver 

att det är en god regel att ställa konkreta frågor som är aktuella för den intervjuade personens 

vardag, än att ställa allmänna frågor (Repstad 2007). I intervjun får man möjligheter att ställa 

följdfrågor eller be om förtydligande om svaret känns tunt. Om man istället väljer enkät som 

metod får man kanske inte det svar man vill ha eller svårtolkade svar.  

 

Intervjuer kan registreras genom bandspelare, videobandspelare, att anteckna och i minnet. 

Det vanligaste sätt är att spela in intervjuer genom en bandspelare. Intervjuaren kan då 

koncentrera sig på ämnet och intervjupersonen. I en bandspelare fångas det upp alla ord, 

tonfall, pauserna och det andra som dyker upp under intervjun. Det finns då inte de visuella 

aspekterna av miljön eller intervjupersonens ansikts- och kroppsuttryck. En videobandspelare 

fångar upp de visuella aspekterna av intervjun. Genom att uppmärksamma ansiktsuttryck och 

kroppshållning ger ett videoband rikare möjligheter för tolkning än ett ljudband. 

Videoinspelningen ger många möjligheter att analysera djupare. Ett videoband innehåller 

mycket information som gör att det krävs tid att analysera, särskilt när det innehåller många 

intervjuer (Kvale 1997).  

 

Pål Repstad (2007) skriver i sin bok Närhet och distans att observation är studier av 

människor i syfte att undersöka vilka situationer de naturligt möts och hur de brukar uppföra 

sig i sådana situationer. Enligt Repstad är observation som metod tids- och resurskrävande 

som kan påverka hur kvalitativ forskning som metod används. Han skriver även att 

observationen passar bäst som metod när frågeställningen är kopplad till ett mer avgränsat 

forskningsområde och valet av forskningsfältet är väldigt viktigt för forskaren.  

 

Det finns två olika typer av observationer, öppen eller dold observation. En öppen observation 

innebär att en forskare berättar vad han gör, även om han inte berättar exakt om vad han tittar 

efter och vilka frågeställningar man har. Vid dold observation talar man inte om för någon att 

man är forskare och att man gör observationer (Repstad 2007). 

 

De största fördelarna med kvalitativ forskning är att den är flexibel. Detta innebär att den går 

att anpassa efter situationen, hur studien utvecklar sig och att det går att samla in material så 

länge det behövs, tills det inte finns mer att samla ihop (Eliasson 2006). 
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I vår studie har vi valt att använda kvalitativ forskning för att vi är intresserade av hur barn 

med CI utvecklar sitt språk, hur de kommunicerar med sina kompisar och pedagoger i sin 

språkliga miljö. För att få förståelse för hur barn utvecklar språket anser vi att den kvalitativa 

forskningen är den lämpligaste metoden för vår studie. Genom intervjuer och observationer 

vill vi försöka klargöra de eventuella faktorer och orsaker som kan påverka denna 

språkutveckling. 

 

3.2 Val av förskolor och intervjupersoner 

I vårt val av förskolor och intervjupersoner har vi valt förskolorna som har erfarenheter av att 

arbeta med barn med CI, eftersom vi är intresserade av att studera deras arbetssätt. Från 

början hade vi tänkt göra studiebesök på närmaste förskola som har barn med CI. Vi blev 

nekade till det och då vi började tänka i andra banor, genom att fundera på andra förskolor 

och tog kontakt med dem. Resultatet blev att två förskolor kunde ställa upp med att ta emot 

oss och genomföra vår undersökning. Det blev fem personer som ville ställa upp på intervjuer 

och en förskola tillät oss att göra videoobservationer och intervjuer med pedagoger och 

logoped.   

 

3.3 Intervjugenomförandet 

Våra intervjupersoner är förskolelärare, barnskötare och logoped. De har genomgått lärar- och 

barnskötarutbildning och logopedutbildning och har några års erfarenheter av att arbeta med 

barn med CI. Vi ringde till några förskolor och frågade direkt till dem om vi fick komma och 

göra intervjuer med videokameran. Efter telefonsamtal skickade vi informationsbrev och brev 

till föräldrar via elektroniska mail till de två förskolorna (se bilagor 1 och 2).  Vårt mål var att 

besöka två förskolor och göra undersökning men de flesta svarade att de inte kunde ställa upp 

på grund av tidsbrist. Det blev två förskolor som vi besökte och gjorde intervjuer. Vi har 

intervjuat fem personer som arbetar med barn med CI. En förskolelärare har själv CI och har 

egna erfarenheter om att vara CI-bärare. De som vi har intervjuat är anonyma enligt vår och 

deras önskemål (se bilaga 1).  

 

Alla intervjuer har spelats in på videokamera. Intervjuerna har vi skett på det svenska 

teckenspråket därför måste vi använda videokamera. Intervjuerna har genomförts på 

intervjupersonernas arbetsplatser och alla intervjuades individuellt. Varje intervju har tagit i 

genomsnitt tjugo minuter.  
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Vi har valt att ta några frågor som huvudfrågor i vårt arbete som ger svar på våra 

frågeställningar om språkutveckling hos barn med CI. I intervjuerna ställde vi flera och 

samma frågor till pedagogerna på förskolorna A och B (se bilaga 3). Dessutom logopeden fick 

ungefär samma frågor som pedagogerna men vi ändrade lite på frågorna till logopeden (se 

bilaga 4). 

 

Våra huvudfrågor till pedagogerna och logopeden var:  

 Hur arbetar förskolan med språkutveckling för barn med CI? Följer ni Lpfö98? 

 Vad är speciellt i arbetet med språkutveckling ifråga om barn med CI? Vad är lika för 

alla barn?  

 Vilka svårigheter har Du mött t.ex. kommunikation med barn som inte har något språk 

när de kommer till förskolan?  

 Vad krävs av dig som pedagogen att möta barn med CI?  

   

3.4 Genomförandet av observationerna 

Från början hade vi tänkt besöka två förskolor och göra videoobservationer på barngrupper 

men det blev bara en förskola som tillät oss att göra videoobservering på grund av att vi blev 

nekad från de flesta förskolorna att komma och göra vår undersökning. Vi genomförde både 

observationer och videoobserveringar i tre dagar i en förskola då det fanns barn med CI under 

dessa dagar vi var där. Totalt har det tagit genomsnitt i fyrtio minuter per situation.  

 

Vi fick observera en liten barngrupp som bestod av fem barn men vi fick filma bara två barn 

med CI som hade fått tillstånd av föräldrar att filma dem. Vi har valt att observera och 

videoobservera i samlings-, frileks- och gymnastikssituation för vi vill se hur barnen 

kommunicerar och samspelar med andra barn och pedagoger. I dessa situationer kan man se 

barnens språkutveckling i den förskolemiljön då barnen är sig själva. Barn A har ingen 

språkutveckling och barn B har språkutveckling, både tal och teckenspråk. Barn A fick sitt CI 

när det var tre och ett halvt år gammal och har gått på förskolan i ca ett år. Barnet får ingen 

språkstimulans i hemmet som det kan bero på flera olika anledningar. Föräldrar är 

flerspråkiga och talar tre olika språk och sen kommer det teckenspråk. Det kan vara så att en 

förälder lär sig lite teckenspråk medan den andra föräldern inte lär sig. Det påverkar barnets 

språkutveckling. Barnet får bara språkstimulans när det är på förskolan. Det blir frustrerat 

över att ingen förstår barnet. Barn B fick sitt CI när det var ett och ett halvt år gammalt och får 

språkstimulans på talspråket och teckenspråket i hemmet. Barnet har gått på förskolan i ca tre 
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år och har utvecklat språket väldigt mycket, i både tal och teckenspråk i hemmet och på 

förskolan. Barnet förstår också mycket av språken.  

 

På första dagen började vi med att lära känna barnen för att visa dem vilka vi är och observera 

barnen utan videokameran. När vi observerade barngruppen hade vi fört minnesanteckningar. 

Nästa dag började vi videoobservera barnen. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Steinar Kvale (1997) diskuterar om två etiska regler för forskning om människor som 

forskaren bör ta hänsyn till, informerat samtycke och konfidentialitet. Informerat samtycke 

innebär att man informerar personerna som deltar i undersökningen om undersökningens 

syfte, hur undersökningen är upplagd och att personerna har rätt att dra sig ur när som helst. 

Kravet är att personerna ska vara informerade och ge sitt samtycke. Innan intervjuer 

genomfördes, tog vi hänsyn till de etiska reglerna. Pedagoger och logopeden informerades via 

elektroniskt brev (se bilaga 1) om undersökningens syfte och vad intervjuer handlade om, att 

de har rätt till att avbryta när som helst. Kvale (1997) skriver att det är en god idé att ge sitt 

samtycke, antingen muntligt eller skriftligt. Innan intervjuer med videoinspelningar 

genomfördes informerade vi igen om vår undersökning, att deras namn inte skulle användas. 

Vi hade ett muntligt avtal med pedagogerna och logopeden då vi ansåg att det räckte med 

muntligt avtal på grund av att det inte skulle skada dem på något sätt i vår undersökning då de 

är anonyma.  

 

Innan videoobserveringar genomfördes skickade vi förfrågan via brev (se bilaga 2) om att 

kunna få videoobservera barnen till föräldrar, eftersom de (barnen) var underåriga och vi ville 

få tillstånd av föräldrar att få göra det. Vi informerade i brevet om vad undersökningen 

handlade om och att undersökningen var anonyma och barnens namn kommer inte att 

användas. Vi fick ett skriftligt tillstånd som av dem föräldrar skrev på pappret som vi 

skickade till, att filma två barn. 

 

3.6 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna påbörjades arbetet med att transkribera från filmerna till nerskriven text där 

vi försökte översätta från svenskt teckenspråk till skriftligt svenska. Det har inte varit lätt att 

översätta från svenskt teckenspråk till skriftlig svenska då grammatik i teckenspråket är 

annorlunda än svenskans grammatik. Vi analyserade noggrant igenom intervjuerna från 
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pedagoger och logoped genom att anteckna allt som sagts i intervjuerna.  Pauser, mimik och 

betoningar kan försvinna då texten nedskrivs. Med filmerna kunde vi analysera om igen och 

igen för att se vad som har missats under intervjuerna. Det är viktigt att vara medveten att 

pedagoger och logoped har olika erfarenheter, kunskaper och tankar som kan variera mycket.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten innebär att undersökningen är pålitlig och att den går att upprepa och få samma 

resultat. Undersökningens reliabilitet svarar ofta på frågan: Kan vi lita på att undersökningen 

ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt? Om vi 

kan lita mer på att resultatet går att upprepa, har undersökningen högre reliabilitet. Enligt 

Eliasson är det viktigt ur vetenskaplig aspekt för att andra ska kunna kontrollera de data som 

undersökningen bygger på slutsatser. Om det inte går att kontrollera data, kan vetenskapliga 

undersökningens trovärdighet vara tvivlande. Reliabiliteten bestäms ofta av hur mätningarna 

sker och hur noggrant de bearbetas, oavsett hur undersökningen går till (Eliasson 2006).  

 

Validiteten innebär att undersökningen är beroende av hållbarheten i de teorietiska 

förutsättningarna till undersökningsfrågorna. Det gäller även tillförlitligheten hos 

intervjupersonernas rapporter och kvaliteten hos intervjuandet som bör kontrollera den 

informationen som intervjuaren fått och ifrågasätta i det som sägs.  

Enligt Merriam (1994) handlar validiteten om resultatet verkligen stämmer överens med 

verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som finns? Validiteten måste bedömas via 

tolkningar av forskarens erfarenheter i stället för termer av verkligheten.  

 

Den måste kunna visa resultat och insikter som är riktiga och sanningar för läsaren, andra 

forskare och lärare. Det spelar ingen roll vilket typ av forskning det handlar om. Validitet och 

reliabilitet är frågor som man kan ta itu med genom att uppmärksamma de grundläggande 

begreppen i undersökningen och på hur man har samlat in, analyserat och tolkat 

informationen (Merriam 1994).  
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4. RESULTAT 

 

Här presenteras resultaten från intervjuerna med fyra pedagoger och en logoped på de två 

förskolorna. Vi har döpt de två förskolorna till A och B. Den första förskolan är A och den 

andra förskolan är B. Pedagoger 1 och 2 arbetar på förskola A och pedagoger 3 och 4 och 

logopeden arbetar på förskola B. Utifrån intervjufrågorna presenterar vi svar som kom fram 

under intervjuerna. Vi presenterar också resultatet av observationen och videoobserveringar 

som vi genomfört.  

 

4.1 Situation 1: Samling  

I samling tar pedagogerna upp olika tema och barnens intresse på ett roligt och lekfullt sätt. 

De har veckoschema med några bilder som visar hur dagen ser ut. De använder bilder, 

verkliga föremål och drama för att ge och utveckla språket, både på tal- och teckenspråk. De 

har också sångstunder och använder instrument och/eller sångpåsar. Varje morgon har barnen 

samling med en pedagog som går igenom dagens schema. Pedagogen börjar med att säga 

”god morgon” på teckenspråk till alla barn och barnen säger ”god morgon” tillbaka. Hon tar 

fram en sångpåse som väcker barnens intresse och nyfikenhet. De får gissa vad som finns i 

påsen. Sång sker på teckenspråk.  

  

4.2 Situation 2: Frilek  

I den fria leken, både på för- och eftermiddag, uppmuntrar pedagogerna barnen att 

kommunicera och samarbeta med varandra. Pedagogerna finns med och ger sitt stöd till i 

språket. Varje pedagog följer ett barn för att ge sitt stöd i samspel med andra barn. Alla barn 

klarar inte att leka självständigt eller andra barn som inte förstår varandra. En del har brist på 

språket t.ex. ett barn som inte har något språk och kan enbart vissa tecken och behöver 

mycket stöd från pedagogen för att utveckla språket.  

 

4.3 Situation 3: Gymnastik 

I gymnastiken tränar barnen på att samspela med andra barn och pedagoger. Barnen får träna 

att ta emot instruktioner från pedagogen och lära sig att samarbeta med andra som finns i 

omgivningen, samtidigt ska det vara roligt och stimulerande för de barnen och även lära sig 

turtagning. En pedagog gav barnen instruktioner om vad de skulle göra i gymnastiken. 

Pedagogen trollade fram olika djur med hjälp av bilder och tecken dessa skulle förvandla 

barnen till djuren. Ett barn förstod instruktionerna och härmade de olika djuren som 
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pedagogen förvandlade. De andra pedagogerna var med varje barn och gav stöd åt barnen i 

gruppen och såg till att de förstod uppgiften samt gav sitt stöd i samspelet.  

I kommande avsnitt sammanfattar vi huvudinnehållet i de olika intervjusvaren.  

 

4.4 Hur arbetar ni med språkutveckling för barn med CI?  

Förskola A: 

 

Barn är på olika språknivå, men vi börjar alltid med en  

sak som barnet blir fäst vid, t.ex. en pojke blev fast vid ett  

tecken, VATTEN, och då utgår vi från det tecknet och  

fortsätter att upprepa tecknet flera gånger och visar flera  

olika tecken. Vi ser varje barns behov och vilka behov  

barnet har just då men vi börjar alltid från grund där  

barnet blir fäst för något och försöker utveckla.  
                                                                      (Pedagog 1) 

 

 

Hon menar att de börjar alltid med teckenspråk när de lär barnen som inte har något språk.  

 

Förskola B:  

Om barnet nyligen har fått CI försöker jag att  
hjälpa barnet att uppmärksamma att telefonen ringer 

och jag förklarar för barnet var ljudet kommer från  
på teckenspråk, eller förklara för barnet om det ser/hör  

någon som gråter, vad ljudet betyder. 
                                                                                                          (Pedagog 3) 

 

Pedagogen förklarar att barn med CI som föds döv och har aldrig hört ljudet förut så det är 

viktigt att uppmärksamma barnet på ljudet och förklara vad det är för något på teckenspråket.  

 

                                          Det är individuellt hos varje barn. Tanken är att  

                                          se varje barns behov. Det beror på om barnet har  

                                          teckenspråk i hemmet eller inte. Barnet som  

                                          får två CI påverkar språkutvecklingen.  

                                          Jag tänker på den språkliga medvetenheten som bygger  

                                          upp hela tiden och försöker locka barnen att själva  

                                          producera språket. Då använder jag både handalfabetet,  

                                          teckenspråk, tecken som stöd (TSS) och talad  

                                          svenska. Man måste uppmuntra barnen.  

                                                                                                      (Pedagog 4) 

 

 

Jag ger språket till barnen och barnen ger tillbaka till mig.  

     (Pedagog 4) 

 

Hon anser att man ska vara envis men på ett roligt sätt när man arbetar med språket med 

barnen.  
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                                         Förskolan brukar prata om språkliga medvetenheten  

                                         hos dem och att alla barn oavsett om de har CI eller 

                                         inte behöver språket,  men barn med CI behöver mer.  

                                         Hela tiden fyller vi barnets språkförråd enligt Veli  

                                         Tuomelas teori. Hon anser att det är viktigt att barn får  

                                         en tanketid, måste få tid att tänka och sedan förstå och  

                                         svara. Barn måste få tid att tänka.  

                                                                                                            (Pedagog 4) 

 

 
Jag arbetar med varje barn enskilt en till två gånger  

per vecka. Hon har ett rum som kallas ”den språkliga stugan”  

där barnet och logopeden arbetar med språkutvecklingen.  

                                                                                                                  (Logopeden) 

 

Logopeden och barnet går ifrån barngruppen och arbetar enskilt i syfte att de får arbeta i en 

lugn och tyst miljö för att träna lyssna och höra ord, tal och meningar.  

 

 

Vi försöker arbeta i små grupper så de kan arbeta med 

olika saker som att lyssna, samspela med varandra och 

lära turtagningar. Vi arbetar mycket med att lyssna på 

vardagsljuden som finns i omgivningen, att känna  

igen olika ljud och språkljud, meningar och ord. 

                                                                                                  (Logopeden)  

 

De två förskolorna arbetar med språket på olika sätt, t.ex. förskola A arbetar mycket med 

teckenspråk och förskola B arbetar mycket med talspråket när de hjälper barnen att utveckla 

språket. De använder teckenspråk eller TSS vid behov t.ex. när barnet tar av sig CI. De utgår 

från barnens situation i hemmet, om de använder teckenspråk i hemmet blir det mer talspråk 

på förskolan eller om de använder talspråket i hemmet blir det teckenspråk. Förskola B 

använder sig av Veli Toumela teori som går ut på att fylla ord, t.ex. ”släng banan i en 

papperskorg bakom stolen” istället för att ”säga kasta den där”. På förskola B arbetar de 

mycket med att träna på att lyssna och höra ord och meningar. De arbetar enskilt med barnet 

för att utveckla talspråket samt utveckla förståelse för språkljuden. Logopeden betonade att 

det är viktigt att träna på att lyssna när de arbetar med barn med CI eftersom dessa barn föds 

döva och det innebär att de har ”förlorat” hörseln i några år, den första hörselutvecklingen. 

Därför anser hon att det är viktigt att träna på att lyssna.  
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4.5 Vad är speciellt i arbetet med språkutveckling ifråga om barn med CI? Vad är lika 

för alla barn?  

 

Förskola A:  

                                        Det som är speciellt med barn med CI är att  

                                        de är så individuella. Det är svårt att arbeta  

                                        med alla barn tillsammans för att de är så olika  

                                        och liten grupp.  

                                                                                          (Pedagog 1) 

 

 

                                 Vårt arbetssätt är att arbeta med teckenspråk  

                                        och svenska för sig, inte samtidigt. Vi försöker  

                                        att inte blanda språket men vi funderar alltid  

                                        vilket sätt som är bäst att arbeta, teckenspråk,  

                                        svenska eller blandat.  

                                                                                             (Pedagog 2) 

 

Pedagogerna betonar flera gånger under intervjun att barn med CI är individuella och att det 

är svårt att få dem att fungera tillsammans, på grund av att det finns stora skillnader på 

språknivåer hos barnen. Pedagogerna anser att det är svårt att veta vilket arbetssätt som är bäst 

när man arbetar med barn med CI då de har olika språknivåer. 

 

Förskola B:  

 
Det är inte något speciellt med att arbeta 

men jag kanske talar om för barnet på tal  

eller teckenspråk t.ex. bord eller glas mer 

tydligt. Det avgör varje individ. 

       (Pedagog 3) 

 

 

 Man ska vara naturlig, inte vara överdriven  
 när man pratar.  

                                              (Pedagog 4) 

 

Pedagogen menar att när man samtalar med barnen, ska man inte vara överdriven utan att det 

sker på ett naturligt sätt i en naturlig miljö. 

 

Vi måste hjälpa barnet med språkbyggnaden t.ex.  

barnet som inte förstår vad andra barnen säger  

och då måste vuxna hjälpa till med språket 

mellan dem.  

                                 (Pedagog 4) 

 

Pedagogen menar att en del barn behöver vuxnas hjälp vid kommunikationen med andra barn 

genom att lära sig att föra en dialog. Samspelet med omgivningen har en stor betydelse för 
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kommunikations- och språkutvecklingen. Barn utvecklar sitt språk genom att ta in alla 

upplevelser och information från olika situationer som finns i omgivningen, t.ex. vuxna lär 

barnen att föra dialoger mellan dem. Enligt Tvingstedt, Preisler & Ahlström (1999) utvecklas 

språket i samspel, i dialoger och konversationer med andra.  

 

Det som är lika med barn med CI är att alla  

behöver mer tid. De ”normalhörande” barnen  

utvecklar fortare än de barnen med CI. De små 

hörande barn får teckenspråk som bonus  

för deras språkutveckling. Det sätter igång  

deras  språkutveckling tidigt innan de börjar tala  

t.ex. använda tecken för att uttrycka sig vad de  

vill ha t.ex. SMÖRGÅS. De barnen med CI har  

lite svårt för det beror mycket på när de får sitt CI.  

Om de opereras tidigt ligger de inte långt ifrån de  

 ”normalhörande” barnen i språkutvecklingen.  

De följer ungefär samma utveckling och ligger 

ganska bra.  

                                                                                                           (Pedagog 4) 

  

Pedagogerna på de två förskolorna har betonat flera gånger att barn med CI är så individuella 

och olika. De har olika behov. Förskola A funderar mycket på vilket arbetssätt som är bäst att 

arbeta med språkutvecklingen, om de ska använda både teckenspråk och talspråk eller var för 

sig. Förskola B har betonat att barnen behöver mycket tid för att kunna utveckla språket, både 

tal och teckenspråk. De anser att barnen som tidigt får sitt CI ligger inte så långt efter i 

språkutveckling som de ”normalhörande” barnen. Enligt Tvingstedt, Preisler & Ahlström 

(1999) följer barn med CIs språkliga utveckling nästan samma utvecklingssteg. De börjar 

tidigt med att använda tecken än de hörande barn som börjar tala.  

 

4.6 Vilka svårigheter har Du mött, t.ex. kommunikation med barn som inte har något 

språk när de kommer till förskolan? 

 

Förskola A:  

 

                                          Det är så svårt när barnet är ointresserad och  

                                          vill inte ha ögonkontakt när jag försöker  

                                          kommunicera med barnet.  

                                                                                      (Pedagog 1) 

 

 
Det är svårast när barnet inte har något språk  

i hemmet. Föräldrar som inte använder teckenspråket  

i hemmet. Det tar långt tid för barnet att förstå  

att det finns språk att kommunicera - på teckenspråk.  

Om föräldrar inte använder teckenspråk med sitt barn  

kommer det bli svårt att lära barn språket och det tar 
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längre tid att komma igång språket.  

                                                                                                (Pedagog 2)  

 

 

Pedagog 1 diskuterar att det inte är så lätt att försöka få barnet att bli intresserat av språket och 

försöka lära det, speciellt när det gäller barnet som inte har något språket i hemmet eller på 

förskolan. Pedagog 2 diskuterar om att barnet kan bli förvirrad när det finns flera språk då de 

ska lära sig i hemmet när det inte vet vilket språk som ska användas. När föräldrar inte ger sitt 

stöd till sitt barn och pedagoger i språkutvecklingen är det svårt. 

 

Förskola B:  
Jag skulle teckna till barnet, om barnet inte har CI,  

men om det har skulle jag ge både teckenspråk  

och tala mycket, ge mycket språk. Det är självklart  

jag skulle teckna om barnet inte har något språk.  

   (Pedagog 3) 

 

Att försöka locka barnets intresse för språket.  

Att kunna starta barnets språkliga väg. 

                   (Pedagog 4) 

 

Svårigheten är att barnen inte har ord och  

kan inte uttrycka sig ord vad de vill. Det  

är svårast i vardagssituationer, t.ex. barn  

som blir arga eller ledsna när de vuxna inte  

förstår. Barnen som jag träffat har kunnat  

kommunicera i sig själva även om de  

saknar ord. De har ändå en förmåga att  

visa gester och kroppsspråk på olika sätt.   

            (Logopeden) 

 

De två förskolorna har olika syn på vilka svårigheter de har mött barnen som inte har språk 

och om hur de skulle kunna bemöta dem. Förskolorna är olika på så sätt att möta barn med 

svårigheter i kommunikationen. Pedagogerna försöker visa barnet att det finns olika sätt att 

göra sig förstådd genom att teckna eller tala med barnet samt försöka locka intressen. 

 

4.7 Vad krävs av dig som pedagog/logoped att möta barn med CI?  

 

Förskola A:  

Det krävs att se olika barn som har olika behov.  

                  (Pedagog 1) 

 

 
Barnen är så individuella och det krävs att vuxna följer  

varje enskilt barn på grund av att de har olika språknivå.  

     (Pedagog 2)  
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Förskola B: 

Det krävs mycket förståelse för barn med CI att de  

hör annorlunda än vad de andra som hör normalt. 

De är döva när de tar av sig CI då de använder  

teckenspråk. Jag har ett CI själv och visar för barnen  

att jag också har CI. Barnen tittar gärna på mig och  

har samma identitet som dem.  

                             (Pedagog 3) 

 

 

Jag vill upptäcka barnet på ett bra sätt och  

samspela med det. Jag dokumenterar allt  

som händer runt barnet även om det  

kanske inte är mycket att dokumentera.  

Genom att dokumentera ser de att barnet  

har utvecklat språk och då kan de visa för  

föräldrar att barnet har startat sin språkliga 

utveckling. Det är viktigt att dokumentera  

i början.  

                                               (Pedagog 4) 

 

 

Att höra, lyssna och förstå barnet är viktigt!  

             (Pedagog 4) 

 

 

Man måste vara lyhörd, gäller även för alla  

barn som man arbetar med. Jag försöker skapa  

en dialog och ett samspel där jag försöker tolka  

vad barnen säger även om jag ibland tolkar fel men  

det finns en dialog och hoppas att barnet säger ifrån  

om hon har tolkat fel. Jag försöker uppmuntra barnen  

att våga uttrycka sig om det är något och visa att  

det är så roligt med att leka med ord och språkljudet 

   (Logopeden)  

  

 

Förskolorna A och B har olika syn på hur man ska möta barn med CI. Förskola A anser att det 

krävs att se varje individ hos barn som har olika behov. De menar att vuxna har varsitt barn att 

följa och ge det stöd i leken och samspelet. Förskola B säger att det krävs att ha en förståelse 

och lyhördhet för barn med CI som hör annorlunda än vad ”normalhörande” barn gör. Som 

pedagog måste man ha kunskap om CI för att kunna förstå barn i olika situationer och ge dem 

stöd i språkutvecklingen. Båda förskolorna är eniga om att se varje barn som har olika behov 

och försöka se till att de får sitt behov.  
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5. DISKUSSION 

Nedan diskuterar vi om metod, urval och uppsatsens reliabilitet och validitet. Efter det 

diskuterar vi kring undersökningens resultat och förankrar det till bakgrunden och läroplan för 

förskolan, Lpfö 98.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka vilket betydelse miljön har för barnets språkliga utveckling och hur 

förskolorna arbetar med språkutveckling hos barn med CI. För att få fram svar på hur 

förskolorna arbetar med språkutveckling har vi valt att intervjua pedagoger och logopeden 

samt videobservera på två barn som vi fått tillstånd av föräldrar, d v s kvalitativ metod, som 

användes för att få en djupare förståelse och upplevelse i miljöer. Intervjufrågor var öppna 

och konkreta. Vi har kunnat följa upp för att få mer svar om svaret kändes tunt. Från början 

har vi känt att kvalitativ metod var lämpligt för vår undersökning. Genom att göra intervjuer 

har vi fått reda på hur vilket betydelse miljö har barnets språkliga utveckling och hur 

förskolorna arbetar med deras språkutveckling. Intervjupersonerna fick samma frågor men vi 

tog bort några frågor som inte passade när vi intervjuade logopeden.  

 

Vi har gått igenom filmerna flera gånger som behövs för att se om vi inte missat något från 

intervjuerna och videoobserveringar samt om svaren från intervjuerna har gjorts korrekta.  

 

Enligt Kvale (1997) kan det vara ett problem med kvalitativ metod att antalet intervjupersoner 

kan vara för lågt eller högt. I vår undersökning blev det fem personer som ställde upp på 

intervjuer. Vi anser att det var lagom med antalet. Intervjupersoner hade olika svar, åsikter, 

erfarenheter kring barn med CI.  

 

Analysen av videoobserveringarna och intervjuerna har varit tidskrävande, vi har varit 

medvetna om att det skulle ta mycket tid att analysera. Vi hade önskat oss att få mer tid att 

analysera på intervjuer och videoobserveringarna.  

 

Vad det gäller tillförligheten, reliabiliteten och validiteten, i vår uppsats anser vi att syftet och 

frågeställningar har uppnåtts. Genom våra metoder och urval när det gäller reliabiliteten är 

den hög, då gäller det endast i den miljön som studerats och kan inte generalisera. Vi har varit 

två som har analyserat filmerna, vilket bidragit till ökad tillförlitlighet. Barn med CI har olika 

språknivåer som gör att skillnaderna är så stora hos dem. I fråga om validitet anser vi att 
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intervjufrågornas formulering gett svar på syftet. Vi har fått en ökad förståelse för hur barn 

med CI utvecklar språket. 

 

5.2 Slutdiskussion 

Nedan diskuterar vi om undersökningens resultat och förankrar till bakgrunden och läroplan 

för förskolan, Lpfö 98.  

 

Språkutveckling 

Språkutvecklingen hos barn med CI är så olika, en del utvecklar både teckenspråk och 

talspråk snabbt, medan andra barn inte utvecklas lika snabbt. Det som är avgörande är hur 

omgivningen i hemmet och på förskolan ser ut. En del barn får både teckenspråk och talspråk 

i hemmet som inspirerar dem att utvecklas. Om barn inte får stimulans i hemmet blir det brist 

på språkutveckling. Förskolan måste ge mer stöd och försöka hjälpa barnen att utveckla 

språket på rätt väg. Språkstimulans är viktigt hos barnen. Nelfelt, Nordqvist Palviainen (2004) 

och Vygotskij (i Arnqvist 1993) skriver att omgivningen har en stor betydelse för 

kommunikations- och språkutvecklingen. Det stämmer överens med deras teori om att 

omgivningen påverkar barnets kommunikations- och språkutveckling. Utifrån ett 

socialkulturellt perspektiv sker språkutveckling i samspel med omgivning i en kollektiv och 

kulturell gemenskap. Vygotskij menar att det är förhållandet mellan barnet och omgivning 

som är avgörande för vilka kompetenser barnet kommer att utveckla.  

 

Enligt Ladberg (1996) är det viktigt att barnen som inte hör bra får teckenspråk för att inte bli 

hämmad i språkutvecklingen. I vår undersökning har vi sett hur viktigt det är att ha tillgång 

till teckenspråk för att kunna utveckla språket. Om barn får tillgång till både språken, 

teckenspråk eller talad språk kan de välja vilket språk de vill använda för att känna sig trygga. 

Bergman (i SOU 2006:54) skriver att det är viktigt att det finns teckenspråkiga miljöer där det 

är naturligt för barnen att uppväxa. Det är en förutsättning för att teckenspråkiga barn ska få 

en allsidig språkutveckling och för att teckenspråket ska finnas kvar och utvecklas (SOU 

2006:54 s 69).  Förskola A har en teckenspråkig miljö där pedagogerna använder teckenspråk 

till barnen oavsett om de hör bra eller inte. Vi menar att de använder teckenspråk på 

samlingar, sångstunder, gymnastik och andra situationer där barnen behöver teckenspråk. 

Förskola B har en begränsad teckenspråksmiljö där pedagogerna använder mest talspråk och 

TSS. De använder teckenspråk vid vissa situationer, t.ex. på samling har de en pedagog som 

tolkar vad den andra pedagogen säger, berättar en pedagog. Vi är eniga med Ladberg och 
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Bergman om att det är mycket viktigt att barnen får teckenspråk för att underlätta deras 

språkutveckling.  

 

Under vår undersökning har vi upptäckt att de två förskolorna har olika arbetssätt att arbeta 

med språkutveckling. Ena förskolan använder mer teckenspråk när de arbetar med barnen för 

att de ska få teckenspråk från början, och sedan utvecklar de vidare från teckenspråket till 

talspråket. Om barnet har teckenspråk i grunden kommer det bli lättare för barnet att förstå 

talspråk. Den andra förskolan använder mer talspråk och TSS. En fördel är att de har en 

logoped som arbetar deltid på förskolan och arbetar bara med barn med CI. Logopeden 

hjälper barnet att utveckla talspråk men nackdelen är att barnet inte får teckenspråk när det går 

till logopeden, hos logopeden tränar de enbart att lyssna och tala utan att ha ögonkontakt.  

 

Vi är lite kritiska mot en förskola som inte använder teckenspråk utan arbetar för mycket med 

tal och att lyssna. Barnen satt bredvid logopeden och har inte ögonkontakt med varandra. Vi 

anser att teckenspråket är en viktig del för barn med CI. De behöver ha teckenspråk i grunden 

för att kunna utveckla språket. Studien som Tvingstedt, Preisler och Ahlström (1999) gjort, 

har visat att de lär sig språket i samspel med andra och det finns inte anledning att se till att de 

barnen skulle vara annorlunda än andra barn. De menar att barn med CI är lika som 

”normalhörande” barn även om de är döva eller hörselskadade.  

 

Vi har även upptäckt under våra videoobservationer på förskola A att varje barn hade 

envägskommunikation med pedagogerna. Dessutom fanns ingen kommunikation mellan 

barnen på grund av språkbrist. Språkforskarna säger att barn utvecklar sitt språk genom att de 

kommunicerar och interagerar med andra barn och lär sig olika koder som finns i 

omgivningen. I vår undersökning har vi sett att pedagogerna följer varje barn för att ge dem 

stöd. Men vi reagerade på deras arbetssätt, då detta leder till att barnen blir hämmade i sitt 

samspel med andra barn om de inte får kommunicera med dem. Vi menar att barn på så sätt 

missar en del av samspelets och kommunikationens koder. Det finns en fördel med att 

pedagogen kan lära ut vad det går ut på att samspela och kommunicera. Det arbetssättet som 

pedagogerna gör, kan förankras i Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen som 

går ut på två olika nivåer. Den första nivån betyder att barnet ska klara sig på egen hand och 

det andra nivå barnet lär sig att samarbeta med pedagoger.  
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Veli Tuomelas teori 

En förskola använder Veli Tuomelas teori om tvåspråkighet. Det går ut på att fylla i ord i en 

mening. Barn med CI får möjlighet att utöka sitt ordförråd och lära sig att tala längre 

meningar, gäller även teckenspråk. De får tänka och fundera lite på vad det som menas med 

att t.ex. släng bananen i en papperskorg bakom stolen. Det är viktigt att ge dem tid att tänka, 

sedan förstå och svara, som en pedagog i intervjun säger. Veli Tuomelas (2002) teori är ett 

bra sätt att utveckla språket hos barn med CI eftersom de lär sig många nya ord och tala 

längre meningar. Det är viktigt att de får möjlighet att kunna prata om språket, genom att 

prata om språket utvecklar de mycket. Det gäller även teckenspråk. Det är vanligt att förenkla 

mycket i samtal med barn av bekvämhetens skull. Vi vuxna säger gärna och ofta ”den”, ”där”, 

”där borta” av bekvämhetens skull. Om barn inte får möjlighet att tänka blir de ”överkörda”. 

Enligt Tuomelas teori ska vuxna ligga lite över barnets språknivå, så att barnet stimuleras och 

utmanas i sin språkutveckling, men det får inte bli för enkelt eller svårt. Frågan är hur mycket 

ska vi ligga över barnets språk utan att det blir för svårt för dem och hämma deras 

språkutveckling. Barn med CI har olika språknivåer som gör att det blir en utmaning att arbeta 

med språkutvecklingen.  

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 

De två förskolorna följer Lpfö 98. De arbetar med språkutveckling utifrån Lpfö. I läroplan för 

förskolan står det att förskolan skall sträva efter varje barn utvecklar sitt språk. 

De förskolorna försöker stimulera barn med CI att utveckla språket, men det är inte så lätt när 

det är stora skillnader på språknivåer hos dem. De är så individuella. Det blir en utmaning för 

förskolan att uppmuntra barn med CI att upptäcka språket. Förskolan har ett ansvar att se till 

att barn med CI får möjlighet att utveckla både svenska språket och teckenspråket så att barn 

får välja själv. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  

Idag finns det inte mycket forskning kring språkutveckling hos barn med CI och en fördjupad 

studie av språkutveckling på andra förskolor i Sverige är både mycket önskvärd och relevant.  
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Tal-_och_spr%C3%A5kutveckling#Innan_det_talade_spr.C3.A5ket
http://www.barnplantorna.se/UserFiles/file/tidning/bp99-2.pdf
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Bilaga 1 

 

 

XXXX-XX-XX 

 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar nu pedagogik didaktik inriktning C 30 högskolepoäng på 

Örebro Universitetet. I denna kurs ska vi studenter göra en C-uppsats.  

 

Vårt syfte med C-uppsatsen är att skriva om barn med CI och deras tvåspråkighet. Vi kommer 

att titta på hur samspelet och kommunikationen sker mellan barnet, kompisar och pedagoger.  

 

Vi undrar om ni är villiga att ta emot oss. Det ska vara helst döva barn med CI som använder 

både teckenspråk och tal. Vi skulle vilja kunna både göra observationer och intervjua några 

pedagoger och föräldrar för att komma närmare deras upplevelser och erfarenheter. Vid 

observationen och intervjun kommer vi att använda videokamera och filma barn och 

pedagoger på grund av att vi använder teckenspråk blir videokameran ett verktyg om vi får 

deras tillstånd. Om de inte vill att vi ska filma dem går det bra att göra enbart observation utan 

videokameran.  

 

Om ni kan ta emot oss vill vi be er att informera föräldrar om vår c-uppsats. Vi bifogar ett 

brev till föräldrar som de kan läsa igenom om vår studie och ge oss godkännande om vi får 

göra observation på deras barn.  

 

Vi vill gärna göra denna studie någon vecka under v 45-47. Det tar ca 3-5 dagar att göra 

undersökning.  Ni kan meddela oss om vilken vecka som passar er bäst.  

 

Vi vill ha er svar så snart som möjligt för att kunna planera och genomföra vår c-uppsats på 

ett bra sätt. Ni kan svara via e-mail: XXXXXXXXXXX eller XXXXXXXXXXXX.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

Anna Blomkvist och Anna Fritz Sundström  
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Bilaga 2 

Till föräldrar 

 

Örebro 2009-10-23 

 

Hej alla föräldrar!  

 

Vi är två studenter som heter Anna och Anna och vi läser till förskolelärare på 

lärarprogrammet i Örebro. Nu är det vår sista termin på universitetet och vi ska skriva vårt 

examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om barn med CI och deras tvåspråkighet.  

 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur barn med CI utvecklar sitt språk efter sin CI-

operation och hur de kommunicerar med sina kompisar och andra personer som finns i 

förskolan.  

 

Vi kommer att ev. göra videoinspelning om vi får ert godkännande att vi får filma på ert barn, 

om vi inte får filma dem, går det bra att göra enbart observation på dem. Att observera innebär 

att vi bara följer med barnens vardag på förskolan och antecknar ner allt som händer under 

dagen.  

 

Nu vill vi ha ert godkännande på att vi får göra observation och filma på ert barn på förskolan 

i några dagar. Ert barn kommer att vara helt anonymt i vårt examensarbete och materialet som 

vi fått kommer att förstöras efter vi är klara med vår undersökning. Vi kommer att använda 

materialet enbart till vår undersökning, vilket det innebär att det är bara vi som ska titta på 

filmerna.  Ni har rätt till att säga nej eller avbryta när som helst under perioden. (Vi har 

naturligtvis sekretess när det gäller barn i allmänhet.)  

 

Finns det några föräldrar som kan tänka sig att ställa upp på intervju om er upplevelser kring 

kommunikation med ert barn? Vi är väldigt tacksamma om någon/några vill ställa upp. I 

intervjun kommer vi att använda videokamera för att få in allt på grund att vi använder 

teckenspråk. Ni har rätt att säga nej eller avbryta när som helst under perioden. Ni kommer att 

vara helt anonyma i vårt examensarbete och materialet ska förstöras efter vi avslutat vårt 

arbete. 

 

Vi vill ha ert godkännande så snart som möjligt för att kunna genomföra vårt examensarbete 

på ett bra sätt. Tack för förhand! 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på e-post:  

XXXXXXXXXX eller  XXXXXXXXX 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Blomqvist och Anna Fritz Sundström 

 

 

              Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien om barn med CI och tvåspråkighet 

 

Barnets namn: _______________________________________________________________ 

 

Datum:__________ Målmans namnteckning __________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till pedagogerna 

 

All intervjumaterial som vi fått kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Ni kommer att 

vara helt anonyma i vår uppsats. Ni har rätt till att avbryta intervjun när som helst.  

 

Allmänna frågor om pedagoger 

Yrke?  

Vilken utbildning har ni?  

Hur länge har ni arbetat med barn med CI?  

Vilken kunskap har ni fått om CI?  

På vilket sätt fick ni information om CI (via kurser, CI-team eller arbetslag)?  

 

Verksamhet 

Hur många barn har ni?  

Hur många pedagoger är ni?  

Vilka åldergrupper har ni?  

 

Barnens språkliga villkor 

Hur gammal är barnet?  

Hur gammal var barnet när det fick sitt CI?  

Hur länge har barnet haft sitt CI?  

Hur många dagar i veckan är barnet på er förskola?  

Om barnet inte är hos er hela veckan, var är barnet då?  

Vet du om barnet och föräldrarna träffar döva personer?  

 

Språkutveckling hos barn med CI 

Hur arbetar ni med språkutveckling för barn med CI? Följer ni Lpfö98?  

Vad är speciellt i arbetet med språkutveckling ifråga om barn med CI? 

Vad är lika för alla barn?  

Använder ni teckenspråk resp. talad svenska med barn med CI?  

I vilka situationer använder ni teckenspråk?  

I vilka situationer använder ni talad svenska?  

Vilka svårigheter har Du mött, t.ex. kommunikation med barn som inte har något språk när de 

kommer till förskolan?  

Vad krävs av dig som pedagogen att bemöta barn med CI?  

Samarbetar ni med t.ex. logoped, talpedagog eller specialpedagog?  

Hur uppfattar Du om barn med CI:s samspel, språk och lek i olika situationer?  

Hur uppfattar Du om föräldrars förväntningar på språkutveckling för deras barn?  

Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till logoped  

 

All intervjumaterial som vi fått kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Ni kommer att 

vara helt anonyma i vår uppsats. Ni har rätt till att avbryta intervjun när som helst.  

 

Allmänna frågor om logopeden 

Yrke?  

Vilken utbildning har ni?  

Hur länge har ni arbetat med barn med CI?  

Vilken kunskap har ni fått om CI?  

På vilket sätt fick ni information om CI (via kurser, CI-team eller arbetslag)?  

 

Språkutveckling hos barn med CI 

Hur arbetar ni med språkutveckling för barn med CI? Följer ni Lpfö98?  

Vad är speciellt i arbetet med språkutveckling ifråga om barn med CI? 

Vad är lika för alla barn?  

Använder ni teckenspråk resp. talad svenska med barn med CI?  

Vilka svårigheter har Du mött, t.ex. kommunikation med barn som inte har något språk när de 

kommer till förskolan?  

Vad krävs av dig som logoped att möta barn med CI?  

Samarbetar ni med t.ex. talpedagog eller specialpedagog?  

Hur uppfattar Du om barn med CI:s samspel, språk och lek i olika situationer?  

Hur uppfattar Du om föräldrars förväntningar på språkutveckling för deras barn?  

Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 


