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Sammanfattning  

 

Samhället i stort är uppbyggt för normalhörande människor, där många gånger under 

stressade förhållanden barn ändå ska känna tillhörighet i förskolor. Barn med 

hörselnedsättning i allt detta ska ha rätt till utveckling och lärande på likartade villkor som 

normalhörande barn. Syftet med studien handlar om att få syn på förskolepedagogers 

upplevelser kring hur de arbetar med inkludering i förskolan för barn med hörselnedsättning. 

Jag vill ta reda på vad inkludering innebär och om barn med hörselnedsättning kan gynnas av 

att gå i vanliga förskolor enligt förskolepedagogers erfarenheter. Materialet till denna studie 

har samlats in genom kvalitativa djupgående intervjuer med fyra förskolepedagoger från olika 

kommuner. För att analysera svaren har jag främst utgått ifrån Professor Nilholms syn på 

inkludering, som innebär känslan av att vara delaktig. Resultatet av intervjuerna visar att 

pedagogerna upplever att det krävs ett gemensamt mål i arbetslaget för att arbeta inkluderande 

på förskolor. De anser även att förskolornas miljö är en viktig aspekt för att uppfylla det målet 

att få alla barn att känna sig delaktiga i barngruppen, samt att en kommunikativ miljö som inte 

innehåller höga ljudnivåer ger barn med hörselnedsättning bättre förutsättningar för att lyckas 

i den vanliga förskolan. Några pedagoger hävdar dock att beroende på vilken grad av 

hörselnedsättning barnen har kanske inte den vanliga förskolan är den bästa platsen att vistas 

i. Detta på grund av att barngrupperna oftast är för stora i de vanliga förskolorna. Hjälpmedel 

som främst användes enligt förskolepedagogerna var teknologiska hjälpmedel, tecken som 

stöd och bilder.  
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1. Inledning 

 

Förskolan är en av de arbetsplatserna med högst ljudnivå att arbeta inom idag, där 

förskollärare och barnskötare ofta arbetar under stressade omständigheter för att skapa 

möjligheter till utveckling för alla barn. Har förskolor möjligheten att anpassa miljön så att det 

skapar en lugn och trygg atmosfär för alla barn? Ser man på samhället i stort så är det främst 

uppbyggt för normalhörande människor, så även förskolan. Hur arbetar förskolor för 

inkludering och integrering av barn med olika former av hörselnedsättning? Handlar det 

enbart om att adapteras in i samhället med olika teknologiska hjälpmedel och metoder, eller 

förbli språklig minoritet? Om så är fallet; vad händer då med känslan av inkludering och 

främjandet av tillhörigheten för dessa barn? Många idag tror jag glömmer bort vad 

inkludering innebär och kopplar det istället till integrering, vilket jag kommer undersöka och 

diskutera i denna studie. Jag vill därför ta reda på hur förskollärare tänker kring inkludering 

och om pedagoger har uppfattningen att alla barn kan bli eller ska bli inkluderade i förskolan. 

För att ta reda på det har jag valt att fördjupa mig inom ämnet hörselnedsättning. Jag kommer 

använda mig av benämningen hörselnedsättning även om det enligt HRF (Hörselskadades 

Riksförbund) också kan benämnas som hörselskada, men då det inte alltid behöver röra sig 

om en skada i örat anser jag att hörselnedsättning är ett bättre uttryck. För att förtydliga vikten 

av att arbeta inkluderande kommer jag även koppla det samman med förskolans läroplan. Min 

förhoppning med denna studie är att du som läsare ska få en inblick i förskollärares synsätt 

och tankar kring inkludering av barn med olika former av hörselnedsättning, detta för att 

skapa en förförståelse och ett förhållningssätt som kan gynna dessa barn. Att arbeta 

inkluderande i förskolan kanske låter enkelt och självklart, men jag vill ta reda på om det är så 

enkelt genom att undersöka hur pedagoger upplever att de får barn med hörselnedsättning att 

känna sig inräknade. Jag tänker att inkludering är viktigt för alla barn i förskolan oavsett om 

de har en funktionsvariation eller inte, men min uppfattning har varit att barn som tillhör en 

språklig minoritet, barn med hörselnedsättning eller språkliga svårigheter, kanske enklare 

faller mellan stolarna när de ska integreras in bland normalhörande barn. Jag har tidigare 

tolkat det som att fokus kring inkludering och stöttning främst legat på barn med andra 

diagnoser eller funktionsvariationer i förskolan, än på barn med hörselnedsättning. Därav en 

till orsak för studiens relevans. Sedan hoppas jag att du som läsare finner detta lika intressant 

och kanske även vill bidra till vidare forskning inom ämnet. 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2016) har det tidigare inte skrivits om barn med 

hörselnedsättning, men förskolans läroplan är just nu under pågående process inför revidering 

(2017). Eventuellt kommer det framhävas tydligare hur pedagoger ska arbeta med barn som är 

i behov av särskilt stöd och då även barn med hörselnedsättning. Därför hoppas jag att denna 

studie eventuellt kan bidra till utvecklingen av arbetet för barn med hörselnedsättning, men 

även arbetet med andra barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Förhoppningsvis får du som 

läsare möjligen en fundering kring hur man kan arbeta så det gynnar alla barn på olika 

förskolor. Denna studie är skriven ur ett förskoleperspektiv med en teoretisk utgångspunkt 

som snuddar specialpedagogik, men ur en förskoledidaktisk syn. Barn i behov av särskilt stöd 

” (…) måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som 

sätter barnet i centrum (…) ” (Salamancadeklarationen, 2006, s. 11). 



Denice Hansson 

6 
 

2. Bakgrund  

 

I förskolans läroplan står inte ordet inkludering skrivet i text, men det kan ändå tolkas som 

inkludering när man läser läroplanen. För att inkludera alla barn ska förskolan sträva efter 

jämställdhet och frihet att uttrycka sig och allas röst är lika viktig (Lpfö 98, rev.2016, s. 4–5). 

Förskolan bör förebygga diskriminerande kränkningar mot barn med bland annat 

funktionsnedsättningar (Unesco, 2008, s. 19). Förskolan ska sträva efter en verksamhet som 

bedrivs och rumsligt utformas efter barns olika behov och förutsättningar, så att alla barn har 

samma villkor för utveckling i den pedagogiska miljön (Lpfö 98, rev.2016, s. 4–5). Även de 

didaktiska formerna ska gynna alla barn, utifrån behov och intressen. I förskolan ska barnen 

lära sig ta hänsyn till att alla är olika, har olika livsmiljöer och egenskaper samt att de ska få 

möjlighet att utveckla självförtroende och lust att lära och utvecklas (Lpfö 98, rev.2016, s. 6).  

Idag är Läroplanen för förskolan under pågående förändring och remissen till detta ställer 

tydligare krav på undervisning för barn i behov av särskilt stöd. Möjligheten till utveckling 

ska ske på likartade villkor för alla barn (Lpfö 98, remiss2017, s. 3). I den svenska delen av 

Unescorådet nämns det att det är främst barn med funktionsnedsättningar som blir 

exkluderade från undervisningen. Därför bör inkluderingsfrågan ges större uppmärksamhet 

och vara mer central. Att fokusera på detta skulle innebära en utgångspunkt som grundar sig i 

en tanke om likvärdighet, med en förskolemiljö som både är effektiv (främjar varje individs 

utveckling) och tar emot alla barn (2008, s. 14–15).  

Salamancadeklarationen är, lite kortfattat, en deklaration som arbetats fram av olika 

verksamheter så som FN och Europarådet. I den ges förslag (inte krav) på hur man kan arbeta 

med olika principer för undervisning av barn i behov av särskilt stöd. Principerna innebär 

barnens rätt till lärande, rättighet till tillgång av vanliga skolor och förskolor, utgå ifrån barns 

olika intressen och egenskaper samt att skolor ska förebygga diskriminerande attityder (2006, 

s. 10–11). I Salamancadeklarationen skrivs det om ett fastställande för barns rättigheter till 

undervisning oberoende av barns olikheter, då alla barn har enskilda behov av lärande.  

2.1. Vad kan det innebära att ha en hörselnedsättning för förskolebarn?  

 

Alla barn är olika menar författaren Agneta Hellström, som under 90-talet gav ut en bok om 

barns olika behov när inkluderingsarbetet började blomma upp som mest. Hon nämner två 

olika grader av hörselnedsättningar som är vanligt förekommande för barn (1994).  

Barn med en mildare grad av hörselskada tar lite längre tid på sig att utveckla ett spontant 

språk än normalhörande barn, även om det fortfarande är fullt möjligt för dem att utveckla 

det. Den känslomässiga utvecklingen hos barn med hörselnedsättning kan ibland vara 

försenad för vissa av dem. Anledningen till detta grundar sig i svårigheter att kommunicera 

väl med normalhörande barn. Barn med hörselnedsättning kan därför bete sig mer själviskt än 

barn med normal hörsel (Hellström, 1994, s. 55). Detta är inte ovanligt med tanke på att alla 

känslor och tankar inte kan uttryckas i ord för de hörselnedsatta barnen på det sätt som barnen 

utan hörselnedsättning kan. I och med att språkutvecklingen sker långsammare kan barn med 

hörselnedsättning lättare dra sig undan i förskolor. De barnen har större tendens till att bli 
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irriterade eller börja låtsas att de förstår och uppfattar vad deras omgivning säger på grund av 

att intresset av att kunna förstå slutligen försvunnit. Alla tendenser till att vilja gömma sig 

undan från de andra sker oftast enligt Hellström när kommunikationen inte fungerar som den 

ska. Antingen att personalen har bristande kompetens inom området eller eventuellt en 

avsaknad av förståelse för vad ett barn med hörselnedsättning behöver (1994, s. 56). HRF, 

Hörselskadades riksförbund hävdar att det är över 1,4 miljoner idag som inte har normal 

hörsel i Sverige. De menar att hörselnedsättning är något som berör samhället och människor i 

alla åldrar. När barn har fått en hörselskada beror det oftast på något som skett vid födseln 

eller att något annat inträffat i tidig ålder (2017, s. 3). 

Barn med grövre hörselskada måste definitivt ha tillgång till teckenspråk eller tecken som 

stöd i förskolan, då de barnen inte kan utveckla ett spontant talspråk som barn med lättare 

hörselnedsättning. Därför är det viktigt med kompetent förskolepersonal som har kunskaper i 

teckenspråk, plus ett inkluderande förhållningssätt kring arbete med barn med 

hörselnedsättning. Funktionsnedsättningen är ”osynlig”, på det sätt att den inte är kroppslig, 

men kan ändå göra sig synlig genom att barnet inte uppfattar ljud och ord eller upplever sig 

exkluderad i barngruppen (Hellström, 1994, s. 56–57). Hörselnedsättning innebär att det är 

svårare att uppfatta olika ljud, beroende på graden av hörselskadan. Nedsättningen kan 

befinna sig i olika delar inuti örat men beror oftast på en skada i innerörat (HRF, 2017, s. 6). 

Hörcentraler kan erbjuda olika former av hjälp när man upptäckt att ett barn har fått någon 

form av hörselnedsättning, hjälpen kan även användas på förskolan. Exempel på hjälpmedel 

kan vara ljudslingor, hörapparater, olika former av rehabilitering och eventuellt tips på hur 

pedagoger kan anpassa verksamheten så det fungerar för dessa barn (HRF, 2017). Enligt 

Gunnel Blücher och Gunilla Turesson-Morais behöver barn med hörselnedsättning positiva 

människor i sin omgivning för att bygga upp sin självkänsla, vilket är extra viktigt när de 

börjar på förskolor med normalhörande barn. Är atmosfären positiv och lugn runtomkring 

barnen kommer även möjligheterna till ökad förståelse för sin omvärld infinna sig hos det 

barnet (1985, s. 23). Blücher och Turesson-Morais syn på arbete med hörselnedsatta barn blev 

känt under 80-talet, men är än idag väldigt relevant för inkluderingsarbete i förskolan. De som 

har nedsatt hörsel kan förstås som en språklig minoritet, ett synsätt som skapar en mer konkret 

syn på deras sociala ställning i samhället (Skolverket, 2014, s. 16), och synliggör dessa barns 

behov. 

2.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger beskriver att de arbetar med 

inkludering för att främja barn med hörselnedsättning när dessa integreras i vanliga förskolor 

med normalhörande. Tre frågeställningar guidar analysen: 

- Hur definierar förskolepedagoger begreppet inkludering? 

- Vilka upplevelser har förskolepedagoger av att arbeta inkluderande i vanliga 

förskolor? 

- Upplever pedagoger att barn med hörselnedsättning ska inkluderas på vanliga 

förskolor? Och iså fall varför eller varför inte? 
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3. Forskningsläge 

 

För att skapa en förståelse av hur både forskare och förskollärare uppfattar inkludering, krävs 

tidigare forskning som berör det valda ämnet. Den tidigare forskningen kommer förklara vad 

inkludering kan vara och vad som behövs för att skapa känslan av tillhörighet för barnen. 

Även vilka hinder och motgångar barn med hörselnedsättning kan stöta på i förskolan. Några 

av de utvalda artiklarna handlar mer generellt om inkludering av barn i behov av särskilt stöd, 

däremot är min presentation i huvudsak avgränsad till barn med hörselnedsättning. 

3.1. Undervisning för barn med hörselnedsättning och särskilda behov i förskolan 

 

Skolverket gjorde i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten en sammanställning 

om barn i behov av särskilt stöd (2015). Sammanställningen visar förskolors strävan mot 

pedagogiska och inkluderande arbeten för barn med olika funktionsnedsättningar (2015, s. 

10). Barn med funktionsnedsättning har tidigare gått i den vanliga förskolan men ibland helt 

eller delvis i enskilda skolor med särskilda inriktningar. Forskning demonstrerar att i Sverige 

får cirka 40 procent av alla barn särskilt stöd någon gång under sina år i skolan (Skolverket, 

2015, s. 15). Vissa barn med funktionsnedsättning var inte heller alltid i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2015, s. 15). Majoriteterna av förskolecheferna mellan åren 1998 och 2004 ansåg 

att andelen barn i behov av särskilt stöd hade ökat på förskolorna och en undersökning från 

2008 pekade i samma riktning (Skolverket, 2015, s. 43).  

Synen på barn med hörselnedsättning har genom tiderna varierat. Tidigare ansågs barn med 

hörselnedsättning vara ett problem i förskolorna. När problemet lades på barnen var det enligt 

professor Alice Eriks-Brophy och JoAnne Whittingham det traditionella perspektivet 

personalen utgick ifrån, både på förskolor och i skolor. Lärare som arbetade utifrån den 

traditionella synen hade en tanke om att integrering var svaret på att få barn med 

hörselnedsättning att känna delaktighet i vanliga (för)skolor (2013, s. 67). Integrering innebär 

att barn som är i behov av särskilt stöd ändå ska gå i ”normala” barngrupper och blandas med 

de övriga barnen (Nilholm, 2003, s. 52). Arbeten som utgick från det traditionella perspektivet 

handlade i stor grad om att barn skulle kompenseras på grund av sina problem, som i detta fall 

gäller avsaknaden av normal hörsel (Nilholm, 2007, s. 26). Forskaren om barns utveckling 

Samuel L. Odom menar att barn med funktionsnedsättningar har haft lättare att utsättas för 

exkludering i barngrupper (2000, s. 21). Exkludering betyder kortfattat att barn inte känner sig 

inräknade i barngrupperna. Vanligt förekommande har varit att barn med nedsatt hörsel 

upplevt exkludering på grund av sämre social kompetens än normalhörande barn. Det kunde 

enligt Gabriella Constantinescu-Sharp et al. resultera i att barn med hörselnedsättning blir 

utsatta för mobbning av de normalhörande barnen (2017, s. 2).  

Inom Sveriges välfärdspolitik har integrering varit det som tidigare ansetts vara idealet för 

barn och elever med funktionsnedsättningar. Blücher och Turesson-Morais publicerade under 

80-talet i samverkan med Socialstyrelsen en bok för hur förskolor kunde arbeta med döva 

eller hörselskadade barn. I boken nämndes integrering som en självklar metod, och att både 

barn och vuxna som hade hörselproblem helst inte skulle exkluderas från 

förskoleverksamheter (1985, s. 53). Med utgångspunkt i senare års kritik mot 
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integreringsbegreppet kom inkludering att rekommenderas (Nilholm, 2003, s. 56). Det som i 

början blev problematiskt med inkluderingsperspektivet var att integreringsprincipens tänk 

fortfarande hängde kvar i luften. Anledningen till det var normaliseringen (Nilholm, 2003, s. 

57–58). Normalisering innebär att människor delar in saker i vad som är normalt och vad som 

är avvikande. Även vårdnadshavare ville enligt Skolverkets sammanställning gärna hitta 

exklusiva lösningar för sina egna barn (Skolverket, 2015, s. 22–23).  

3.2. Barn med hörselnedsättning i inkluderande förskolemiljöer 

 

I Odoms studie visade det sig att människor bildar olika uppfattningar av vad känslan av att 

vara inräknad innebär. För vissa människor har inkludering tidigare inneburit att de barn som 

avvek från normen i klassrummet skulle vara procentuellt lika få som de som avvek i 

samhället, vilket var en väldigt liten mängd. Men det fanns även klassrum som tog in fler barn 

med hörselnedsättningar men det var fortfarande få som ansåg att alla barn kan lära sig 

tillsammans om de avvikande var för många (2000, s. 22). De olika föreställningar 

människorna hade handlade främst om mängden barn som avvek och hur många barn 

pedagogerna valde att ta in i barngrupperna, istället för att ta in alla barn. Odoms studie 

genomfördes i Amerika (Odom, 2000). 

Odom utgick ifrån två olika miljöer i sin forskning. Den första miljön var den vanliga 

förskolan som skulle få alla barn att känna delaktighet, medan den andra var exempelvis 

specialskolor som var riktade mot specialpedagogik (2000). Det visade sig att barn med 

hörselskada som gick i den vanliga förskolan blir allt vanligare, trots att specialskolorna 

erbjuder specifikt stöd. Barn som tidigare gick på skolor och förskolor med specialpedagogisk 

undervisning började slussas in i de vanliga (för)skolorna i och med inkluderingens 

genomslag. Detta för att vistas bland ’normala’ barn (Odom, 2000, s. 21). Constantinescu-

Sharp et al. hävdar att vissa pedagoger kan tolka att inkludering endast blir till när barn med 

hörselnedsättning vistas i en grupp med normalhörande barn, istället för att barnen ska känna 

att de verkligen tillhör och trivs i barngruppen (2017, s. 2).  

För att barnen ska känna sig delaktiga på förskolor har mycket fokus handlat om att integrera 

barnen socialt i barngrupperna. För att kunna integrera barnen socialt krävs det att de 

’normala’ barnen är kapabla att skapa relationer till de barn som avviker från normen. Viktigt 

var därför att lärarna uppmuntrade och gjorde det möjligt för barnen att skapa sociala 

relationer (Odom, 2000, s. 24). 

Utformningen av förskolors lokaler, antalet barn och val av språk är några av de aspekter som 

kan bidra till känslan av att vara medräknad enligt Filosofidoktoranden Ann-Elise 

Kristoffersen och professorn Eva Simonsen inom specialpedagogik. De menar att högljudda 

situationer och miljöer gör barn med hörselnedsättning extra sårbara och skapade hinder för 

interaktion med andra(2013, s. 3). Även forskarna Jonna Bobzien, Corrin Richels, Sharon. A 

Raver, Peggy Hester, Elle Browning och Lisa Morin håller med om att rumsliga faktorer kan 

minska möjligheterna för barnen att känna delaktighet och kommunikationen med andra kan 

försämras. Barn med nedsatt hörsel blev exkluderade från undervisning och aktiviteter genom 

att de inte fick tillgång till den vanliga förskolemiljön (2012, s. 343). Att placera barn med 
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olika grader av hörselnedsättning som tidigare skett i vanliga förskolor var enligt vissa i 

Bobzien et al’s studie ett bra tillvägagångssätt för att inkludera barn. Placeringen av barn med 

nedsatt hörsel i vanliga förskolor innebär dock inte att barnen automatiskt känner sig 

tillhörande i barngrupperna. Bristerna på känslan av delaktighet och social interaktion mellan 

jämnåriga kan skapa känslor av uteslutning hos barn med nedsatt hörsel (Bobzien et al., 2012, 

s. 341). För att de barnen ska bli fullt delaktiga socialt menar Odom att de hade behövt uppnå 

en likvärdig nivå av socialkompetens som de normalhörande barnen på förskolorna. Barnen 

skulle alltså ha behövt ha varit lika verbala som de barn som hade normal hörsel (2000, s. 24). 

Att barn med hörselnedsättning skulle behövt jämföra sina sociala färdigheter kan tolkas som 

en form av normalisering, då kommunikationssätten skulle likställas med de barn som hör. 

Men enligt Odom har barn i några tidigare fall även gynnats av att följa normer för att få 

känna sig delaktiga i olika sociala kontexter (2000, s. 24). 

3.3. Förskollärares och förskolans roll för inkludering i förhållande till barn med 

hörselnedsättning 

 

Förskollärares förhållningssätt att få barn att känna sig inräknade är något som Paulo C. Dias 

och Irene Cadime forskat om, där de undersöker frågan om mainstreaming förskolor i 

Portugal (2015). Mainstreaming har varit ett begrepp som ofta förekommit i internationell 

forskning gällande inkludering av barn med bland annat hörselnedsättning. Mainstreaming 

handlar främst om att barn ska anpassas efter det som anses vara normalt. Därför fick barnen 

integreras in i vanliga förskolor (2015, s. 111) Mainstreaming har liksom integrering tolkats 

som att barnen blivit normaliserade i skolor och förskolor. Att förskolorna skulle vara 

inkluderande fastställdes 2008 i Portugal, och för att undervisningen ska vara inkluderande 

var förskolepedagogers engagemang centralt. För att pedagogerna ska klara av att planera 

undervisning utifrån barnens behov är det viktigt att de har full förståelse för vad det är barn 

med hörselnedsättning behöver (Dias & Cadime, 2015, s. 112). Personal i verksamheten har 

enligt Eriks-Brophy och Whittingham behövt reflekterat över vilka attityder de har gentemot 

barnen. Atmosfären på förskolorna påverkas av förskollärarnas inställningar och har varit en 

viktig aspekt för att barnen ska få känna sig delaktiga (2013, s. 67). Attityder och 

förhållningssätt är kontextbundna och kan variera beroende på vilket socialt sammanhang vi 

befinner oss i. Förskollärare som har ett positivt förhållningssätt kring inkludering av barn 

med hörselnedsättning, ökar också möjligheterna till undervisning för alla barn (Dias & 

Cadime, 2015, s. 113).  

Förskolepersonalens förhållningssätt mot barn med hörselnedsättning har därför haft en ytterst 

viktig roll för att barnen skulle få känna sig inräknade samt givits möjligheten att varit lika 

delaktiga i undervisningen som de övriga normalhörande barnen (Eriks-Brophy & 

Whittingham, 2013, s. 67). Eriks-Brophy och Whittingham anser i sin studie att förskollärare 

behöver kritiskt granska sig själva för att rättvis undervisning ska bli genomförbar (2013, s. 

67), vilket gäller både barn med och utan hörselnedsättning. 

I norra Amerika befann sig cirka 60 till 80 procent av barnen med hörselnedsättning i 

inkluderande skolmiljöer 2011. Eriks-Brophy och Whittingham nämner att teknologiska 

redskap, social kompentens, barns positionering i rummen och självförtroende tidigare ansetts 
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som viktiga materiella ting för att ge dessa barn redskapen till att känna sig som en del av 

förskolegemenskapen. På senare tid har dock fokus skiftat till en inriktning på hinder i miljön 

och de sociala relationerna runt barnen, istället för att fokusera på olika material som hjälp 

(2013, s. 67). Med tanke på den stora siffran av barn i inkluderandemiljöer har det varit 

angeläget att lärarna förstått hur mycket de rumsliga omständigheterna betyder för barn med 

hörselnedsättning. Lärarna som anpassar undervisningen och miljön utifrån barnens behov var 

även de som behövde kvalifikationen för att göra det möjligt (Eriks-Brophy och Whittingham, 

2013, s. 63). En positiv inställning till inkludering – mainstreaming- räcker därför inte. Odom 

(2000, s. 22) skriver:  

Allmänt så har lärare haft en positiv syn på inkludering i vanliga förskolor och skolor, men 

osäkerhet kring sin egen kompetens och vetskap om barn i behov av särskilt stöd har ändå varit 

bemärkt. Den största oron har dock handlat om att inkludera barn med grövre nedsättningar i 

verksamheten. 

Odom menar dock att det inkluderande arbetssättet måste ses i sin helhet, genom att se alla 

barn som individer där ingen mall kan formas så det passar exakt alla (2000, s. 21). 

I Sverige har stöttning för arbetet med barn i behov av särskilt stöd främst kommit från 

speciallärare och specialpedagoger i förskolan. Désirée von Ahlefeld Nisser hävdar att 

specialpedagoger bör finnas för att hjälpa förskolepedagoger att skapa inkludering i 

verksamheterna (2014, s. 2). Det är dock vanligt att barn fortfarande får placeras i segregerade 

miljöer, på grund av en ökning av barn med särskilda behov i samhället. 

Ahlefeld Nisser anser att något som kan vara en bidragande faktor till att barn exkluderats 

från vanliga förskolor, är att inkluderingsbegreppet tolkas på olika sätt av olika individer. 

Tidigare hade specialpedagoger arbetat med barn individuellt för att ’underlätta arbetet’, men 

det har idag minskat, eftersom arbete med enskilda barn även kan bidra till stigmatisering 

(2014, s. 5). Ahlefeld Nisser anser att pedagoger ibland har fel uppfattningar om 

specialpedagogers och speciallärares roller och på grund av dessa uppfattningar blir 

speciallärarnas och specialpedagogernas arbete inte utfört på det sätt dessa var lärda. Trots det 

ska förskolepersonal ta hjälp av de båda yrkesgrupperna, för att skapa olika lösningar i 

barngrupperna, även om speciallärarnas, och pedagogernas roller åsidosatts (Ahlefeld Nisser, 

2014, s. 22). Något som stämmer in på båda yrkesgrupperna som specialpedagog och 

speciallärare är att de båda strävar efter samarbete med förskollärarna i verksamheten för att 

förverkliga inkludering (Ahlefeld Nisser, 2014, s. 2). Utöver förskolepedagogernas roller så 

belyser även Ahlefeld Nisser att olika medverkande resurser så som den pedagogiska miljön 

och synen på barn är viktig för arbete med barn i behov av särskilt stöd. Synen på barn i detta 

fall har varit att utgå ifrån barnens upplevelser av att ’arbeta’ med en specialpedagog i 

verksamheten som en viktig aspekt att tänka på (2014, s. 7)  

3.4. Redskap för kommunikation för inkludering av barn med hörselnedsättning 

 

Något som förekommer är att barn med hörselnedsättning ibland får vara i enskilda 

undervisningsmiljöer, för möjlighet till extra hjälp, vilket kan leda till exkludering av barnen. 

Enligt Bobzien et al. borde barn med hörselnedsättning befinna sig i vanliga skolmiljöer för 
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att skapa relationer med jämnåriga som både är normalhörande och inte. Relationer mellan 

barn visar sig skapa bättre förutsättningar för sociala relationer senare i livet (2012, s. 339). 

För att barn med nedsatt hörsel ska få möjlighet att skapa starka relationer med 

normalhörande barn är det viktigt att kommunikationen mellan dem får utvecklas (Bobzien et 

al., 2012, s. 340). Kristoffersen och Simonsen (2013) undersökte i en etnografisk studie med 

observationer, intervjuer och fältanteckningar barns litteracitet (skriftspråkliga färdigheter) på 

förskolor i Norge. De kom fram till att kommunikation kan främja barn med och utan 

hörselnedsättnings känsla av delaktighet (Kristoffersen och Simonsen, 2013, s. 2). Forskarna 

hävdar att barn med hörselskada har större utmaningar vid språkinlärning och utforskande av 

ordförrådet. De kopplade sin studie till ett sociokulturellt perspektiv, då de ansåg att barn blir 

läskunniga och verbala i samspel med andra (Kristoffersen och Simonsen, 2013, s. 2). I Norge 

föds cirka 60 till 120 barn med olika grader av hörselnedsättning och forskarna menar därför 

att de barnen behöver socialiseras in i miljöer med normalhörande barn för att främja 

kommunikationen. Detta på grund av att barnen betraktas ha en kommunikationssvårighet 

(2013, s. 3). I Norge har barn med hörselnedsättning rätt till teckenspråk på förskolorna om 

behovet finns. I barnens träning av kommunikation använde de i studien både bokstäver med 

teckenspråk och vanliga bokstäver (Kristoffersen och Simonsen, 2013 s.4, 7) 

Utöver konkreta lärmetoder som gynnar kommunikationen så menar Bobzien et el. att även 

leken kan främja barns sociala kompetens. Barnen som interagerar i leken lär sig många 

gånger automatiskt att uttrycka sig språkligt på olika sätt, svara på saker som berör leken och 

lär sig olika lekregler så som turtagning. Leken kan även skapa starka band mellan barnen, 

som senare har möjligheter att leda till kompisrelationer (2012, s. 340). Leken kan eventuellt 

tolkas som ett verktyg för ökad socialisation och inkludering för barn med nedsatt hörsel.  

3.5. Didaktisk relevans för inkludering i förskolan 

 

Som tidigare nämnts så nämns inte termen inkludering i förskolans läroplan, men 

förskolepedagoger har ansvar för att arbeta främjande för barns upplevelse av tillhörighet i 

förskolor. Alla barn ska känna sig välkomnade in i verksamheterna. Förskolor i Sverige ska 

stå på en demokratisk grund och respekten för människors rättigheter ska genomsyra hela 

verksamheten. Läroplanen för förskolan hävdar att inget barn ska diskrimineras utifrån någon 

funktionsnedsättning, samt att:  

människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen (Lpfö 98, rev.2016, s. 4). 

På förskolor arbetar pedagoger för att alla barn ska må bra, utvecklas och vilja lära sig. Barn 

ska även lära sig att utveckla en förståelse för andra människors livsvillkor. Ett av de sätten 

barn kan lära sig att uppleva och uttrycka känslor kring olika saker är via leken (Lpfö 98, rev. 

2016 s. 6). Leken kan främja barns utveckling, och med medvetna pedagoger kan leken även 

öka barnens kommunikation (Lpfö 98, rev. 2016, s. 6). Enligt Bobzien et al. kan barn med 

hörselnedsättning som även har språkliga förseningar hjälpas av att introduceras till lekfulla 

aktiviteter. Både stora som små aktiviteter kan öka barnens sociala förmåga. Leken behöver 
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inte följa en viss mall, men enligt forskaren behöver leken styras upp ibland så barn med 

normalhörsel väljer att ge ’de andra barnen’ chans till lek (2012, s. 344).  

Förskolan har som didaktiska mål att sträva för att alla barn:  

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 98, rev. 2016, s. 

10). 

Att använda kommunikation i förskolan med alla barn har tidigare forskning konstaterat varit 

ett bra verktyg för att få alla barn att känna sig medräknade. Genom olika samspelsformer så 

som lekaktiviteter mellan förskolebarnen ökar den sociala utvecklingen (Kristoffersen och 

Simonsen, 2013, s. 2). 

3.6. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I Skolverkets sammanställning ser vissa förskolechefer inom kommunen en ökning av barn i 

behov av särskilt stöd ute på förskolorna mellan åren 1998 och 2004 (2015, s. 43). Historiskt 

har pedagoger sett barn med hörselnedsättning som bärare av problem, och för att kunna 

skapa en samanhållning i verksamheten skulle barn med hörselnedsättning integreras i de 

vanliga förskolorna (Eriks-Brophy och Whittingham, 2013, s. 67). Under 1990-talet har 

ansvariga för skolväsendet argumenterat för att inkludering var bättre än integrering. Det var 

dock vanligt att inkluderingsbegreppet tolkades olika (Odom, 2000; Constantinescu-Sharp et 

al., 2017) och för att barn med hörselnedsättning skulle få bästa förutsättningarna för att 

inkluderas var det viktigt med ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna som arbetade 

inkluderande (Dias och Cadime, 2015, s. 112). Ett bra verktyg för att arbeta inkluderande med 

dessa barn var kommunikationen. Att arbeta kommunikativt främjar både inkludering och de 

sociala relationerna i barngrupperna (Bobzien et al., 2012, s. 339). För att barnen ska 

socialiseras kan även leken ha en betydande roll, något som Läroplanen för förskolan lyft som 

viktigt (Lpfö 98, rev. 2016, s. 6).  

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie kommer främst vara professor Claes 

Nilholms teori om inkludering. 

4.1. Inkludering  

 

Enligt Nilholm handlar inkludering om en känsla mer än ett tillstånd, där individers olikheter 

ses som en möjlighet att dra nytta av, både socialt och didaktiskt (2012, s. 36). Ett vanligt 

misstag i förståelsen av inkludering är att blanda ihop det med integrering. 

Integreringsbegreppet har funnits mycket längre och är motsatsordet till segregering, där 

integrering i detta fall handlar om ett sammanförande av hörande och icke-hörande 

(Emanuelsson, 2004 s. 105). Kristian Lutz menar att integrering stämplar barn som 

avvikande, där de avvikande barnen anpassas till de normala barnen (2013, s. 39). Även om 

principen och tankarna om integrering hade goda avsikter, utifrån en tanke kring en ”skola för 
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alla”, blev dessa barn ändå utpekade som avvikande. Det var inte förrän tidigt under 1990-

talet inkludering sakta började växa fram som ’en bättre tanke’ (Nilholm, 2003). Idag läggs 

större fokus på att få barn att känna sig delaktiga i förskolor och skolor, där barn med 

hörselnedsättning som integreras in i förskolorna upplever samhörighet i barngrupperna 

(Nilholm, 2003, s. 52–53). Lutz menar att teorier kring inkluderingsbegreppet idag finns i 

mycket forskning med den socialvetenskapliga riktningen, där begreppet kan ses som en 

förbättring av det tidigare integreringsbegreppet. Utöver känslan att känna delaktighet så 

innebär inkludering bland annat att miljön ska vara anpassningsbar utifrån barns olikheter och 

inte tvärt om (2013, s. 39). För att praktisera detta är det oerhört viktigt att barn inte pekas ut 

som avvikande från normen, vilket Nilholm tar upp som vanligt inom det traditionella 

synsättet i specialpedagogikens arbete (2005, s. 125). Den svenska delen av Unescorådet 

anser att barn ska få känna sig tillhörande gruppen, och inte betraktas som bärare av problem, 

utan med unika olikheter som skapar ett berikande av allas gemensamma lärande. 

Inkluderingen kan bli en bidragande faktor till att visa hänsyn för olika individer (2008, s. 17), 

att alla blir inräknade oavsett läggning, kultur, ålder etc. Inkludering har enligt Lutz varit 

frånvarande i de svenska förskolorna och därför kan forskning kring det vara svårt att få fram. 

Många pedagoger tolkar begreppet som något rumsligt (2013, s. 40), vilket kan tolkas som att 

alla barn blir delaktiga bara de vistas i olika rum med andra. Det betyder dock inte att barnen 

automatiskt känner sig inräknade.  

Olika perspektiv inom specialpedagogik har under historien påverkat synen på barn i 

förskolor. Perspektivet som dominerat forskningen historiskt är det kompensatoriska 

perspektivet. Precis som det låter handlar det om något som behöver kompenseras, vilket i 

detta fall gäller barn med olika grader av hörselnedsättning. Barnen pekas ut som bärare av 

något problematiskt och avvikande (Nilholm, 2003, s. 15). Det kompensatoriska arbetet lever 

fortfarande vidare i skolorna genom att barn fortfarande är i olika behov, samtidigt ska 

förskolepedagoger värna om att inte peka ut barn i förskolorna. Tanken är att verksamheten 

ska anpassas utifrån alla barn i förskolan och arbetet ska vila på demokratiska grunder 

(Nilholm, 2012, s. 46–47; Lpfö98, rev.2016, s. 5). Följaktligen kom en hel del kritik mot det 

kompensatoriska perspektivet, vilket bildade ett nytt sätt att se på specialpedagogik som 

skapade ett nytt sätt att se på barns utbildning, det kritiska perspektivet. Istället för att 

kompensera barnens problem riktades fokus mot skolväsendet istället. Miljön, barnsynen och 

organiseringen av verksamheterna var problemet. Sökandet av problemen landade på 

förskolans ”misslyckanden” istället för på barnen i behov av särskilt stöd (2003, s. 38–39).  

Det kritiska perspektivet ledde till andra sätt att tala om olika handikapp med en positivare 

mening, bland annat genom att lärare inte pekade ut barnen som problem (Nilholm, 2003, s. 

46). För att förskolan ska vara inkluderande har forskaren Nilholm ansett dilemmaperspektivet 

som ett bättre perspektiv. Dilemmaperspektivet är något som utgör en grund för att 

verksamheten ska anpassas utifrån alla barns olika behov och förmågor. Barnen blir inte 

stigmatiserad och utpekade utan istället ser man olika alternativ, där dilemman i relation till 

problem kan lösas (2005, s. 131). Ett exempel på vad ett dilemma kan vara är när man 

vanligtvis vill ge barn med hörselnedsättning extra stöd för dennes skull, kan det leda till en 
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positiv form av diskriminering. Även om pedagoger vill inkludera och möta alla barn som 

individer är det lätt att dilemman uppstår kring hur man ska göra (Nilholm, 2005, s. 133–134). 

4.2. Sammanfattning av teorin 

 

Nilholms syn på inkludering handlar om att se inkludering som en känsla av att vara med 

istället för att bara befinna sig i en grupp med människor (2012, s. 36). 

Inkluderingsperspektivet kan ses som en vidareutveckling av integreringsperspektivet (Lutz, 

2013). Förskolans organisation, miljö och förskolepedagogernas förhållningssätt ska numera 

anpassas utifrån barnens olika behov för att skapa möjlighet till inkludering (Lutz, 2013, s. 

39). Det tidigare använda kompensatoriska perspektivet inom förskolor har inneburit att se 

barn som avvikande, där ’något som saknas’ hos barnet (Nilholm, 2003, s. 15). Barns olika 

behov ska inte bli betraktade som problem utan olikheterna ska ses som en möjlighet till ett 

berikande av alla barns gemensamma lärande i förskolan (Unesco, 2008, s. 17). Anpassning 

av förskolans lokaler och attityder kan kopplas samman med det kritiska perspektivet där 

förskolans arbete och utformning står i fokus (Nilholm, 2003, s. 38–39). Slutligen har 

dilemmaperspektivet utgjort en bekvämare syn på inkluderingsarbete för förskolepersonal där 

dilemmaperspektivet utgår ifrån att se olika dilemman som lösningar på problem istället för 

att peka ut barn (Nilholm, 2005, s. 131). Det kan inte finnas en färdig mall för hur man ska 

arbeta med barn, därför är dilemmaperspektivet ett alternativt synsätt att arbeta utifrån med 

inkludering. 

4.3. Centrala Begrepp 

 

Nedan beskriver jag kortfattat några av de begrepp jag kommer att använda mig utav i denna 

studie. Begreppen grundar sig på tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten.  

4.4. Normalisering  

 

Normalisering och integrering kan ses som två sidor av samma mynt (se teori). Båda 

begreppen handlar om att utgå ifrån det som anses ’normalt’. Magnus Tideman skriver att 

normaliseringsprincipen uppkom mellan 1950- och 1960-talen och tolkades av många som 

social rättvisa och integrering in i samhället (2000, s. 50–51). Normaliseringen under 1970-

talet innebar att avvikande personer skulle ha ett snarlikt liv likt det resterande samhället. De 

människorna som betraktades vara avvikande från resten av samhället skulle integreras in i 

grupper som ansågs följa normen, vilket ledde till normalisering (Tideman, 2000, s. 52). I 

huvudsak brukar man tala om normalisering med utgångspunkt från tre olika definitioner. Det 

första är statistisk normalitet, vilket innebär att det som anses vara normalt är helt enkelt det 

den genomsnittliga mängden avgör. Statistiken avgör det ’vanligaste’. Det andra begreppet är 

normativ normalitet vilket betraktas utifrån en syn där samhällets normer styr vad som anses 

vara vanligast i dagsläget. Sist kan man se att hälsosamma och friska personer anses vara det 

normala och då talar man om individuell eller medicinsk normalitet, där de som exempelvis 

inte har ’hälsan’ är de avvikande (Tideman, 2000, s. 53). I denna studie skulle det innebära att 

normalhörande barn anses som normaliteten, medans barn med olika grader av 

hörselnedsättning är de avvikande som ska normaliseras in i den pedagogiska verksamheten. 
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Riskerna med normalisering är att barn kan bli stigmatiserade. Stigmatisering i detta 

sammanhang innebär att stämpla barnen som avvikande från det normala (Isaksson, 2009, s. 

79) Därför är det viktigt att förskollärare vet hur de ska skapa lösningar genom särskilda 

stödinsatser så det inte påverkar barnen negativt. Om förskolan inte vill åtgärda sin egen miljö 

och sina verksamhetsbrister leder det vanligtvis till att blickar och tankar riktas mot de 

’avvikande barnen’. Risken blir då att barnen måste normaliseras efter förskolans stereotypa 

synsätt (Isaksson, 2009, s. 74–75). Joakim Isaksson menar att om normaliseringen inte är i 

fokus, utan förskollärare istället ägnar tid åt barnens samspel i undervisningen, kan behoven 

sättas in i ett större helhetsperspektiv och eventuellt leda till inkludering istället för 

normalisering (2009, s. 74).  

4.5. Integrering 

 

Människor har ibland fortfarande svårt att förstå skillnaderna mellan inkludering och 

integrering. Inkludering handlar, som tidigare nämnts, mer om känslan av att tillhöra en grupp 

individer socialt (Nilholm, 2012, s. 36). Medan integrering kan handla om att enbart befinna 

sig i en grupp med människor. Integrering och mainstreaming är två begrepp som tidigare 

använts när det gäller barn i behov av särskilt stöd i skolor och förskolor. Det har inneburit att 

barn med särskilda behov, ska befinna sig i samma grupper som ’normala barn’ (Nilholm, 

2007, s. 90). Enligt Blücher och Turesson-Morais så har integrering under 1980-talet varit en 

förutsättning för att barn skulle kunna gå i den vanliga förskolan. För att integrering i 

förskolan skulle fungera behövde personalen få utbildning, de skulle känna ansvar för barnen 

med hörselnedsättning, kommunikationen skulle ske utifrån det hörselskadade barnets villkor, 

barngruppens storlek skulle vara acceptabel och personalen skulle ha en målsättning som även 

omfattade barnen med hörselnedsättning (1985, s. 56).  

Ingemar Emanuelsson anser att den tidigare idén om ’en skola för alla barn’ har inte varit 

självklar, då det har varit vanligt att dela in barn i olika grupper utifrån vad de kan tänkas 

’klara av’ (2004, s. 102). Ändå har integrering främst handlat om barns rättigheter att få gå i 

den vanliga förskolan och ses som ’jämlika’, även om känslan av delaktighet inte stått i fokus. 

Integrering handlar därför om att få tillgång till de vanliga barngrupperna (Emanuelsson, 

2004, s. 105).  

4.6. Social rättvisa  

 

I samhället kan social rättvisa ses som ett självklart mål, men i förskolan har det främst 

handlat om att alla barn ska bli behandlade likadant. Enligt Nilholm kan social rättvisa 

kopplas samman med barn i behov av särskilt stöd, där det extra stödet kan ses som en 

kompensation för barnets svårigheter (Nilholm, 2012, s. 46). Social rättvisa ska skapa 

möjligheter för att alla barn ska nå likvärdiga mål oavsett barnens olika behov. Även om 

kompensation kan tolkas som att göra barn jämlika ska de ändå betraktas som individer med 

skilda unika egenskaper (Nilholm, 2012, s. 46–47). De svenska förskolorna är oftast eniga om 

att utgå från och ta hänsyn till alla barns skilda intressen samtidigt som barnen får utgå ifrån 

sina olika förutsättningar. Vanligt i förskolor är att rangordna hur pass mycket kompensation 

barn kan behöva för att det ska anses bli social rättvisa (Nilholm, 2012, s. 47). Den vanligaste 



Denice Hansson 

17 
 

tanken med kompensation är att barn ska bli mer lika varandra i förskolan. Att vara lika 

varandra i verksamheten handlar främst om olika beteenden och att vissa kunskaper och 

färdigheter betraktas som mer värdefulla. I och med det hävdar Nilholm att förskolan alltid 

kommer präglas av olika normer för hur social rättvisa kan se ut (2012, s. 48).  

4.7. ”Kommunikation som redskap” 

 

I det inkluderande arbetet med barn i behov av särskilt stöd och i detta fall barn med olika 

grader av hörselnedsättning är kommunikation en central del i förskolor. Margareta 

Sandström beskriver kommunikation som en form av redskap. Det kommunikativa 

perspektivet grundar sig bland annat i förskolans strävansmål för att lyfta demokrati och 

diskutera olika dilemman och värderingar (2014, s. 13). I forskning har det enligt Sandström 

visat sig att barn som befinner sig i en verksamhet där förskollärare och andra pedagoger 

arbetar medvetet med kommunikation, uppvisar en lägre grad av särskilda behov. Enligt 

Sandström kan ett medvetet kommunikationsarbete därför gynna alla barn (2014, s. 14). Med 

utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet handlar kommunikationsbegreppet om att 

förskollärare ska få syn på barnens livsvärldar och tankar. Med en horisontell kommunikation 

visar förskolläraren mer engagemang för barnen. Det handlar om vad barnen känner, ser och 

’hör’ för att den vuxna sedan ska kunna ge barnen möjlighet att uttrycka det (Sandström, 

2014, s. 14). En horisontell kommunikation innebär en ökad lyhördhet för vad barn med olika 

former av hörselnedsättningar upplever i sin omgivning och verklighet. Med en horisontell 

kommunikation pekas inte barn ut i barngruppen och stödåtgärder kan formas så det skapar ett 

inkluderande arbetssätt (Sandström, 2014, s. 15). Motsatsen till den horisontella 

kommunikationen är vertikal kommunikation och då handlar det mer om det informativa, till 

exempel att förskolläraren berättar för barnet hur saker förhåller sig. Ibland behövs även den 

vertikala kommunikationen i förskolan, för att till exempel ge barnen instruktioner eller 

stöttning i något (Sandström, 2014, s. 14). 

5. Metod 

 

Syftet med studien är att ta reda på förskollärares egna erfarenheter kring inkludering och hur 

de själva uppfattar att de arbetar för att främja inkludering i förskolor i förhållande till barn 

med hörselnedsättning. För att besvara syftet har jag utgått ifrån en kvalitativ intervju. Nedan 

kommer jag gå in djupare på val av metod. 

5.1. Varför intervju som metod? 

 

Att arbeta med intervju är en flexibel metod, där Judith Bell menar att forskaren kan göra en 

djupdykning in i ett ämne. Det kan ge möjligheter att tolka tonfall och pauser, vilket kan ge 

svaret en annan betydelse (2016, s. 189). Monica Dalen nämner även att intervju som metod 

är ett skickligt tillvägagångssätt för att ta reda på människors upplevelser (2015, s. 14). Det 

finns flera fördelar med att genomföra en intervju, bland annat möjligheten att forma om 

frågorna under intervjun, vilket kan leda till utveckling av svaren. Men Bell belyser även 

nackdelarna med att använda sig av intervjuer, till exempel tidsramen för genomförandet och 

bearbetningen av det insamlade materialet. Men trots nackdelarna får man ändå ett rikt 
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underlag att arbeta utifrån (2016, s. 190). En kvalitativ intervju handlar om att få syn på andra 

människors livsvärldar, där endast respondenterna kan berätta om sina egna upplevelser, det 

som dock krävs är att forskaren ställer många öppna frågor samt är och förblir neutral för att 

inte påverka respondenternas svar (Bell, 2016, s. 191). 

Enligt Dalen har det varit vanligt att arbeta med kvalitativa intervjuer i sammanhang som 

berör barn med funktionsnedsättningar, då främst utifrån barns eller föräldrars tankar (2015, s. 

15). Men för den här studien innebär det en fördjupning i förskolepedagogers erfarenheter.  

Det finns även andra metoder utöver intervju, till exempel fallstudier eller observationer men 

de metoderna skulle inte besvarat min forskningsfråga. Att jag inte valde att göra en fallstudie 

är dessutom på grund av problematiken att kontrollera om datamaterialet skildrar hela 

sanningen (Bell, 2016, s. 24). Observationer hade varit bra ifall min avsikt varit att ta reda på 

hur förskollärare gör i praktiken istället för hur de uppfattar sig själva. Av etiska skäl valde 

jag bort det för att inte peka ut några barn. Nilholm refererar till Leonard J. Davis (1997a) 

som skriver om forskning kring barn med funktionsnedsättningar och hävdar att barn tidigare 

har blivit negativt utsatta i forskning med observationer. Barnen utsattes då för bland annat 

kontrollerande inspärrningar och behandlades som en nedtryckt grupp i samhället (2003, s. 

48). Därav min skeptiska syn på observationer av denna målgrupp. Observationer är även det 

tidskrävande. Bell argumenterar för att forskare och studenter som utför mer omfattande 

uppsatser kan välja att utföra deltagande observationer (2016, s. 30).  

5.2. Urval 

 

Första tanken var att enbart intervjua förskolepersonal som någon gång arbetat eller arbetade i 

barngrupper där det fanns barn med hörselnedsättning. Det visade sig att det inte fanns många 

som ville ställa upp i en intervju från de förskolor som arbetade med barn med 

hörselnedsättning. De var också svåra att få tag på eller låg alldeles för långt bort. Därför 

valde jag att intervjua fyra förskolepedagoger som jag fick kontakt med via hjälp från 

’kommunen’ samt genom människor som kände pedagoger med de erfarenheterna. Två av 

pedagogerna hade arbetat med barn med hörselnedsättning och de andra hade arbetat med 

barn i behov av särskilt stöd, då med fokus på språkliga svårigheter, vilket innebar att barnen 

hade andra funktionsnedsättningar som påverkade talet eller förmågan att lära sig språket som 

de ’normala’ barnen. Skälet till att jag nöjde mig med fyra intervjuer var dels på grund av de 

omfattande svaren jag ansåg mig insamlat samt att samtalen tog lång tid att genomföra vilket 

gav mycket för studien. Intervjuerna tog i genomsnitt ca 45 minuter. De fyra som valde att 

delta i studien kommer från olika kommuner i Sverige. Två deltagare kommer från två mindre 

kommuner, en kommer från en medelstor kommun och en kommer från en stor kommun. 

Anledningen till spridningen var för att jag ville ha förskolepedagoger med specifika 

erfarenheter inom området. 

Pseudonym Position År i yrket Erfarenheter av särskilda behov 

Berit Förskollärare 11 år Barn med språkliga svårigheter 

Anna Förskollärare 13 år Barn med språkliga svårigheter 

Margareta Förskollärare 26 år Barn med hörselnedsättning 
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Sara Barnskötare 43 år Barn med hörselnedsättning 
Deltagare i studien 

De förskollärare som inte direkt arbetat med barn som haft nedsatt hörsel fick hypoteser 

ställda kring hur de skulle ha arbetat med hörselnedsatta barn. Min tanke med urvalet av 

deltagare, var att ta reda på ifall svaren skulle variera då alla pedagoger hade olika 

erfarenheter inom ämnet.  På grund av pedagogernas många år inom yrket och utifrån deras 

olika arbetsplatser i skilda kommuner var min tanke att få mer ingående och varierande svar 

kring synen på hur man arbetar med hörselnedsatta barn. 

Jag kontaktade olika förskolor, ansvarig inom kommun och övriga kontakter för anvisningar 

till pedagoger med erfarenhet av barn med hörselnedsättning. Genom att ringa runt till de 

anvisade personer jag blivit informerad om hittade jag fyra stycken som tackade ja. Genom 

mejl-, och telefonkontakt informerade jag om min studie där jag i mejlen bifogade 

information gällande intervjun och kontentan av deltagandet. Efter mejlkontakt valde jag även 

att ringa till pedagogerna för att personligen berätta om uppsatsen. För att skapa trygghet 

beskrev jag lite kort om vad intervjufrågorna skulle beröra, hur jag skulle använda det 

insamlade materialet, anonymisering av deras personuppgifter och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan (de forskningsetiska principerna). Likaså rätten att neka svar på 

frågorna ifall något inte skulle kännas okej. Att vara tydlig kring intervjun och vad det handlar 

om är något Bell belyser som viktigt för att respondenten ska förstå vad den ger sig in på, 

detta för att undvika avböjande av att delta i studien (2016, s. 190–191). Jag försökte vara 

flexibel och utgå ifrån deras tidsramar, sedan bestämdes plats och tid som passade dem. Vid 

mötet frågade jag om det var okej att spela in intervjun, sedan skrev de under en 

medgivandeblankett se (bilaga 3) och därefter påbörjades intervjun.  

5.3. Analysmetod 

 

Jag utgick ifrån Fejes och Thornbergs råd kring interpretativ fenomenologisk analys [IPA] 

och Nilholms teorier om inkludering i genomförandet av analysen (2015; 2003). IPA som 

analysmetod hjälper forskaren att försöka få förståelse för människors upplevelser av olika 

fenomen och är en vanlig metod i kvalitativa studier (2015, s. 148). Fejes och Thornberg delar 

upp hur man ska transkribera och analysera i olika delar, vilket innebär att tydligt gå igenom 

transkripten, även anteckna tankar som uppkommer under läsningen av transkripten. Efter det 

skulle teman i texten identifieras och det kunde handla om olika beskrivande teman, som 

sedan skulle bakas ihop för att skapa färre huvudsakliga innehåll som ”handlar om samma 

sak”. Slutligen handlar det om att tolka dessa (2015, s. 154–156). 

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom ljudinspelningarna noggrant och transkriberade dem 

en i taget. När jag analyserade råmaterialet letade jag efter beskrivande svar från pedagogerna, 

även likheter och olikheter. Därpå sammanställde jag resultaten jag fått under olika teman och 

kritiskt granskade var svaren hörde hemma, för att slutligen tolka och förtydliga det med 

utgångspunkt i Nilholms inkluderingsperspektiv. 

5.4. Etiska ställningstaganden 
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Under forskningsprocessen finns det många olika etiska ställningstaganden att ta hänsyn till 

och vara medveten om. Att deltagarna får informationsbrev är enligt Bell betydande vid 

mindre typer av forskningsprojekt så respondenterna förstår vikten av forskningen och 

samtycker till deltagande (2016, s. 59–60). Det var viktigt att deltagarna förstod sina 

rättigheter. 

Vetenskapsrådets etiska principer nämner att forskningskravet (krav på förbättrande av 

metoder och utveckling av kunskaper) är något som bör betraktas lika seriöst som vilken 

annan lag som helst, därför är det viktigt att innan intervjuerna överväga ifall eventuella risker 

skulle kunna uppstå för alla involverade (2002, s. 5), både i samtid och på lång sikt. Under 

min studie har jag följt de fyra grundläggande etiska kraven från vetenskapsrådet vilket är: 

Informations-, konfidentialitets-, nyttjande-, och samtyckeskravet. Informationskravet innebär 

att informera samtliga deltagare om syftet, deras uppgift som respondent och att hela 

medverkan är helt frivillig (2002, s. 7). Samtyckeskravet är som det låter, att som forskare 

efterfråga om samtycke till deltagande innan intervjun genomförs. (2002, s. 9–10). 

Konfidentialitetskravet handlar främst om att dölja alla känsliga uppgifter av olika slag, så det 

är oigenkännligt (2002, s. 12). I denna studie valde jag att ge alla deltagare pseudonymer, för 

att värna om anonymiteten. Sist men inte minst har hänsyn tagits till nyttjandekravet där all 

insamlad empiri endast används för studien och inget annat, samt att materialet inte får 

användas mot deltagarna så det på något sätt kan påverka dem negativt (2002, s. 14).  

5.5. Studiens tillförlitlighet 

 

Något som kan ses viktigt i uppsatsskrivande är att ha ett kritiskt förhållningssätt. Då jag 

utfört intervjuerna själv var det särskilt viktigt att kritiskt reflektera över hur jag skulle tolka 

svaren ifrån intervjuerna så det inte uppstod någon bias eller skevhet. Bias kan innebära att 

intervjuaren omedvetet förvrängt svaren från respondenterna (Bell, 2016, s. 200). Några andra 

faktorer som kan leda till denna skevhet är bland annat forskarens engagemang för ämnet 

samt att man försöker koppla orden för att det ska fungera ihop med resten av studien, istället 

för att fokusera på vad det är deltagarna verkligen menar (Bell, 2016, s. 200). Med en 

medvetenhet kring detta har det varit enklare för mig att kritiskt granska min egen 

förförståelse. Jag noterade och var kritisk mot mina tankar som dök upp under analysen och 

försökte ifrågasätta vad som styr dessa. Att föra anteckningar på det sättet är något som Bell 

anser är ett skickligt tillvägagångssätt för att undvika att skevhet i studien uppstår så 

materialet blir mer pålitligt (2016, s. 200). För att studien ska ha ett genomtänkt innehåll är 

det viktigt att den har validitet. Vilket betyder att det som ska undersökas verkligen är det som 

undersökts (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). Därför valde jag att intervjua människor med 

erfarenhet av barn med hörselnedsättning och språkliga svårigheter, för att hålla relevansen 

för studien. Intervjupersonerna hade även haft flera års erfarenhet inom 

förskoleverksamheten. 

Det är likaså viktigt att resultaten blir tydligt förankrat till insamlade data, för att studien ska 

framgå som tillförlitlig. Därför gick jag noggrant igenom hänvisningar för hur kvalitativa 

analyser ska genomföras och ställde mig kritisk till hur jag skulle tolka svaren (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 259).  Något som också ska betraktas i sin helhet är studiens kvalitet, 
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alltså hur väl genomförd, kritiskt granskad och systematisk studien är. Genom att försöka 

fånga dig som läsare med ett intressant område och ge en förståelse för innehållet ökar även 

kvaliteten på studien (Fejes & Thornberg, 2015, s. 259). Det är även en av anledningarna till 

att ge deltagarna i intervjun en personlighet genom att ha pseudonymer. Jag är väl medveten 

om att dessa fyra intervjupersoner inte representerar alla förskolepedagoger som arbetar 

inkluderande för barn med hörselnedsättning. Därför ansåg jag det vara viktigt att hitta 

människor som hade goda erfarenheter inom området, så att mycket information kunde samlas 

in. Genom att jag valde personer från helt olika kommuner ökade även studiens tillförlitlighet, 

då svaren inte kunde generaliseras utifrån yttre förhållanden (Fejes & Thornberg, 2015, s. 

270–271).  

6. Resultat och analys 

 

Denna studie riktar sig främst mot det subjektiva, där förskollärarnas upplevelser och 

uppfattningar kring inkludering är det som noggrant undersöks (Nilholm, 2016).  Med 

utgångspunkt i teorin och tidigare forskning kommer resultatet av intervjuerna analyseras och 

redovisas. Resultat och analysdelarna har tematiserats utifrån syftet, frågeställningarna och 

pedagogernas beskrivningar. 

6.1. Hur definierar förskolepedagogerna begreppet inkludering? 

 

”Att alla barn ska känna sig delaktiga” var ett svar som var vanligt förekommande i alla de 

fyra intervjuerna när de fick frågan om vad inkludering innebar för dem. Förskolepedagogen 

Annas primära upplevelse gällande inkludering var att alla barnen i gruppen ska känna att de 

får vara delaktiga i aktiviteter, inget barn ska känna sig bortvald på grund av att den har en 

olikhet. Att barnen ska bli behandlade lika och få vara delaktiga i förskolan är något som 

samhället tidigare sätt som social rättvisa (Nilholm, 2012, s. 46). Utifrån Nilholms syn på 

inkludering där känslan av tillhörighet är viktigare än att enbart befinna sig med de andra 

barnen belyser även Anna genom hennes tankar hur viktigt det är att barnen får en känsla av 

samhörighet i barngruppen (2003, s. 52–53). 

Enligt Margareta ska barn med hörselnedsättning även känna att de får chansen att lyckas i en 

barngrupp med normalhörande barn och att alla barn ska få delta på likande villkor. Berit 

ansåg att både de vuxna och barnen kan dra nytta av varandra i en inkluderande barngrupp:  

att man som vuxen ser [barnet] som en tillgång. 

Inkludering var enligt Margareta något som kan skapa lärorika tillfällen för alla på förskolan, 

utifrån allas olikheter. Möjligheterna att utveckla hänsyn för andra människor ökar genom att 

pedagogerna har ett inkluderande förhållningssätt (Unesco, 2008, s. 17).  

I vissa intervjuer kunde det talas om inkludering, men med utgångspunkt i ett 

integreringsperspektiv, men om man utgår ifrån Lutz behöver det inte röra sig om enbart 

integrering så länge inte något barn pekas ut som avvikande från barngruppen (2013, s. 39). 

Under Berits intervju nämnde hon att: 
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inkludering är ju att barnen är med i gruppen, att [den] får delta, göra aktiviteter som vi gör fast 

utifrån egna förutsättningar och att den får stöttning att komma in där, stöd att komma in i 

gruppen.  

Inkludering kan alltså enligt Berit ses som att barnen är med i gruppen, men behöver stöttning 

från personalen för att komma in i samhörigheten. Vilket kan tolkas som integrering (Blücher 

& Turesson-Morais, 1985, s. 56).  

Deltagarna fick därav följdfrågan hur de upplever differenserna mellan inkludering och 

integrering. Pedagogerna med erfarenhet av barn med hörselnedsättning drog tydligast 

skillnader mellan perspektiven. Sara menade att barn som integreras i barngruppen även ska 

känna att de är inkluderade i den gruppen. Margareta menade istället att det är enkelt att säga 

att: ”alla barn ska inkluderas” men att verkligheten inte ser ut så idag. Hon nämnde att viljan 

av att inkludera alla barn kan vara stark, men i en stor barngrupp kan det upplevas som svårt 

att utgå ifrån alla barns olika behov. Berit berättade att det ibland är svårt att separera 

inkludering från integrering. I ett arbete med barn i behov av särskilt stöd uppfattades det vara 

vanligt att man arbetade utifrån båda perspektiven.  

Anna hävdade att inkludering även är integrering, men såg inkludering ur ett större 

perspektiv. Hon menade att barn i förskolan från början inte har bilden av att vi är olika- ”utan 

för dem är ju alla barn”. Enligt Odom så kan människor ha skilda uppfattningar av 

inkluderingens innebörd, det har bland annat tidigare tolkats som att lära tillsammans med 

andra barn, så länge barngrupperna inte innehöll för många av de ’avvikande barnen’ (2000, s. 

22). I detta fall tolkade jag det under intervjun som att Berit och Anna tänkte inkludering och 

integrering som att lära sig i samspel med andra barn, inte att barn pekades ut som avvikande.  

Inkluderingsfrågan idag var något som pedagogerna önskade att samhället tog på större allvar. 

Sara tyckte att inkluderingsfrågan borde sättas in på en politisk nivå, så de förstår hur viktigt 

det är:  

Det är politikerna som kan påverka samhället, men de förstår inte hur det faktiskt ser ut ute i 

verksamheterna.  

Hon ansåg att det borde byggas fler förskolor så att de befintliga förskolorna inte blir 

överfulla. Skulle något behöva ändras i dagens förskolor så menade Sara att det viktigaste 

skulle vara att minska ned barngrupperna och öka antalet personal, så att det skulle finnas 

extra assistans för de barn som har hörselnedsättning. Anna som inte hade erfarenhet av 

hörselnedsatta barn upplevde att vissa människor var osäkra på vad inkludering i förskolor 

innebär. Med osäkerheten menade hon att det blir en uppdelning i val av förskolor. Istället 

ansåg hon att människor borde se inkludering som något positivt där barn och vuxna kan lära 

av varandra. Då tänkte hon inte enbart på barn med hörselnedsättning, utan även på barn med 

andra diagnoser eller barn med olika kulturer: 

För just inkludering, ja, jag skulle önska kanske att folk inte var så rädd för det, men det beror ju 

på hur man ser på ordet inkludering. Men ser man det utifrån som jag sa nu så tycker jag det är 

synd att det kan bli en sådan uppdelad bild av det hela. 
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Personligen såg Anna det positivt med blandade barngrupper, där de kan lära av varandra.  

Enligt Margareta så har Skolverket en: ”svår nöt att knäcka”, då termen inkludering inte 

nämns i läroplanen, även om förskolepersonalen ska arbeta inkluderande. Hon upplevde att 

samhället i stort är alldeles för egoistiskt och utifrån det trodde hon vissa människor kan ha 

det problematiskt med att sätta sig in i andras perspektiv:  

För det handlar ju inte bara om hörselnedsättningar utan det handlar om alla elever eller barn som 

har en funktionsnedsättning eller ett problem överhuvudtaget, du ska få hjälp i alla fall. 

Hon tryckte på att saker har varit ’okej’ för länge och menade att samhället är i behov av 

förändring för att människor ska visa mer empati och hänsyn till andra människor. Arbetar 

man med barn med hörselnedsättning är det enligt Margareta viktigt att kräva olika 

hjälpmedel för att underlätta inkluderingsarbetet rent kommunikationsmässigt. Under 

intervjun talade Margareta främst ur ett kompensatoriskt perspektiv, där barnet är i behov av 

något ’extra’ för att vardagen på förskolan ska bli enklare (Nilholm, 2003). Även de andra 

deltagarna nämnde under intervjuerna saker som barn ibland behöver för att kompenseras på 

förskolan, så som stöttning för att komma in i barngrupperna.  

Ett genomgående tema under intervjuerna var att alla pedagogerna ville att samhället skulle få 

upp ögonen för barn i behov av särskilt stöd på förskolorna. Berit nämnde att det var viktigt 

att förskolepersonalen reflekterade över hur de ville arbeta: 

Ja men alltså jag tänker väl att det har väl med värdegrund och hur vi tänker det här med 

normaliseringsprincipen och normkritik (…). Det är på förskolorna allt börjar och där grunderna 

läggs, och hur man arbetar i förskolan återspeglar sig sedan i samhället.  

Berit menade att utifrån förskolans värdegrund, synen på normalisering och med ett 

normkritiskt tänkande behöver pedagoger reflektera över vad som synliggörs och inte, då det 

sedan avspeglar sig i samhället. Pedagoger som inte reflekterar över sitt arbetssätt ökar 

riskerna för stigmatisering av barnen (Isaksson, 2009, s. 74). 

6.2. Förskolepedagogernas syn på barn med hörselnedsättning 

 

Nilholms syn på inkludering av dessa barn handlar om att se dem som en möjlighet att ”dra 

nytta utav” i förskolan, både didaktiskt och genom kommunikationen (2012, s. 36). Under 

Berits intervju lyftes den tanken om att se barnet som en tillgång i inkluderingsarbetet. Vilket 

belyste vikten av att det är okej att vara olika. 

Både Berit och Margareta nämnde i sina intervjuer att de upplevde det som vanligt att barn 

normaliseras i förskolor. Normalisering har historiskt tolkats som en form av social rättvisa 

för integrering i skolorna (Tideman, 2000, s. 50–51). Margareta ansåg att strukturen och 

organisationen är uppbyggd och ser ut på ett visst sätt idag som är svårt att förändra, även om 

det var det man ville. Hon trodde att oavsett om barn har hörselnedsättning eller inte så kan 

det vara svårt att utgå ifrån alla barns behov när barngrupperna är så stora. Berit nämnde 

normaliseringsprincipen och att hon också upplevde det vanligt att man utgår ifrån den 

principen i förskolan, även om hon tryckte på att det inte skulle gå till på det sättet: 
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Det är ju inte så det ska vara, utan det är de [barnen] som ska få rätta förutsättningar för att kunna 

delta och det ska vara okej att göra aktiviteter på andra sätt än vad de andra barnen gör och att de 

lär sig på olika sätt. 

Hon menade att personalen ändå ska lyckas anpassa aktiviteterna och liknande utifrån alla 

barns behov, så det passar alla. Sara med längst erfarenhet inom yrket upplevde att 

normalisering av barn beror på vilken förskola man arbetar på ”vilken barnsyn de hade där” 

och hur de anser att inkluderingsarbetet ska utföras. Enligt Odom behöver barn ibland 

normaliseras för att bli bekväm i olika sociala sammanhang (2000, s. 24). Den som satte sig 

emot normaliseringen var Anna. Hon nämnde under intervjun att normalisering inte är det 

bästa sättet att arbeta på och tyckte inte barn skulle jämföras: 

Det finns säkert förskolor som har ett sånt arbetssätt, men då ska man nog ta sig en extra titt i 

spegeln tror jag, för då är det dags att byta jobb.  

Efteråt nämnde hon att det såklart kan vara svårt att bryta dessa normer, speciellt ifall 

uppbackningen från resterande personal och cheferna inte finns. Normalisering kan skapa 

stigmatisering av barnen, att de blir utpekade som avvikande från normen. Något som kan 

likna normalisering är Lutz syn på integrering, vilket innebär att barn i behov av särskilt stöd 

som integreras in i en ny barngrupp ska anpassas efter verksamheten (2013, s. 38–39).  

Utifrån pedagogernas upplevelser av att barnen med hörselnedsättning oftast anpassas efter de 

’normala’ barnen liknar det Tideman (2000, s. 53) benämner som normativ normalitet, vilket 

kommer ifrån samhällets syn på vad som anses normalt. Ur en statistisk normalitet är den 

genomsnittliga mängden (av till exempel vad vi människor gör eller tycker om) det som avgör 

vad som är vanligt förekommande och utifrån dessa fyra intervjuer upplevs synen på att barn 

ska anpassas utifrån de normalhörande vara det vanligaste.  

6.3. Vilka upplevelser har förskolepedagoger av att arbeta inkluderande i vanliga 

förskolor? 

 

När alla deltagare svarat på vad inkludering innebar för dem fick de frågan hur de gick 

tillväga för att arbeta inkluderande och vad de ansåg krävdes av ett arbetslag för att arbeta 

med barn med hörselnedsättning. Enligt Margareta var det viktigt med ett arbetslag som 

strävar mot samma mål: 

när det gäller barn med hörselnedsättning är det ganska mycket att sätta sig in i, inte bara 

pedagogiken utan även metodiken och tekniken framför allt, för den kan vara lite krånglig.  

Hon menade därför att pedagoger måste förstå hur man arbetar med barn med 

hörselnedsättning. 

På Margaretas förskola fick alla möjlighet att gå kurser i tecken som stöd [TSS]. Hon menade 

att både vuxna och barn gynnas av att lära sig TSS för det blir en extra hjälp för både de barn 

som har hörselnedsättning, men även för de övriga barnen så de kan kommunicera med 

varandra:  
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barnen kunde teckna med det [barnet]- istället för att skrika över hela förskolegården, vilket 

förenklade väldigt mycket. 

Margareta berättade att barnen utvecklade tecken som stöd efter att pedagogerna tagit in det i 

verksamheten. 

Det var även viktigt med en trygg och kommunikativ miljö för arbetet, något som Berit 

nämnde ett flertal gånger under intervjun. Hon tyckte miljön ska vara anpassad så att det 

främjar alla barns kommunikativa utveckling: ”Miljön ska vara kommunikativ, tillåtande 

överlag”. Hon nämnde även att de arbetade mycket med bilder- och tecken som stöd. På 

Berits förskola (med fokus på språkliga svårigheter) var det viktigt med hög personaltäthet 

enligt henne. Med fler i personalgruppen ansåg hon att personalen ökade möjligheterna för 

ökat fokus och tid för barnen: ”det ska finnas tid för kommunikation”. Sandström menar att i 

ett inkluderande arbete så minskar graden av särskilda behov och fokus på språk och 

kommunikationen stärks. Förskolepersonal som medvetet strävar efter att arbeta med 

kommunikation som verktyg förenklar vardagen för alla barn (2014, s. 14). 

Både Berit och Sara nämnde under intervjun att det är viktigt för barn med hörselnedsättning 

att miljön inte innehåller störande ljud. Berit uttrycker det så här: 

miljön ska vara så pass kommunikativt tillåtande att det inte ska vara störande ljud och buller för 

de barnen. 

Sara som arbetat med hörselnedsatta barn upplevde att det är för mycket höga ljudnivåer på 

förskolorna och alldeles för stora barngrupper. Hon ansåg att sådana miljöer inte fungerar för 

barn med hörselnedsättning. Enligt Kristoffersen och Simonsen (2013, s. 3) är det vanligt 

förekommande med bullriga miljöer i förskolan, vilket kan hindra barn med 

hörselnedsättning. Barn kan bli extra sårbara av den bullriga miljön och får svårare att 

interagera med de andra normalhörande barnen. För att skapa en inspirerande miljö visuellt 

menade Margareta att bilder och alfabetet med tecken ska synliggöras i verksamheten, för att 

både barnen och de vuxna ska bli stimulerade. På Annas förskola använde de sig också 

mycket utav bilder med tecken bredvid och hade även iPads tillgängligt i miljön för att 

underlätta kommunikationen för barn med språkliga svårigheter. Nilholms syn på det kritiska 

perspektivet (2003, s. 38) kan liksom pedagogernas syn på miljön kopplas samman på så sätt 

att de anpassar miljön istället för att barnet ska anpassas till miljön. 

Bortsett från miljön nämnde deltagarna att ett inkluderande arbete med hörselnedsatta barn är 

precis som vanligt i förskolorna. Margareta nämnde att de använde sig mycket av tecken som 

stöd under sångsamlingar liksom att arbeta med rim och ramsor. Hon beskrev det som viktigt 

att man även inkluderar de övriga barnen, och ansåg att barnen lärde sig TSS bra när 

personalen räknade in det i det pedagogiska arbetet- ”För det är ju ett språk till”. Anna 

menade också att ett barn som har hörselnedsättning behöver utbildade pedagoger inom både 

tecken som stöd och vanligt svenskt teckenspråk. Hellström menar att graden av 

hörselnedsättning avgör vad för teckenspråk som behövs för att barnen ska utveckla och få ett 

språk (1994, s. 54–57). 
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Sara upplevde att det är viktigt att personalen på förskolan strävar mot samma mål, men att en 

i arbetslaget har det huvudsakliga ansvaret för de barn som har hörselnedsättning. Hon ansåg 

även att det är viktigt både med utbildning för personalen i TSS och att kunna få hjälp 

’utifrån’, av exempelvis hörcentral eller audionomer med material och metoder. Även 

Margareta lyfte vikten av att teknologiska hjälpmedel kunde vara fördelaktigt att ha för dessa 

barn. 

Leken har en viktig plats på förskolan och enligt Berit så tar leken en väldigt stor plats i 

verksamheten och därför är det viktigt att barn i behov av särskilt stöd får möjlighet till 

stöttning i leken. Hon menade att barn med särskilda behov kan ibland ha extra svårt att 

komma in i den ”fria leken” (lek som ingen vuxen styr). Därför ansåg hon att det eventuellt 

behövs lekregler (barnens roller i lek, lekens ramar och hur anpassningsbar leken är) för att 

skapa trygghet i leken för dessa barn, sen om leken fortfarande är fri då kan man reflektera 

över, men klimatet på förskolan skulle vara tillåtande för alla barn menade hon.  

6.4. Upplever pedagoger att barn med hörselnedsättning ska inkluderas på vanliga 

förskolor? Och iså fall varför eller varför inte? 

 

Under intervjuerna fick deltagarna fundera på vad barn med hörselnedsättning kan få ut av att 

gå i en vanlig förskola istället för en specialförskola (som fokuserar på barn med 

hörselnedsättning). Margareta som hade mest erfarenhet inom det menade att det beror på hur 

allvarlig hörselnedsättningen är hos barnet. Hon menade att det finns de barn som är helt döva 

och hon menade att de barnen möjligen inte skulle fungera i en grupp med endast 

normalhörande barn men om personalen har samma strävansmål kan det eventuellt fungera 

oavsett hörselnedsättning menade hon: 

Om det sköts på ett bra sätt, man måste vara på samma plan och hjälpa [barnet] framåt.  

Hennes erfarenhet av barn med hörselnedsättning som gått på vanlig förskola och sedan i 

vanlig skola var att det kan fungera när skolorna har rätt teknik, så som slingor och 

mikrofoner. Men hon såg att barnet med hörselnedsättning ändå tappade mycket av det som 

skedde runtomkring. Margareta nämnde: 

hade det varit barn med grövre hörselnedsättningar kanske de inte fått ut lika mycket av den 

vanliga förskolan som barn med vanlig hörselnedsättning. 

Enligt Berit som inte hade erfarenhet av barn med hörselnedsättning kan barn med 

hörselnedsättning eventuellt ändå få ut mycket av att gå på vanliga förskolor men som arbetar 

med fokus på språkliga svårigheter, enligt henne. Sen menade hon att det ändå kan krävas fler 

förändringar i miljön, men att det kommunikativa ska återspegla sig i omgivningen och kan 

fungera för de barnen. Men hon trodde att förskolor som inte arbetade med kommunikation på 

det kommunikativa sättet kanske inte har samma förutsättningar för barn med 

hörselnedsättning. Sara som också hade erfarenhet av hörselnedsatta barn menade att med fler 

resurser på plats och färre barn i grupperna så kan en vanlig förskola fungera riktigt bra. Anna 

som inte hade samma erfarenhet som Sara och Margareta tänkte också att barn med 

hörselnedsättning kan gynnas av vanliga förskolor ifall det är få barn i barngrupperna: 
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Skulle det gå ett barn som inte hör som de andra barnen gör i en barngrupp, dels lär sig de andra 

barnen att visa hänsyn, men även hur de ska bemöta varandra.  

Hon menade att barn som har eller inte har hörselnedsättning lär sig olika saker av varandra 

som kan vara värdefullt. Men i de flesta fall upplevde hon att det är för stora barngrupper med 

för höga ljudnivåer i de vanliga förskolorna. Då kanske en specialförskola har bättre miljöer 

och mer kunskaper för att täcka upp det som barn med hörselnedsättning behöver, menade 

hon. Hon tyckte det var synd att verkligheten ser ut så på vanliga förskolor och att tiden inte 

alltid räcker till för att täcka upp alla barns olika behov.   

Margareta berättade att en dag på förskolan (där de har ett barn med hörselnedsättning i 

barngruppen) ser ungefär likadan ut som för de andra barnen. Skillnaden kunde vara att barnet 

behövde någon form av hörseltekniskt hjälpmedel. Tecken som stöd och bilder var 

stöttepelarna i verksamheten för att allt skulle fungera: 

(…) för det är ju på ett sätt att sitta och få en utbildning, men sen också att genomföra den i 

undervisningen, eller ja- Så man behöver ju hela tiden ha det i…liksom i synfältet, tycker jag. Jag 

tyckte det hjälpte när man satt upp bilder.  

Hon nämnde att det underlättade att ha tecken synligt i verksamheten när de inkluderade de 

övriga barnen också, något som synliggjordes genom bilder med tecken uppsatta på väggarna. 

Hellström (1994, s. 56–57) förklarar att barn med grövre hörselnedsättning är i stort behov av 

tecken som stöd i förskolan, då de barnen inte utvecklar språket i samma takt som de 

normalhörande barnen.  

Enligt Berit så såg en dag på förskolan också likadan ut för barnen med språkliga svårigheter 

som för alla de andra barnen:  

Ja alltså de som har plats här, de är ju i vår grupp på avdelningen hela tiden och gör i stort sett 

precis samma saker, som andra barn. Bara det att de har mer vuxenstöd. Sen så den enda gången 

de egentligen…liksom tas ifrån gruppen så är det ju när de har tid med logopeden, för 

språkträning. Med då får de ibland ta med barn…övriga barn från avdelningen. 

Berit menade att de försökte inkludera alla barn genom att barn inte ska ’tas ifrån’ gruppen 

och därför lät fler barn följa med. Hon upplevde det som att barnen fann ”att gå till 

logopeden” som något roligt och spännande. Hennes tanke var om något barn med 

hörselnedsättning hade börjat hos dem skulle den få goda förutsättningar för att inkluderas. 

6.5. Möjliga hinder vid inkluderingsarbete med barn med hörselnedsättning 

 

Om förskolepersonalen inte strävar mot ett gemensamt mål menade Margareta att hela 

verksamheten kunde bli tungjobbad. Exempelvis om någon i arbetslaget inte vill arbeta 

inkluderande. ”Nu får man ju otroligt mycket ifrån hörcentralen” menade hon, men trots det 

kan det ändå finnas ekonomiska omständigheter som hindrar arbetet. Anna trodde hinder 

bland annat berodde på vad enhetschefen vill lägga fokus på. Hon menade att budgeten 

”kunde tala emot dig”, när det egentligen behövs extra resursstöd i barngruppen. Hon tyckte 

därför att det är viktigt hur personalens tid på barnen fördelas, så att bristen på personal inte 
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går ut över dem. Hon återkom sedan under intervjun till den ekonomiska aspekten igen och 

vad chefen anser som viktigt att lägga pengar på resursmässigt: ”Ibland är det ju en person 

som behövs” menar hon, istället för material.  

Även Berit lyfte extra resurser som viktigt och menade att även om barnen är inkluderade i 

barngruppen så behövs oftast extra stöd. När det stödet inte finns så upplevde hon att det leder 

till att barnen kan känna att de vuxna inte hinner med att möta deras behov, vilket kan skapa 

problem. Sara nämnde också återkommande att barngrupperna är för stora, vilket leder till att 

pedagogerna inte hinner med att stötta alla barn. Hon menade att ifall barngrupperna var 

mindre och fler resurser tillsattes, skulle det möjligen fungerat bättre. Men om inga åtgärder 

sker så menade hon att specialförskolor kanske är ett bättre alternativ för barn med olika 

grader av hörselnedsättning. 

När vissa av deltagarna pratade kring de ekonomiska aspekterna, resurserna och viljan att 

finna tid för barnen fördes mina tankar till Nilholms dilemmaperspektiv. Där barnen inte 

anpassas, utan istället är det ramarna runt barnen som ska erbjuda olika lösningar på de 

dilemman som kan uppstå (2005, s. 131–134).  

Även om viljan hos pedagogerna är att inkludera alla barn var det ändå vanligt att olika 

dilemman uppstod. Margareta med lång erfarenhet inom yrket var upprörd över hur svårt det 

var att få hjälp till barn i behov av särskilt stöd. Hon ansåg att det upplevdes som enklare att 

få hjälp ifall barnen har en uttalad diagnos där det var dokumenterat: 

det är verkligheten. Sen står det i läroplanen att det inte ska vara så. Det står på Skolverket att det 

inte ska vara så. Men man har den budget man har.  

Hon menar att alla barn, oavsett diagnos eller hörselnedsättning kan ha särskilda behov, men 

inkluderingsarbetet kan bromsas när hjälpen för att inkludera alla barn inte finns. Margareta 

trodde att vissa upplever inkludering som ett ’laddat ord’ om de inte förstår vad inkludering 

betyder: 

Spontant så skulle man ju kunna säga att alla får vara med, och så funkar det inte tyvärr. För att 

man har det handikapp man har och då måste man få hjälp med att inkluderas.  

Därför trycker Margareta under intervjun på vikten av att alla ska arbeta mot samma mål: 

 Jag tänker att det måste vara väldigt medvetna pedagoger. Alltså som vill samma sak.  

Anna upplevde inte inkluderingsbegreppet som svårt att förstå. Hon menade att pedagogerna 

ska arbeta utifrån förskolans läroplan, även om termen inkludering inte nämns så ska arbetet 

med barnen ändå vara inkluderande: 

 Det här med, ja med normer och värden som man jobbar med till exempel. Där ingår ju det.  

Hon menade att det var hemskt att ordet inkludering inte finns med i läroplanen, med tanke på 

att pedagogerna ska lära barnen att de också ska inkludera och visa hänsyn för varandra och 

deras olikheter. Berit kände också att termen inkludering borde finnas med i läroplanen för att 
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tydliggöra hur man bör arbeta. Hon menade att det kan bli ett ytterligare incitament för att 

jobba inkluderande: 

(…) kanske det begreppet då tas upp i diskussion mer och pratas om på förskolor och i arbetslag, 

för överallt är det inte självklart. 

Med det menade hon att ifall termen inkludering hade funnits i förskolans läroplan hade det 

eventuellt underlättat för personalen. Under intervjun med Sara hävdade även hon att ordet 

inkludering borde synliggöras i läroplanen, då alla förskolor ska vara tillgängliga för alla barn. 

Under dessa fyra intervjuer blev både Anna och Berit först chockade över att ordet 

inkludering inte finns med i läroplanen, då det enligt dem borde vara en självklarhet.  

6.6. Sammanfattning av resultat och analys 

 

Pedagogerna som deltog i undersökningen ansåg både att inkludering kan definieras som att 

barn känner sig delaktiga på förskolan, men även vikten av att vistas i gruppen och vara 

deltagande i aktiviteter. Det uppfattades av deltagarna vara vanligt förekommande att barn 

med hörselnedsättning anpassas (normaliseras) på förskolorna, vilket innebär att barn med 

hörselnedsättning ska bli som de ’normala’ barnen på förskolan. För att arbeta inkluderande 

med barn med hörselnedsättning i förskolan var det viktigt med ett arbetslag som strävar efter 

samma sak. Miljön och kommunikationen var även två av de saker som belystes extra i hur 

förskolepedagoger arbetar med inkludering för främjande av barn med hörselnedsättning. 

Förekommande hinder i inkluderingsarbete i verksamheterna som pedagogerna pekade på var 

bland annat förskolans budget och bristen på personal. Även om det kan fungera bra för barn 

med hörselnedsättning i vanliga förskolor var pedagogerna osäkra på ifall det var det bästa 

valet för de barnen, även om de hade olika erfarenheter av att arbeta med barn med 

hörselnedsättning och inte. 

7. Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare upplever att de arbetar med inkludering i 

förhållande till barn med hörselnedsättning, även om två inte hade faktiska erfarenheter av 

det. Frågeställningarna för studien var hur förskollärare definierar inkludering, vilka 

upplevelser de har av att arbeta inkluderande och om de tycker att barn med hörselnedsättning 

ska inkluderas på vanliga förskolor, och iså fall varför eller varför inte.  

Det som framgick i intervjuerna var att alla ansåg att inkludering handlar om att barn ska få 

känna sig delaktiga i verksamheten och barn med hörselnedsättning ska, på liknande villkor 

som de normalhörande barnen, få möjlighet till utveckling och lärande. Både pedagogerna 

med och utan erfarenhet av barn med hörselnedsättning upplevdes som positivt inställda till 

inkluderingsarbete i förskolan och nämnde att det är viktigt med ett gemensamt mål och 

synsätt hos personalen. Dias och Cadime menar att förskolepedagoger med ett positivt 

förhållningssätt ökar möjligheterna till pedagogisk undervisning för barn med 

hörselnedsättning på förskolor för normalhörande. Detta går i linje med hur 
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förskolepedagogerna talade när de pratade om sina upplevelser av inkluderingsarbete på 

förskolor (2015, s. 113).  

Resultatet visar på en skillnad mellan pedagogerna med erfarenhet av barn med 

hörselnedsättning och pedagogerna med erfarenhet av barn med språkligasvårigheter. De 

pedagoger som inte hade erfarenhet av hörselnedsättning kunde samtala om inkludering men 

även med betoning på integrering. Vilket stärker Constantinescu-Sharp et. al’s påståenden 

kring att vissa människor kan tolka inkludering och integrering som samma sak (2017, s. 2). 

Constantinescu-Sharp et. al menar att de som blandar ihop perspektiven oftast ser inkludering 

utifrån ett integreringsperspektiv, där barnet ”inkluderas” genom att bara vistas i gruppen. 

Något som jag inte tycker stämmer överens med pedagogernas upplevelser av sitt arbete.  

Vad behövs då för att arbeta inkluderande med hörselnedsatta barn? Min tolkning är att 

intervjupersonerna anser det vara viktigt med pedagoger som har samma mål och är 

motiverade att arbeta inkluderande, då är det viktigt att hela arbetslaget fungerar på förskolan. 

För att arbeta inkluderande var kommunikation något som togs upp under intervjuerna på 

olika sätt. Jag tolkar pedagogernas syn på kommunikation främst som att samtala genom 

tecken som stöd eller med andra hjälpmedel för att förstå varandra. Det var ingen av 

pedagogerna som lade mycket fokus på kommunikation som ett medel för relationer och 

inkludering på det sätt som Kristoffersen och Simonsen menar ska främja hörselnedsatta barn 

i normalhörande barngrupper (2013, s. 2). Inte heller utifrån Bobzien et al’s syn, som hävdar 

att tid för kommunikation skapar starkare relationer mellan barnen i vanliga förskolemiljöer 

(2012, s. 339). Därför kan jag konstatera att pedagogernas upplevelse av kommunikation kan 

tolkas som ett verktyg främst för samtal mellan barnen och pedagogerna. Att barnen med 

hörselnedsättning får möjlighet till samtal är såklart också viktigt, det vill jag inte ta ifrån 

dem. Barn med hörselnedsättning tar vanligen längre tid på sig att lära sig språket än 

normalhörande barn (Kristoffersen och Simonsen, 2013, s. 2). Därför är det en viktig tolkning 

av kommunikation som pedagogerna tar upp, men deras tolkning tar inte med 

relationsaspekten (Bobzien et al., 2012; Kristoffersen och Simonsen, 2013).  

För att arbeta inkluderande var det även viktigt med en miljö som underlättar deltagandet och 

kommunikationen för barnen. Både för att kunna ha miljön tillgänglig för alla barn, men även 

i detta fall för att underlätta arbetet med tecken som stöd. Forskningen jag hittat talar inte 

mycket om de digitala hjälpmedlen, men Kristoffersen och Simonsen menar, precis som 

pedagogerna att utformningen av lokalerna, vad som synliggörs där och tecken som stöd är 

viktiga saker som bidrar till inkludering (2013, s. 3). Däremot kan digitala verktyg hjälpa 

barnen att enklare kommunicera om de finns tillgängliga i miljön. Pedagogernas synpunkter 

på den pedagogiska miljön med material som stöttar barn med hörselnedsättning går i linje 

med Ahlefeld Nissers (2014, s. 7) synpunkter om olika material i miljön som hjälpmedel för 

barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna tog även upp att leken är viktig för att barn ska känna sig delaktiga på förskolan. 

Detta var inte något som verkligen belystes i intervjuerna, mer än att barn ska delta i 

aktiviteter. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2016, s. 6) och Bobzien et al. (2012, s. 
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344) hävdar att leken kan främja barns kommunikation och utifrån intervjuerna ansågs leken 

som en viktig del i förskolan, samt under sångsamlingar. 

I inkluderingsarbete med hörselnedsatta barn är det intressant att ta reda på vilken syn 

förskolepersonalen har på inkludering. Utifrån pedagogernas uppfattningar var det vanligast 

att anpassa barn med hörselnedsättning till barn som följer normen, dvs. statistisk normalitet 

(Tideman, 2000, s. 53). Intervjupersonerna underströk att många ville arbeta utifrån alla barns 

olika behov men att förskolornas strukturer och organiseringar idag inte främjar det arbetet. 

Aktiviteterna och verksamheten ska anpassas efter alla barns olikheter, men min tolkning av 

pedagogernas utsagor är att det ändå kunde förekomma normalisering av barn i 

barngrupperna. När man jämför barns förmågor (i normaliseringsprocesser) kan enligt Odom 

(2000, s. 24) vissa barn gynnas och skapa en social likvärdighet med de normalhörande 

barnen i och med att de anpassar sig utifrån de andra och på så sätt inte blir betraktade som 

’annorlunda’, vilket även pedagogerna ansåg var vanligt i dagens förskolor. Men frågan blir 

hur barnens självkänsla påverkas när de ska jämföras med andra?  

Synen på inkludering var något förskolepedagogerna ansåg samhället borde få upp ögonen 

för. Jag tänker samhället som något vi alla på ett eller annat sätt präglas utav. Samhället och 

politikerna måste förstå vilken relevans inkluderingsarbetet har för barn i förskolan och vad 

som ekonomiskt krävs för att det ska bli bra. Enligt Skolverket är det ca 40 procent barn som 

får extra stöd under skolåren, då är förskolan inräknad i den procenten (2015, s. 15), och hur 

många av de barnen som har en uttalad diagnos eller funktionsnedsättning framkommer inte. 

Skolverkets sammanställning nämner inte vilka specifika former av stöd dessa barn får eller 

vilka typer av nedsättningar barnen har. Därför kan det vara angeläget att ställa frågan om 

barn med hörselnedsättning eller behov av särskilt stöd som en politisk fråga. Pedagogerna 

upplever att samhället inte tar inkluderingsfrågan på så stort allvar. Vilket eventuellt kan sätta 

käppar i hjulet för personal som strävar efter att få alla barn att känna sig välkomnade oavsett 

om de har hörselnedsättning eller inte. Skulle regeringen vilja förbättra lärarutbildningarna 

kan lärare eventuellt öka kompetensen inom frågor som berör barn i behov av särskilt stöd 

(Unesco, 2008, s. 13).  

Under intervjuerna dök det upp olika saker som kunde förhindra arbetet med inkludering i 

förskolan. Det var bland annat det som Eriks-Brophy och Whittingham (2013, s. 67) forskat 

om, vilket är de rumsliga aspekterna och de sociala förhållandena och i intervjuerna 

benämndes de aspekterna som storlek på barngrupperna, vilken barnsyn man har, förskolans 

ljudnivå och avsaknad av resurser. För att minimera hinder för inkluderingsarbete menade 

intervjupersonerna att pengar till olika hjälpinsatser är viktigt. Mer pengar borde alltså läggas 

på barn i behov av särskilt stöd.  

De pedagoger som hade erfarenhet av barn med hörselnedsättning menade ändå att 

hjälpmedel för själva hörandet oftast brukar fås av hörcentraler och liknande, men det 

framgick inte ifall det skilde sig åt mellan kommunerna. Men med olika hjälpmedel ger man 

barnen möjligheten uppfatta ljud och samtala med andra barn och vuxna. Förskolan är en 

högljudd arbetsplats och det nämndes även under intervjun att förskolan kan upplevas för 

högljudd. Arbetar man med hörselnedsatta barn är det viktigt att dessa ljudnivåer åtgärdas. 
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Kristoffersen och Simonsen nämner hur vanligt förekommande det är med höga ljudnivåer på 

förskolor, men inget om hur man kan förebygga det (2013, s. 3). Jag tänker att miljön borde 

kunna ändras så ljuden dämpas och inte studsar tillbaka lika hårt mot väggarna. Men då 

verkar det krävas en ekonomisk satsning för att skapa möjlighet till att förändra miljön. 

Enligt Kristoffersen och Simonsen (2013, s. 2) kan barnen med hörselnedsättning få ut 

mycket i samspel med normalhörande barn på vanliga förskolor. Något som pedagogerna i 

intervjuerna var lite skeptiska till egentligen. De nämnde att det kan gå bra, beroende på grad 

av hörselnedsättning.  

Odom menar att osäkerheten kring att inkludera barn i behov av särskilt stöd i vanliga 

förskolor kan handla om en osäkerhet angående pedagogernas egna kunskaper kring hur man 

ska arbeta med olika funktionsnedsättningar (2000, s. 22). Det stämmer inte helt överens med 

pedagogernas tolkning, som främst handlade om rumsliga faktorer, så som ljudnivåer och 

barngruppens storlek, inte deras egen kompetens. Men det framgick under intervjuerna att 

kunskap och att få utbildning är viktigt. Men intervjupersonerna menade att en specialinriktad 

förskola kanske har lite mer att erbjuda. Tidigare har det främst varit speciallärare och 

specialpedagoger som fått ansvara för barn med särskilda behov i Sverige. Men då både 

Skolverkets sammanställning (2014) och Ahlefeld Nisser (2014) pekar på en eventuell ökning 

av barn i behov av särskilt stöd, bör samhället få upp ögonen för att inkludera fler barn i 

behov av särskilt stöd på alla förskolor istället. Tanken är att personalen i förskolan och 

specialpedagoger ska samarbeta för att göra vanliga förskolor mer inkluderande för alla barn 

(Ahlefeld Nisser, 2014, s. 2). Trots att pedagogerna verkar vara skeptiska till att inkludera alla 

barn med hörselnedsättning i den vanliga förskolan så upplevde jag det som att de ändå ville 

att det ska finnas blandade barngrupper, då de under intervjuerna nämnde att barn lär sig i 

sampel med andra. Kristoffersen och Simonsen har i sin norska studie lyft det positiva med 

hörselnedsatta barn i en normalhörande barngrupp (2013, s. 3), men förskolepedagogerna i 

intervjun trodde det bara skulle fungera ifall det var små barngrupper med kompetent 

personal. Deras osäkerhet att inkludera alla barn med hörselnedsättning kanske grundar sig i 

att det är en minoritetsgrupp som inte lyfts fram i svårt svenska samhälle? 

Utifrån pedagogernas syn på att ibland behöva stötta barn med hörselnedsättning in i lekar 

och barngrupperna kan det gå i linje med Nilholms (2003) syn på det kompensatoriska 

perspektivet, där barn behöver något ’extra’ för att komma in i barngrupperna. Jag har upplevt 

att synen på kompensation verkar vara vanligt förekommande när pedagoger vill stötta dessa 

barn i deras utveckling. Nilholm menar att det kompensatoriska perspektivet alltid kommer 

finnas kvar så länge barn är i behov av särskilt stöd (2012, s. 46–47). Jag tror det är vanligt att 

man ser barn med hörselnedsättning som i behov av extra hjälp och därav oavsiktligt vilja 

kompensera barnen med något mer.  

8. Konklusion 

 

I denna studie framkom miljön och vilket material man använder sig av som viktigast för att 

inkludera alla barn. Miljön ska vara kommunikativ och främja barns lärande av tecken som 

stöd, bland annat med hjälp av bilder och det var så pedagogerna arbetade för att främja 
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inkludering för barn med hörselnedsättning. Arbetslaget ska tillsammans sträva mot samma 

mål för att arbeta inkluderande och utgå ifrån läroplanens värderingar och normer för andra 

människor i förskolan. Pedagogerna som deltog i intervjun sa alla att inkludering är när 

barnen känner sig delaktiga, till exempel i olika former av aktiviteter på förskolan eller i 

barngrupperna. Trots det verkade det som att inkludering ibland blandades ihop med 

integrering, även om det var utifrån ett inkluderandeperspektiv pedagogerna arbetade. En dag 

på förskolan för barn med hörselnedsättning var enligt pedagogerna inte olik de övriga 

barnens. Förutsättningarna av att kunna höra kanske skilde sig åt, men då tecken som stöd 

inkluderades i arbetet kunde även de barnen få känna sig lika delaktiga som alla andra. 

Pedagogerna hade olika erfarenheter av att arbeta med inkludering, de pedagoger med 

erfarenhet av barn med hörselnedsättning tyckte att Hörcentralens hjälpmedel så som 

hörselapparater stärker barnens förmågor att ta in ljud och därav hjälper barnen att bli mer 

delaktiga. De understryker att trots att barn har hörselnedsättning ska de ändå få uppleva att 

de lyckas i förskolan. Något som var intressant var att de flesta förskolepedagoger upplevde 

att barn normaliseras på förskolor. Vilket varit vanligt förekommande inom de äldre 

traditionerna som professor Nilholm tar upp.  Enligt denna undersökning verkar organisering 

av verksamheterna och personalens synsätt vara några av de faktorer som kan påverka 

normalisering av barn.  

Om barn med hörselnedsättning får ut mycket av att gå i vanliga förskolor med 

normalhörande kan vi inte veta säkert genom att intervjua pedagoger. Förskolornas 

ekonomiska budget var en faktor som enligt pedagogernas upplevelser kunde påverka 

förskolornas möjligheter att anpassa verksamheten utifrån barns behov av särskilt stöd.  

Min tolkning är att vissa av pedagogerna var relativt skeptiska till integrering av 

hörselnedsatta barn i vanliga förskolor och skolor, speciellt barn med grövre 

hörselnedsättning eller dövhet, då flera av pedagogerna ansåg specialförskolor som ett säkrare 

alternativ för hörselnedsatta barn då. De menade att förskolor som riktar sig mot barn med 

hörselnedsättning kanske har mer erfarenhet, mer material och kunskaper om hur de ska 

bedriva en verksamhet för dessa barn. Pedagogernas upplevelser går emot tidigare forskning 

som hävdar motsatsen, att barn med nedsatt hörsel gynnas av barngrupper med 

normalhörande (Kristoffersen och Simonsen, 2013, s. 3; Bobzien et al., 2012, s. 341). 

8.1. Avslutande ord och vidare forskning 

 

Trots att tidigare forskning anser att det är bra med blandade barngrupper av normalhörande 

och barn med hörselnedsättning var detta enligt pedagogernas upplevelser inte självklart, 

därav något som lämnar utrymme för vidare forskning. Vad inkludering innebär enligt 

pedagoger verkar främst handla om barns känsla att räknas med, även om de yttre faktorerna 

kan vara det som påverkar upplevelsen, såsom om rummen inbjuder till kommunikation, till 

exempel att olika bilder som innehåller tecken synliggörs på förskolans väggar. I förskolans 

läroplan står det att arbetslaget ska erbjuda en miljö som stimulerar barns lek, lärande och 

utveckling med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd (Lpfö 98, rev. 2016, s. 11). 
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Något som är viktigt för didaktiken i förskolan och pedagogernas beskrivning av sitt arbete, 

även om leken inte belystes lika starkt under intervjuerna.  

Inom tidigare forskning har det varit svårt att finna studier om barn med hörselnedsättning ur 

en pedagogisk synvinkel, alltså hur det fungerar i förskolan och hur pedagoger arbetar med 

det. Det har även framgått att forskning som innehåller röster från barn med hörselnedsättning 

inte finns i så stor utsträckning som man önskat. Det skulle enligt mig vara intressant ifall 

barnens egna upplevelser fick träda fram mer för att få en bild av deras känsla av inkludering 

eller exkludering i den vanliga förskolan. En fortsatt studie där barnens röster synliggörs tror 

jag skulle bidra till mycket inom den pedagogiska forskningen för dessa barn - en studie där 

barn med hörselnedsättning själva får avgöra om de upplever sig inkluderade i de hörandes 

samhälle. Barnens känsla av delaktighet i förskolan är viktig och ”varje barn har en 

grundläggande rätt till undervisning (…)” (Salamancadeklarationen, 2006, s. 11). 
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9.1Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor till examensarbete 

Mitt syfte är att ta reda på hur förskollärare upplever att de själva arbetar för att främja 

inkludering på förskolan, främst hur dem tänker kring inkludering i relation till barn med 

hörselnedsättning eller döva barn. Samhället idag är uppbyggt för normalhörande som norm 

och då blir inkluderingsfrågan extra viktig för dem barn som ingår i minoritetsgruppen ”barn 

med nedsatt hörsel”.  

Denna studie ska skapa en fördjupning kring inkluderingsfrågan och vad förskollärare anser 

främjande för att få inkluderande förskolor.  

1. Vad innebär inkludering för dig? 

Barn med hörselnedsättning och döva barn 

1. Har du arbetat med barn med hörselnedsättning och/eller döva barn? 

2.  Hur tänker du kring inkludering för barn med nedsatt hörsel? 

 a. Vad tror du behövs av arbetslaget för att arbeta med inkludering? 

b. Vad tror du barn med nedsatt hörsel behöver i vanliga förskolor för att de ska 

känna sig inkluderad? 

 3. Upplever du/eller kan du föreställa dig att det finns hinder att arbeta inkluderande för barn 

med nedsatt hörsel? Måla gärna upp en bild hur du tänker. 

Inkludering i förskolan 

Inkludering är något som arbetas med på både förskolor och skolor 

1. Hur tänker du kring att termen inkludering inte finns med i läroplanen? 

 a. Tycker du ordet inkludering är laddat? 

2. Hur tänker du kring att några anser inkludering är svårt? 

3. Kan du beskriva hur du arbetar med inkludering? Själv och/eller med arbetslaget. 

4. Hur skulle du vilja att samhället såg på inkluderingsfrågan i förskolan? 

5. Finns det något övrigt du har att tillägga?  

Forskningsetiska principer 

- Denna intervju är helt frivillig, du har rätt att neka svar på frågorna och kan avsluta 

intervjun när du vill. 

- Du har rätt till att vara anonym. 
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- All insamlade data kommer att förvaras och behandlas konfidentiellt 

- Forskningsmaterialet kommer endast användas till den här studien och inget annat.  

 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Denice Hansson 
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9.2Bilaga 2 

 

Till förskolepersonal 

Information om en studie av inkludering i förskolan, i förhållande 

till barn med hörselnedsättning 

 

Jag är lärarstudent och går sista terminen på förskollärarprogrammet vid institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Nu söker jag intervjupersoner 

till mitt självständiga arbete som handlar om inkludering i förhållande till barn med nedsatt 

hörsel. 

Studien utgår ifrån förskolepedagogers syn på och arbete med inkludering. Jag hoppas därför 

att du och/eller några av dina kollegor är intresserade av att bidra. Intervjun tar ca 20 – 40 

minuter och kommer ske under Mars månad (helst under v.12 och v.13). Tidpunkt och plats 

anpassas efter dig.  

Deltagandet i studien är frivillig. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna.  

 

Svar om deltagande kan lämnas via mejl eller telefon. Jag kommer även att ta kontakt via 

telefon. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Anne-Sofie Nyström 

Tel:  e-post: anne-sofie.nystrom@edu.uu.se 

Lärarstudent: Denice Hansson  

Tel: 073–0757038 e-post: hansson93d@gmail.com 

Uppsala den 12e mars 2018 

 

 

 

 

 



Denice Hansson 
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9.3Bilaga 3 

 

Till förskolepersonal  

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om inkludering för barn med hörselnedsättning i förskolan, 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Denice Hansson 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag 

kommer spelas in i intervjun, samt att insamlad data efter intervju kommer att 

analyseras. Jag förstår vad studien innebär och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas av mig.  

Födelsedatum: …………………… 

Deltagarens namn: ……………………………………………… 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………… 

Ort och datum....................................................................... 

Underskrift av deltagare.......................................................................  

  

Blanketten medtar jag vid intervjun och undertecknas då! 


