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Denna studies syfte har varit att utifrån föräldrars och assistenters erfarenheter, 

undersöka hur förskoleverksamhet för barn med cochleaimplantat (CI) upplevts och 

vilka önskemål som funnits när det gäller verksamhetens innehåll och organisation. 

Mot bakgrund av erfarenheter, vilka önskemål har föräldrar och assistenter om 

förskoleverksamhetens innehåll och organisation för barn med CI? Vilka 

uppfattningar som finns hos föräldrar och assistenter angående assistentens roll och 

ansvar kring tal och språkutveckling hos barn med CI samt vilken påverkan en 

integrerad avdelning kan ha för dessa barn i deras tal och språkutveckling? 

 

Den metod som har använts för att kunna undersöka dessa frågor är en kvalitativ 

intervjumetod med föräldrar och assistenter i en mindre kommun. De ljudinspelade 

intervjuerna har analyserats utifrån vårt transkriberade material. Det resultat som 

framkom från intervjuerna var att föräldrar och assistenter hade en uppfattning om att 

förskoleverksamheten kan ha en påverkan på tal och språkutveckling för barnet med 

CI. Assistenternas roll och ansvar angående barnet med CI är av betydelse för att få 

teckenspråk och talad svenska parallellt i barnets vardag.  Det fanns en positiv 

inställning från föräldrar och assistenter till att ha en integrerad förskoleavdelning 

inom detta undersökningsområde. I resultatet blev det tydligt att tvåspråkighet, miljö 

och barns identitet var av betydelse för barn med CI i deras kognitiva, emotionella 

och sociokulturella utveckling.  
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INLEDNING  

Barns tal- och språkutveckling är något som ofta diskuteras i olika forum, både i förskolor 

och i olika tidskrifter. Detta är något som vi upplever har blivit mer uppmärksammat sedan 

förskolan fick sin egen läroplan 1998. Historiskt sett har ett hörselskadat barns livssituation 

gått från att ses som en medborgare med små rättigheter till att idag ha lika mycket 

rättigheter som alla andra. I förskolans läroplan finns det också tydliga uppdrag hur 

förskolan ska se till varje enskild individs behov. Vi är två studenter som går sista terminen 

på förskollärarprogrammet i Uppsala universitet, campus Gotland. Språkutveckling hos 

förskolebarn med cochleaimplantat (CI) är något som intresserat oss länge. Utifrån 

läroplanen, verksamhetsförlagd utbildning och tidigare erfarenheter så har vi sett hur 

betydelsefullt det kan vara med tvåspråkighet hos barn med CI. Detta blev en av många 

anledningar till att vilja uppsöka litteratur och få mer kunskap om barns språkutveckling 

när det gäller både tal och teckenspråk. Vi ansåg också att det skulle vara av stor betydelse 

att ta reda på föräldrars och assistenters erfarenhet och kunskap om barn med CI angående 

barnens tal och språkutveckling. Studiens syfte är att utifrån föräldrars och assistenters 

erfarenheter, undersöka hur förskoleverksamhet för barn med cochleaimplantat (CI) 

upplevs och vilka önskemål som finns när det gäller verksamhetens innehåll och 

organisation.  

 

Eftersom vi är två studenter i detta arbete har vi valt att lägga upp vår arbetsfördelning på 

intervjuerna på följande sätt.  

- Elin Söderstrand har haft ansvar för intervju på assistenter, transkribering och 

analys av de intervjuerna. 

- Heléne Håkansson har haft ansvar över föräldrarnas intervjuer, transkribering och 

analys på dessa.  

Syfte med denna fördelning var att respondenterna vid intervjun skulle kunna få ha fokus 

på en av oss under intervjun medans den andra av oss hade ansvar för ljudupptagning och 

eventuella anteckningar. I sammanställningen av analys och övrigt arbete har vi sedan 

gemensamt arbetat fram. 

 

Vi vill tacka alla deltagare som på ett eller annat sätt har hjälpt oss i detta arbete: 
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Föräldrar och assistenter som med stor värme och vilja, delat med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter till oss. 

Eva Enblom som har väglett och peppat oss i arbetet. 

Fia Andersson för all handledning, vägledning under arbetets gång och för att du trott på 

oss. Din hjälp har varit ovärderlig. TACK! 
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SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att utifrån föräldrars och assistenters erfarenheter, undersöka 

hur förskoleverksamhet för barn med cochleaimplantat (CI) upplevs och vilka önskemål 

som finns när det gäller verksamhetens innehåll och organisation. Vi kommer även att 

undersöka vilka uppfattningar som finns hos föräldrar och assistenter angående 

assistentens roll och ansvar samt vilken påverkan en integrerad avdelning kan ha för dessa 

barn i deras tal- och språkutveckling. För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar 

kommer vi att använda oss av intervjuer med föräldrar och assistenter till barn med CI.  

Frågeställning 

 

 Mot bakgrund av erfarenheter, vilka önskemål har föräldrar och assistenter om 

förskoleverksamhetens innehåll och organisation för barn med CI? 

 

 Vilken uppfattning finns hos föräldrar och assistenter angående assistenters roll och 

ansvar kring tal- och språkutveckling hos barn med CI?  

 

 Hur ser föräldrarna och assistenterna på en integrerad avdelning för barn med CI? 
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BAKGRUND  

Vi ger inledningsvis en bakgrund till området ljud och hörsel. För att få en uppfattning om 

cochleaimplantat och dess funktioner är det av betydelse att få en kunskap hur ljud och 

hörsel fungerar. Det är av vikt att tänka på, en individ som behöver ha CI är fortfarande en 

hörselskadad person även när implantatet används. Cochleaimplantat är ett hjälpmedel för 

hörseln. Hörsel och syn är de två sinnen som människan använder mest. För att vi ska 

förstå hur hörseln fungerar ger vi en bakgrund till detta.  

Ljud 

 

Ljud är vibrationer som färdas genom luften och inte syns. Det är när vi pratar, en 

ringklocka ringer eller en hund skäller som vibrationerna transporteras genom luften åt alla 

möjliga håll. Det kallas i dagligt tal för ljudvågor. Alla ljudvågor är olika och det är också 

det som gör att vi människor har egna unika röster. Inte ens samma röst låter alltid likadant 

eftersom ljudvågorna hela tiden är olika.  

 

Ljudvågorna kan vara antingen lågfrekventa eller högfrekventa men också starka eller 

svaga. Ljudvågorna transporteras i luften och fångas sedan upp av ytterörat som sänder 

dem vidare till mellanörat. I mellanörat förändras ljudvågorna från luften till mekaniska 

tryckvågor som transporteras till vätskorna som finns i innerörat. Innerörat även kallat 

cochlean, omvandlar dessa mekaniska tryckvågor till olika ljudsignaler. Ljudvågorna har 

på så sätt omvandlats till olika meddelanden som hjärnan kan förstå. Hur tydligt 

meddelandet blir beror helt på hur våra öron fungerar. Alla de aspekter vi lyft fram måste 

fungera för att vi ska kunna höra bra. (Cochlear, 2014)  

Hörsel och hörselnedsättning 

 

För att ta reda på om det förekommer en hörselnedsättning hos en person görs ett hörseltest 

hos en audionom. Resultatet av hörseltester registreras i ett audiogram. När hörseln är 

uppmätt vet man också om hörselproblemen är lindriga, måttliga, svåra eller grava. 

Beroende på hur svåra hörselproblemen är finns det också olika lösningar att tillgå. Om det 

eventuellt behövs hjälpmedel så diskuteras det när resultatet är klart. Hörselnedsättning 



 

7 

 

uppmäts i decibel hörnivå med förkortning dB HL. Mätning utgår från det svagaste ljudet 

personen kan höra. Hörnivå kan mätas för tal eller rena toner och det fastställs för varje 

öra, och då heter det att det är unilateralt, eller för båda öronen och då är det bilateralt. 

Hörseln sätts i följande fem olika nivåer (Cochlear, 2014).  

Normal hörsel 

Du hör svaga ljud ner till 20dB HL. 

Lindrig hörselnedsättning 

    Hörselnedsättning i det bättre örat på 25-39 dB HL. 

    Du kan ha problem att förstå tal i bullriga situationer. 

    Måttlig hörselnedsättning 

    Hörselnedsättning i det bättre örat på 40-69 dB HL. 

    Du har problem att förstå tal utan hörapparat. 

    Allvarlig hörselnedsättning 

    Hörselnedsättning i det bättre örat på 70-89 dB HL. 

    Kräver starka hörapparater eller ett implantat. 

    Grav hörselnedsättning 

    Hörselnedsättning i det bättre örat över 90 dB HL. 

Du är till stor del beroende av läppavläsning och/eller teckenspråk, eller att 

använda implantat (Cochlear, 2014). 

 

Vid fullgod hörsel kan det jämföras med att du kan höra en viskning så ligger det på cirka 

20 dB, en normal samtalston brukar ligga på cirka 60 dB och högt skrik ligger på cirka 90 

dB (www.component.se ). Detta betyder att om en person inte kan höra ljud under 90 dB 

på det bästa örat har personen en grav hörselnedsättning (se ovan). 

 

 

Cochleaimplantat (CI), vad är det?  

 

Ett cochleaimplantat (CI) är en liten medicinsk elektronisk apparatur som kompenserar 

eller ersätter funktionen på det inneröra som är skadat. Ett cochleaimplantat består av två 

olika delar, ett inopererat implantat och en yttre del som är en ljudprocessor. Den yttre 

delen ser ut som en vanlig hörapparat och till den finns det en sladd som är kopplad till en 

http://www.component.se/
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sändare med magnet och sitter fast snett bakom örat (Karolinska, 2013). Vanliga 

hörapparater förstärker ljud men cochleaimplantatets huvudsakliga uppgift är att verka från 

det skadade innerörat. Cochlea är ett engelskt ord och betyder snäcka och den sitter i 

innerörat. För de personer som har en grav eller måttlig hörselskada, även på båda öronen 

är de som CI är mest lämpliga för. Där hörapparater inte är till någon hjälp och ett 

testresultat av taluppfattning hos en audionom har understigit 50 % kan även CI vara ett 

alternativ (Cochlear, 2014).  

Teckenspråk  

 

Teckenspråk är ett visuellt och gestuellt språk som har egen grammatik och eget ordförråd. 

Det är främst uppbyggt på olika signaler till exempel handrörelser och mimik och det 

uppfattas med synen. De som främst använder sig av teckenspråk är hörselskadade och 

döva.  Teckenspråket är ett språk som uppkom genom spontana situationer mellan 

hörselskadade människor. Det är inte ett språk som är internationellt utan det finns 160 

olika teckenspråk i världen. I Sverige används det svenska teckenspråket. Det finns 

teckenspråkstolk för hörselskadade och döva att tillgå vilket bidrar mycket för de 

hörselskadade och döva personerna att få känna gemenskap och delaktighet i alla 

sammanhang (SPSM, 2014). 

 

 När det gäller det talade språket uppfattas det genom att ljudsignaler går via öronen men 

när det gäller teckenspråk så är det centrala användandet av händer, gester och mimik 

eftersom man tar in med ögonen. Rösten används mycket sällan då gravt hörselskadade har 

svårt att lära sig tala eftersom de inte hör sin egen röst. Trots detta är munrörelserna 

centrala i användandet av teckenspråk för att kunna använda sig av läppavläsning. I 

teckenspråk finns det ett tecken för varje svenskt ord. Det finns även ett handalfabet som 

innehåller olika handformer för olika bokstäver. Att bokstavera med handalfabet används 

oftast vid personnamn eller namn på orter. En del i kulturen hos teckenspråkiga personer är 

att man inte bokstaverar sitt namn utan man använder sig istället av olika persontecken 

(SPSM, 2014). Persontecknet symboliserar oftast något som är specifikt för den aktuella 

personen, till exempel en person som har måleri till yrke och heter Mikael, då kan 

persontecknet vara bokstaven M som görs i handrörelser för målning.  
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TECKENSPRÅKETS HISTORIA  

 

I denna del kommer vi lyfta fram historiskt hur synen på hörselskadade och döva har sett ut 

och hur deras situation har varit. Inledningsvis börjar vi i antiken för att avsluta denna del 

med två olika undervisningsmodeller som kom fram under 1700-talet. Hur och när 

undervisning och teckenspråk utvecklades är också något som vi kommer att belysa. I 

huvudsak har vi använt oss av texter från en hemsida som heter www.teckenspraket.se då 

vi ansett att den har innehållit relevant information för att skapa sig en förförståelse 

historiskt och kunna ta till sig intervjusvaren i vår resultatdel på bästa sätt. 

Under antiken 

 

Under antiken var det mycket vanligt att de starkaste och vackraste människorna 

avgudades. Detta gjorde att fadern i familjen ägde rätten till att avgöra och bedöma om ett 

barn skulle få leva eller inte. Detta ledde bland annat till att det var åtskilliga döva barn 

som antingen sattes ut i skogen eller mördades. Så långt fram som på 1500-talet ansåg man 

att det var lönlöst att undervisa döva eller hörselskadade barn. Galenos (131-200 f.Kr.) var 

den man som hade lagt fram denna teori.  Han ansåg att både ljud och språk var oskiljbara 

och att de tillsammans uppstod i hjärnan (Teckenspraket, 1993) .  

 

Om det fanns en defekt på hörseln ansåg Galenos att det också måste finnas en defekt på 

talet. Under denna tid ansågs det att dövhet var ett större handikapp än blindhet, på grund 

av att blinda faktiskt kunde lära sig det talade språket och kommunicera med andra utan 

svårigheter. Eftersom de döva fick växa upp utan denna möjlighet blev de också svårt att 

kunna kommunicera med andra. Det grekiska och romerska samhället ansåg att de döva 

saknade uppfattningen om språkets betydelse, vilket var en viktig faktor för att kunna tänka 

och resonera. Denna inställning till döva gjorde att det inte ansågs vara genomförbart att 

kunna skilja de döva från de förståndshandikappade individerna. En gammal judisk lag, 

Talmund, förklarade de döva som omyndiga, någon egendom fick de inte äga, inte upprätta 

testamente och de fick inte heller gifta sig. Deras skyldigheter och rättigheter ansågs ligga 

på samma nivå som hos ett barn (Teckenspraket, 1993).   

http://www.teckenspraket.se/
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Dövas undervisning kommer igång 

 

I början av 1500-talet fanns det en italiensk man vid namn Girolamo Cardano som bland 

annat var läkare och matematiker men beskrivs även som den första psykologen. Han hade 

en relativt klar bild över hur själva skrivandet var i förbund med tal och tanke men skrivna 

bokstäver och olika idéer kunde även sammanföras utan att ljud fanns med och verkade. 

Det var genom denna revolutionerande tanke som också de första dövundervisningarna 

kunde börja. 

 

I Spanien under 1500-talet kom adeln att bli mycket välbärgad, då de ofantliga 

rikedomarna kom skeppandes från Sydamerika. Spanjorerna ville att rikedomarna skulle 

bevaras inom varje familj vilket samtidigt gjorde sitt till att det blev vanligt med ingifte. 

 Konsekvenserna av det blev inavel och många barn som föddes var hörselskadade eller 

döva. I detta läge när spanjorerna inte ville att rikedomarna skulle skingras blev det 

nödvändigt att även de döva fick rätt till att ärva samt att de skulle få undervisas. Det var 

främst aktuellt i de högre samhällsklasserna. Trots att Spanien gav stort stöd till 

undervisning för döva så spred det sig inte i någon direkt utsträckning 

(www.teckenspraket.se ).  

Den franska modellen 

 

Den största förändringen för de döva kom först under 1700-talet. Det var då som de dövas 

situation uppmärksammades på allvar och teckenspråket fick möjlighet att utvecklas. År 

1721 föddes en man vid namn Abbé Charles-Michael de IÉppé som skulle komma att få en 

framträdande roll för både de dövas men också för språkets roll och utveckling.  Det var 

under tiden som Abbé de IÉppé gick sin utbildning till präst som han träffade två 

femtonåriga flickor som också var döva. I samband med att han undervisade dessa flickor i 

skrivning och läsning fick han också ett stort intresse för att de döva skulle få hjälp, 

framför allt så skulle deras själar räddas för att inte fördärvas. Efter det att han hade 

undervisat flickorna grundades också Frankrikes första dövskola och det också för 

allmänheten. Den var också den första i världen och ledaren för skolan stod Abbé de IÈppe 

för. Eftersom undervisningen där i huvudsak skedde på teckenspråk kom det också att 

kallas för att man använde sig av “teckenmetoden” och även för “den franska metoden”.  

 

http://www.teckenspraket.se/
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Abbé de IÈppe fascinerades mycket av hur samtalen mellan eleverna fungerade och det 

främst genom att de använde sig av teckenspråk. Han studerade den grammatik som fanns i 

språket och ville även att de gemensamt skulle utöka teckenspråket. Det blev inte riktigt 

som Abbé de IÉppe önskade utan i själva verket var det de döva som mer eller mindre 

utvecklade teckenspråket själva. Abbé de IÉppes vilja och försök till att utveckla 

teckenspråket misslyckades men han anses ändå ha haft en stor betydelse för 

teckenspråkets utveckling och utbredning i världen. Genom att han undervisade många 

från flera länder till dövlärare bidrog det också till att hans metod fick möjlighet att sprida 

sig runt om i världen. Det bidrog till att det idag finns spår av “lånetecken” från det franska 

teckenspråket (www.teckenspraket.se ).  

Den tyska orala metoden 

 

När det gäller viljan att arbeta fram en framgångsrik undervisningsmetod för de döva var 

inte Abbé de IÈppe ensam. Under samma århundrade så levde och arbetade även en 

dövpedagog vid namn Samuel Heinicke i Tyskland. Han ansågs vara en stark förespråkare 

för den orala metoden, där fokus låg på tal och läppavläsning. Här var det fokus på att döva 

inte skulle få använda sig av det språk som de naturligt annars använde sig av, teckenspråk. 

Den här metoden hade en mycket stor genomslagskraft i Tyskland och 1778 grundades 

även den allra första dövskolan som kom att tätt följas upp andra skolor. 

 

Samuel Heinicke och Abbé de IÉpeé kom att bli bittra motståndare och det förekom också 

en brevväxling mellan herrarna som hade innehåll med fräna ordväxlingar. Dessa brev 

finns välbevarade i akademien i Zürich, Schweiz. de IÉpeé´s argument i diskussionen var 

att Heinickens metod med läppavläsning och talträning skulle vara alldeles för 

tidskrävande för de döva. Riskerna med missuppfattningar och att de inte skulle hinna lära 

sig något annat var för stora ansåg Abbé de IÉpeé. Han ansåg vidare genom att använda sig 

av teckenmetoden fick de döva det lättare att kommunicera med varandra och de blev 

också bra på uttrycka sig i skrift. Heinicke argumenterade emot med att anse att isoleringen 

från samhället skulle bli för stor om de döva uteslöt användandet av sin röst. Även idag 

diskuteras detta och det finns olika åsikter om det är den franska eller tyska metoden som 

ger bäst resultat. Majoriteten av de som är döva har alltid varit för att de personerna ska få 

använda sig av teckenspråk (www.teckenspraket.se ). 

 

http://www.teckenspraket.se/
http://www.teckenspraket.se/
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Den svenska dövskolan  

 

Per Aron Berg anses vara en av de första som startade en skola för döva i Sverige. Skolan 

startades 1808 och bedrevs då i första hand på teckenspråk för att sedan mer och mer 

övergå till att använda sig av det talade språket i mitten av 1800- talet. Efter de stridigheter 

som varit angående den franska och den tyska metoden hölls det sedan en kongress 1880 i 

Milano där det togs beslut om vilken metod som hela Europa skulle använda sig av. Den 

orala metoden ansågs och beslöts vara den som skulle användas. Denna kongress som idag 

går under namnet Milanokongressen fick stor påverkan på dövas undervisning i Sverige. I 

Sverige kom det en lag 1889 om att dövas undervisning var obligatorisk. I slutet på 1800-

talet förbjöds användandet av teckenspråk både i undervisning och på fritid. Den största 

anledningen som gavs var att de döva skulle nu göras till ”hörande”. Detta beslut skulle 

komma att hålla i sig i nästan hundra år (www.skolverket.se ).  

 

De första cochleaimplantaten opererades på vuxna som hade förlorat hörsel i vuxen ålder, 

detta skedde 1984. Det första barnet som opererades var 1990 och barnet hade förlorat sin 

hörsel, alltså ingen medfödd dövhet.  Det barn som hade en medfödd dövhet opererades 

bara några år strax efter. Medelåldern på barn som opererades har sjunkit snabbt. Det har 

gått från att medelåldern på barnen 1995 var 5,2 år fram till idag då operationerna görs på 

barn som är under ett år (Johansson I., Johansson U. & Östlund, 2008, s.6) . I och med att 

de flesta barndomsdöva barnen idag opereras innan ett- årsålder har det också lett till att 

dessa barns första språk oftast blir talad svenska.  Om föräldrarna även är normalhörande 

kan också tillgången till teckenspråk bli mindre (www.HRF.se ).  

 

 Sveriges dövas riksförbund (2011) beskriver, i takt med att det gjordes fler CI-operationer 

på allt yngre barn uppstod det också diskussioner i Sverige angående för- och nackdelar 

med CI. Diskussionens ena sida bestod av att föräldrarna ansågs bli påverkade av läkare 

som var för CI-operation som det enda rätta alternativet.  CI-operationen skulle få de döva 

barnen att bli fullt hörande och i princip kunna klara sig helt utan teckenspråk. På den 

andra sidan av diskussionen beskrivs hur ett utanförskap skulle kunna uppstå i den talande 

världen eftersom CI inte kunde användas i alla sammanhang till exempel i viss idrott och 

bad. Det uppstod en uppfattning om att Sveriges dövas riksförbund skulle vara mot 

cochleaimplantat men de hänvisar till att detta var felaktigt. ”Vi är således inte emot 

cochlea implantat, vi är för teckenspråk”. (www.sdr.org ) 

http://www.skolverket.se/
http://www.hrf.se/
http://www.sdr.org/
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DEFINITION AV BEGREPP 

I detta avsnitt definieras återkommande begrepp som tas upp i vår studie. Vi vill synliggöra 

de begrepp som vi använder då vi anser att är relevant för att förstå vårt resultat.  

Tvåspråkighet för personer med hörselnedsättning  

 

Roos (2006) framhåller tvåspråkighet med att för en person som har en hörselnedsättning 

eller en dövhet innebär en tvåspråkighet att de kan behärska två språk, både teckenspråk 

och talad svenska. Att vara tvåspråkig innebär, du använder båda språken parallellt till att 

kommunicera och gör dig förstådd med andra. Genom att kunna behärska båda språken 

påverkas och utvecklas du som människa samt att du får en större möjlighet och 

delaktighet i samhället (Roos, 2006 s.26). För att få en större förståelse för vad 

tvåspråkighet är beskriver SPSM (Svenska specialpedagogiska myndigheten) detta:  

Att vara tvåspråkig innebär enligt SPSM: 

 kunna använda språken separat i skilda situationer 

 kunna växla mellan språken i ett gemensamt 

sammanhang 

 ha en känsla för när det ena respektive det andra 

språket bör användas (SPSM, 2014).     

Att tidigt i livet kunna utveckla och få tillgång till tvåspråkighet är en livskunskap, just för 

att du senare i livet får en valmöjlighet till ditt egna val av kommunikation. Genom att bli 

tvåspråkig tidigt bidrar det till en större trygghet och möjlighet till delaktighet i samhället 

(SPSM, 2014).    

  

Tal och språkutveckling för döva – hörselskadade 

 

 
Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) understryker vikten av att pedagogen på förskolan 

har en kunskap om hur barns tidiga tal- och språkutveckling påverkar hur barnets läs- och 
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skrivutvecklingen kommer att se ut upp i högre ålder (Wagner m.fl., 2010 s. 131). 

Asmervik, Ogden och Rygvold (1995) har funnit i studier att många hörselskadade barn 

har ett mer begränsat ordförråd än vad de normalhörande barnen har. De hörselskadade 

barnen behöver ofta hjälp med att bekräfta vad de hör samt arbeta systematiskt med 

språket. Ett hörselskadat barn kan enligt författarna behöva hjälp av hörselpedagog och 

specialpedagog med sin språkutveckling flera gånger i veckan. För att förtydliga och hjälpa 

barnet kan assistenten använda sig av både talat språk och teckenspråk (Asmervik, Ogden 

& Rygvold, 1995 s. 262-263). Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) pekar på att 

språkinlärning är en process som sker i samspel med andra: 

 

Språkinlärning är den process där en inlärare (en individ) 

utvecklar ett eller flera språk- talade, skrivna eller teckenspråk- 

i samspel med omgivningen (Wagner m.fl., 2010, s. 196).  

 

Cramér- Wolrath (2006) poängterar att idag anpassas barnets behov av språkinlärning på 

de förskolor där barnen med CI går. Föräldrar erbjuds också idag av kommuner och 

landsting olika teckenspråkskurser för att underlätta barnens språkutveckling (Cramér- 

Wolrath, 2006 s.39). 

Integrerad förskoleavdelning 

 

Med en integrerad avdelning menar vi en avdelning där all personal har ökad förståelse, 

kunskap och kompetens för arbete med tvåspråkighet till barn med CI. Avdelningen är 

ljudanpassad med hörslingor och annan hörselutrustning till all nödvändig teknik till 

exempel lampa som blinkar då telefon ljuder. Vi menar även att i barngruppen finns det 

flera hörselskadade och döva barn tillsammans med normalhörande barn. Vidare menar vi 

också att all verksamhet sker på två språk, talad svenska och teckenspråk, parallellt i den 

dagliga verksamheten. 
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LITTERATURÖVERSIKT 

För att få mer kunskap om vad hörselskada och cochleaimplantat är började vi med att 

söka efter relevant litteratur kring det valda ämnet på biblioteket, i olika databaser och via 

internet. Enligt Bell (2011) är det viktigt att man för anteckningar under arbetets gång 

vilket vi också har gjort fortlöpande (Bell, 2011 s.68).  Det var svårt att hitta tidigare 

forskning om vårt ämne eftersom operationer på insättning av cochleaimplantat på barn är 

bara lite drygt 20 år gammalt. I de träffarna som databasundersökningar gav, handlade det 

oftast om barn med språkstörningar eller barn med försenad talutveckling. Den mesta 

informationen och bakgrunden som vi har hittat kring hörselskada och Cochleaimplantat, 

har vi funnit på olika hemsidor. Den forskning vi använt baseras på forskningsresultat från 

studier av Preisler, Tvingstedt, Ahlström, Svartholm och Cramér- Wolraths. I vissa delar 

har vi använt oss av erfarenhetsbaserade kunskapstexter av Blücher, Lindö, samt av 

Asmervik, Ogden och Rygvold. Vår litteraturöversikt avslutas med teoretiska perspektiv 

som vi funnit relevanta för vår studie. 

 

Tidigare forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 

 

Meningsskapande och sociala färdigheter 

 

Preisler, Tvingstedt och Ahlström (2002) hävdar att det för ett barn är av stor vikt att ha 

nära kamratrelationer för sin emotionella och sociala utveckling. Det är i nära relationer 

som en grundläggande kompetens hos barnet blir tydlig och att det också är i dessa 

sammanhang som det sker en socialisation (Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2002 s. 403-

418). Cramér – Wolrath (2013) beskriver hur tittut -lekar mellan en vuxen och ett barn vid 

ett- årsålder kan vara mycket intressanta för det lilla barnet eftersom det är vid den ålder 

som barnet börjar skapa sig en förståelse för interaktion och gemenskap. I leken 

uppkommer ett samförstånd och en gemenskap formas mellan barnet och den vuxne. 

Genom leken utvecklas barnets nya kunskap och lärande (Cramér – Wolrath, 2013 s.18). 
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Enligt Cramér-Wolrath (2006) har synen på kommunikation blivit ett av 

grundfundamenten till språkutveckling hos barn idag. Att interaktion mellan människor är 

en av de största byggstenarna i språkutveckling uppdagades tydligt när barnhemsbarnen i 

bland annat Rumänien uppmärksammades. Där hade barnen haft så lite samspel och 

interaktion med vuxna att deras språk var underutvecklat (Cramér- Wolrath, 2006, s.39).  

 

Preisler m.fl. (2002) framhåller att det är barnens kommunikativa förmåga som förvärvas i 

barnens relationer. Att kunna förstå andras känslor och kunna ge uttryck för sin egen, både 

praktiseras och utvecklas i de kamratrelationer som barnet är i (Preisler, m.fl. 2002 s. 403-

418). Det kan också jämföras med Bjar och Libergs (2003) beskrivning av om att kunna 

formulera sina egna åsikter och lyssna på andra, växer också interaktion fram. Detta är 

något som ständigt befinner sig i rörelse, meningsfulla sammanhang nyskapas, omskapas 

och återskapas hela tiden i interaktionen (Bjar & Liberg, 2003 s. 19, 26). 

 

De sociala färdigheterna hos ett barn blir påverkade om det finns förseningar i sättet att 

kunna uttrycka sig, till exempel emotionellt, mimik och med gester. Därför är det av vikt 

skriver Preisler, Ahlström och Tvingstedt (1997) att barn får utveckla sin förmåga att 

uttrycka egna kunskaper och erfarenheter men att även kunna utrycka sina känslor. Vidare 

beskriver Preisler m.fl. (1997) hur det i studier under 1980- och -90talet har kommit fram 

vilka positiva effekter ett rikt teckenspråk ger de döva barnen. Då är inte de emotionella, 

sociala och kommunikativa aspekterna i fokus utan det är främst språkinlärningen i 

allmänhet (Preisler, Ahlström & Tvingstedt, 1997 s. 263-272).  

Identitet 

 

Blücher (1994) pekar på att döva barn även behöver träffa andra döva barn och vuxna för 

att få känna samhörighet och få en språklig förebild. Det är av betydelse att barnet får 

använda sitt teckenspråk med flera som gör att de kan bygga sin egen identitet och vara i 

en språkmiljö där alla förstår varandra. Utifrån den grundtryggheten hävdar Blücher (1994) 

att det också blir lättare för det döva barnet att komma den svårförståeliga ”hör-” och 

”talvärlden” närmare (Blücher, 1994 s. 139).  
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Bjar och Liberg (2003) redogör för betydelsen att förstå, skapa mening och få andra att 

förstå oss kommunicerar vi människor med varandra. Tillsammans skapas det liv vi lever i. 

Det är i olika samtal då vi utbyter erfarenheter och kunskap med varandra som vi också 

ingår i flera meningsskapande sammanhang och får ny kunskap (Bjar & Liberg, 2003 

s.18). 

När det gäller skrift, tal och även gestaltande så har både hemmet och förskolan som sin 

viktigaste uppgift att låta barnet ”bada” i språket hävdar Lindö (2009). Vidare anser Lindö 

(2009) att barnen lär sig språk genom att hela tiden befinna sig i en språklig miljö 

tillsammans med både vuxna och barn. Kreativitet, relationer till andra, barns tänkande och 

kulturella och den personliga identiteten utvecklas av språket (Lindö, 2009 s. 253). 

 

Tidig kommunikation hos döva barn 

 

Preisler m.fl., (1997) poängterar hur det i tidigare forskning ofta diskuteras hur just 

talproduktion och taluppfattning hos de döva barnen sker. Tal och språk är inte något som 

är synonymt med varandra. Det första det lilla barnet behöver utifrån ett 

utvecklingsperspektiv är att kunna se och förstå gester, mimik, ansiktsuttryck och att höra 

tal. Ett av de grundläggande bidragen som kommer från ansiktet är kunna läsa av de 

emotionella situationer som uppstår i interaktionen mellan mottagaren och talaren. Vidare 

hävdar Preisler m.fl. (1997) hur spädbarn som är 2-4 månader gamla kan, trots sin unga 

ålder, ha stort fokus på moderns huvudrörelser och blick för att ta reda på vad det är hon 

vill att barnet uppmärksammar. (Preisler m.fl., 1997 s. 263-272). 

 Om det föreligger språkförseningar kan det också i sin tur försvåra delaktigheten i mer 

sammansatta relationer. I sin forskning har Preisler m.fl. (2002) kunnat se synens stora 

betydelse för barn under ett år. De anser att under barnens första levnadsår har de döva 

barnen precis samma förutsättningar att kunna kommunicera med sina hörande föräldrar 

som hörande barn. Fokus på den kommunikationen ligger där i att läsa av gester, rörelser 

och mimik. Här kan barnen förstå och delta i tittut - lekar, imitera sina föräldrars 

handlingar och utforska saker i sin omgivning i lika stor utsträckning som de hörande 

barnen. Preisler m.fl. (2002) anser att hörselnedsättningen vid den åldern sällan är något 
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hinder när barnet vill kommunicera även om de hörande kanske börjar uttala ord kring ett 

års ålder. Vidare poängterar författarna, att ha förmågan att kunna använda sig av ett språk 

i samförstånd och kunna dela olika känslor och erfarenheter med varandra är av stor 

betydelse. Språket behövs också för att kunna förstå abstrakta begrepp till exempel i olika 

rollekar (Preisler m.fl., 2002 s.403-418). 

Tvåspråkighet 

 

Den debatt som började på 1700-talet och som fortfarande pågick i slutet av 1990-talet 

gällde vilket språk som de barn som har en måttlig hörselskada skulle använda sig av. Det 

innebar att det ännu under 1997 inte var självklart att lärare eller föräldrar använde sig av 

teckenspråk om barnen hade hörapparat eftersom de oftast ansågs kunna lära sig det talade 

språket menar Preisler m.fl. (1997). Det är inte ovanligt att det sker missförstånd i 

kommunikationen eftersom den hörselskadade som använder sig av hörapparat ofta kan 

missa ord i samtal med andra. Preisler m.fl. (1997) framhåller hur de döva barnen som 

använder CI fortfarande är döva. När barnen plockar av sig implantaten är de lika döva 

som innan CI-operationen. Genom att ge dem en tvåspråkighet med tal och tecken blir 

deras cochleaimplantat en positiv förstärkning i den sociala, kognitiva och emotionella 

utveckling menar (Preisler m.fl., 1997 s.263-272). Svartholm (2010) hänvisar också till 

Preisler m.fl. (2002)som beskriver hur CI kan ses som ett verktyg för att barnet kan bli 

tvåspråkig med teckenspråk och talad svenska. Teckenspråket ses som en nödvändighet för 

att kunna hänga med i abstrakta resonemang och kunna ha en förståelse för komplexa 

meddelanden. Nu kan den nya generationen av barn med CI använda sig av tvåspråkighet 

eftersom det finns tillfällen då implantaten inte kan användas till exempel vid bad och 

simning. Att använda sig av en tvåspråkighet skriver Svartholm (2010) kan ses som en 

tillgång utifrån ett livsperspektiv (Svartholm, 2010 s. 159-174). 

 

 

Teckenspråk 

I Cramér – Wolraths rapport (2013) framgår att teckenspråk som officiellt språk har en kort 

historia: 
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1981 erkände riksdagen teckenspråket som dövas första språk. 

Sverige blev därmed det första landet i världen som officiellt 

erkände teckenspråket som ett språk (Cramér – Wolrath, 2013 

s.10).  

Talad svenska och svenskt teckenspråk skiljer sig en del från varandra.  De rädslorna som 

finns angående att använda sig av teckenspråk med det döva barnet, att det på något sätt 

kan hindra talutvecklingen hos det barnet stämmer inte hävdar Preisler m.fl. (2002). Under 

1980- och -90talet särskilt, har det framkommit att det finns positiv inverkan genom att 

döva barn lärde sig teckenspråket och då var det i allmänhet barnens socioemotionella, den 

kommunikativa utvecklingen och språkinlärningen man tänkt på (Preisler m.fl., 2002 

s.403-418) .  Med hörseln uppfångas det talade språket och med synen uppfattas 

teckenspråket. De båda språken är uppbyggda på lite olika sätt. Hörseln fångar upp orden 

som sägs i den ordningsföljd som talas. När teckenspråket används så är det handrörelser, 

mimik och gester som används och synen kan uppfatta flera företeelser samtidigt (Cramér 

– Wolrath, 2013 s.10).  

Kommuners och landstings åtaganden  

 

Kristina Svartholm (2010) lyfter fram i sin studie hur olika landsting i Sverige från 2007 

började erbjuda föräldrar att göra en hörselscreening på sina nyfödda barn för att kartlägga 

eventuella hörselnedsättningar eller dövhet. Numera ansvarar alla landsting för att ge 

föräldrar till hörselskadade och döva barn information och utbildning i svenskt teckenspråk 

(Svartholm, 2010 s. 159-174). 

 

Vidare redogör Svartholm (2010) för hur föräldrar från 1998 har rätt till att få 240 timmar i 

olika kurser om teckenspråk gratis av kommuner och landsting. Staten går också in och 

subventionerar dessa. Oftast sker dessa utbildningar under barnets första fem levnadsår.  

I takt med att operationer av cochleaimplantat sker i större utsträckning på barn har också 

antalet föräldrar till teckenspråkskurser minskat. Detta är något som blivit tydligt genom 

åren förklarar Svartholm (2010) i sin studie. Hon tror att en av anledningarna kan vara att 

föräldrar idag har en mer avvaktande inställning till huruvida hur mycket deras barn 

kommer att använda sig av teckenspråk. Det kan röra sig om mer praktiska orsaker såsom 

att gå ifrån sitt arbete, långt avstånd till kurserna kan också vara bidragande orsaker 

(Svartholm, 2010 s. 159-174). 
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Svartholm (2010) poängterar hur kommunerna i landet har skyldigheter att ge barn plats i 

förskola och skola men att kunna få plats i en specialanpassad förskola för teckenspråk är 

dock inget som kommunerna är skyldiga att ge. De kan även utesluta ersättning om 

föräldrar väljer förskola utanför det aktuella upptagningsområdet. Dock har de ett ansvar 

att tillhandahålla och se till barnets behov vilket kan i sin tur vara, mindre barngrupp, 

teckenspråk eller stöd från assistent. Från att döva barn i början på 1990-talet fick 

cochleaimplantat inopererade har antalet också ökat markant och det är också vanligare att 

de i dag får två implantat, ett till varje öra. Det som det fortfarande dock finns lite 

forskning om, är vilka effekter CI har haft när det gäller akademiska prestationer och 

barnens välbefinnande ur ett psykosocialt perspektiv. Det är främst på grund av att de allra 

första barnen med CI är första generationen och har ganska precis fyllt 20 år (Svartholm, 

2010 s. 159-174). 

 

Förskolans läroplan 98/10 

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98/10) anges de uppdrag, värdegrunder och mål som är gäller i 

förskolan. Ett av förskolans uppdrag är att inspirera alla barns intresse och nyfikenhet till 

lärande och utveckling: 

 

 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barns 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö, 98/10 

s.7). 

 

Läroplanen för förskolan ska ses som ett levande material och ska finnas med i det dagliga 

arbetet i verksamheten för alla pedagoger.  
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

I denna del kommer vi att beskriva två olika teoretiska perspektiv, det sociokulturella 

perspektivet och det utvecklingsekologiska perspektivet, som vi har uppfattat är relevant 

för detta arbete. Det sociokulturella perspektivet har vi valt att använda oss av eftersom där 

ligger det sociala samspelet mellan individer som en central del. Språk och kommunikation 

måste ske i samspel med andra för att utvecklas och för att den enskilde individen ska 

kunna skapa sig förståelse för andra. I det utvecklingsekologiska perspektivet beskrivs det 

hur den yttre miljön har stor betydelse för individens utveckling. Vår uppfattning är att all 

organisation (familj, förskola, sjukvård och samhälle) hänger ihop med varandra. Det har 

en betydelse för hur barnen med CI ska få en bra förskoletid. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Grundaren till det sociokulturella perspektivet är den ryske forskaren Lev Semënovic 

Vygotskij. Han föddes i Vitryssland 1896 och dog i tuberkulos när han var 38 år gammal. 

Vygotskijs syn på människan är att vi är både biologisk och kulturella individer (Forssell, 

2011 s.153, 161). Vi föds in i en värld där vi utvecklas av samspel med människor runt oss. 

Genom att vi utbyter erfarenheter med varandra bidrar det till att vi får en förståelse för 

andra människor (Säljö 2000 s.66).  Hwang och Nilsson (2011) lyfter även fram att 

Vygotskij ansåg att barnets utveckling styrs helt beroende av i vilken kulturell situation 

som de växer upp i. Med detta menar han att utvecklingen blir ett resultat av barnets 

sociala samspel med sin omgivning som till exempel familjen och lärarna (Hwang & 

Nilsson, 2011 s. 66-67). Det mest centrala i det sociala samspelet blir då språk och 

kommunikation. Genom språket hjälper det barnet att delta i ett socialt samspel med andra 

människor, antingen i konkreta samtal eller i form av dialoger. Detta gör att barnet skapar 

sig en förmåga att resonera med sig själv samt utveckla tänkandet. Vidare redogör Hwang 

och Nilsson (2011) hur Vygotskij ansåg att utvecklingen sker både “inifrån och ut” samt 

“utifrån och in”. Genom detta blir det till stor vikt att både föräldrar och lärare förhåller sig 

till barnets utveckling och inlärning (Hwang & Nilsson, 2011 s. 66-67).   

 

Hwang och Nilsson (2011) definierar också hur Vygotskij myntade begreppet den 

proximala utvecklingszonen vilket innebär att i handling ligger den vuxne lite steget före, 

dock inte så långt från barnets aktuella utvecklingszon. I den proximala utvecklingszonen 
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skall barnet få möta olika krav och utmaningar som de klarar av genom stöd av vuxna. 

Vuxna skall i detta sammanhang fungera som en “byggnadsställning” då de skall stödja 

och främja barnets utveckling genom att skapa mål som barnen kan klara av. Här gäller det 

att se vad barnet klarar av på egen hand och tillsammans med vuxna som har större 

erfarenhet. Det gäller att vuxna väcker barns nyfikenhet och intresse genom att ställa öppna 

frågor, där man inte kommer med svaret eller lösningen (Hwang & Nilsson, 2011 s.66-67). 

  

 

Det utvecklingsekologiska perspektivet 

 

Grundaren till det utvecklingsekologiska perspektivet är den rysk-amerikanske psykologen 

Urie Bronfenbrenner (1917-2005). Runt 1980 utvecklades detta perspektiv då 

Bronfenbrenner hade studerat barns utveckling i olika kulturer och denna studie resulterade 

i hur miljön inflytande påverkar individens utveckling. Bronfenbrenner var som Vygotskij, 

intresserad av relationen mellan samhället och individen, men han vände sig emot att man 

la allt för stor kraft på att koncentrera sig på den enskilda individen när den yttre miljön har 

lika stor betydelse för hur individen påverkas. För att vi skall få en förståelse för hur 

kopplingarna ligger mellan individen och samhället utvecklade Bronfenbrenner (1978) en 

utvecklingsekologisk modell. Denna modell har stor betydelse för dagens förskola och 

skola då den tar upp sambandet mellan samhället och individens betydelse för barn och 

ungdomars utveckling (Hwang & Nilsson, 2011 s.71-74). 

 

Det utvecklingsekologiska perspektivet består av fyra olika systemnivåer. Den första är 

mikrosystemet. I denna nivå är det närmiljön som omger barnet som till exempel familjen. 

Detta system är viktigt för att barnet skall må bra. Efter mikrosystemet kommer 

mesosystemet. I denna systemnivå är det kopplingar mellan olika mikrosystem, de vill säga 

att avgörandet hur en elev beter sig i skolan är inte bara styrande av hur skolan fungerar 

utan även familjen och barnens kamrater har ett stort inflytande. I nästa nivå kommer 

exosystemet i detta ingår de miljöer som barnet själv inte är delaktig i men som har en stor 

betydelse till exempel föräldrarnas arbetssituation eller skolans personalsituation. Den 

fjärde och sista nivå är makrosystemet. I makrosystemet handlar det om normer och 

värderingar. Här handlar det om allmänna drag som individen lever i. Till exempel vad vi 
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har för levnadsstandard, familjepolitik eller andra kulturella faktorer (Hwang och Nilsson, 

2011 s.71-74).  

 

En ytterligare nivå som Bronfenbrenner tar upp är tiden som en viktig faktor i det 

utvecklingsekologiska perspektivet. Denna nivå kallas för kronsystemet, kronsystemet är 

viktig faktor just för att både miljön och individen förändras med tiden. Bronfenbrenner 

anser att alla dessa nivåer är viktiga och att man har en förståelse för hur dessa kan ha en 

påverkan på individens utveckling (Hwang och Nilsson, 2011 s. 71-74).  

 

METOD  

Syftet med denna studie är att utifrån föräldrars och assistenters erfarenheter, undersöka 

hur förskoleverksamhet för barn med cochleaimplantat (CI) upplevs och vilka önskemål 

som finns när det gäller verksamhetens innehåll och organisation. Vi kommer även att 

undersöka vilka uppfattningar som finns hos föräldrar och assistenter angående 

assistenternas roll och ansvar samt vilken påverkan en integrerad avdelning kan ha för 

dessa barn i deras tal- och språkutveckling. För att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar kommer vi att använda oss av intervjuer med föräldrar och assistenter till 

barn med CI.  

 

Intervju som metod 

 

 

Vi valde att genomföra en intervjustudie då vi ansåg att intervjuer skulle vara det bästa 

sättet för att få reda på föräldrar och assistenters erfarenheter och valmöjligheter angående 

barn med CI. När vi skriver övergripande om våra intervjupersoner kommer vi att namnge 

dem som respondenter. Enligt Esaiasson, Gilljam, Ocarsson och Wängnerud (2012) är en 

respondent en person som delger sin egen åsikt, uppfattning och känslor mer direkt 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012 s. 227-228). Vi anser detta relevant 

eftersom vi efterfrågar föräldrars och assistenters egna uppfattningar och erfarenheter.  

När vi skrev frågorna utgick vi ifrån en kvalitativ metod då vi trodde att det skulle passa 

bäst i vårt arbete. Eliasson (2013) anser att en sådan metod lämpar sig bäst för det är viktigt 
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att vi som intervjuar har möjlighet att kunna få en djupare förståelse inför det ämne som vi 

efterfrågar. Intervjuerna skulle också kunna bli mer flexibla, vilket gjorde att vi skulle få 

tillgång till ett mer rikt material (Eliasson, 2013 s.22-28). Även Trost (2005) framhåller 

vilka fördelarna kan vara med att använda sig av en kvalitativ intervju. Det är i den 

kvalitativa intervjun de bästa förutsättningarna ges för att få reda på hur den intervjuade 

känner, tänker och vilka erfarenheter som finns angående det ämne som diskuteras (Trost, 

2005 s.23). Frågorna i bilaga 2 och 3 är slutna men dessa kommer att följas upp av 

följdfrågor såsom, Varför? /Varför inte? eller Kan ni utveckla? Detta ville vi främst för att 

ge respondenterna utrymme till ett berättande. 

Urval  

 

Vi har valt att utifrån föräldrars och assistenters erfarenheter, undersöka hur 

förskoleverksamhet för barn med cochleaimplantat (CI) upplevs och vilka önskemål som 

finns när det gäller verksamhetens innehåll och organisation. Vi ville även undersöka vilka 

uppfattningar som fanns hos föräldrar och assistenter angående assistentens roll och ansvar 

samt vilken påverkan en integrerad avdelning skulle kunna ha för dessa barn i deras tal- 

och språkutveckling. Anledningen till att vi valde att undersöka detta var dels ett stort 

egenintresse i barns tal- och språkutveckling men också för att vi bor i en kommun där inga 

specialskolor för hörselskadade och döva barn finns.  

 

Vi tog allra först kontakt med en teckentolk som fanns i bekantskapskretsen. Vi bestämde 

ett möte för att kunna diskutera om det fanns några viktiga aspekter som vi behövde ha i 

åtanke inför kommande arbete. Vi fick även namn och uppgifter på tänkbara respondenter. 

Tidigt fick vi en uppfattning om att det endast fanns fyra familjer med barn (under 18 år) 

som hade CI i den kommun som vi skulle använda oss av. Under mötet fick vi även 

information om att det inte fanns några flickor med CI utan endast pojkar i den aktuella 

kommunen. Sammanlagt skickade vi ut informationsbrev till samtliga familjer och tre 

assistenter. Först tackade en förälder från varje familj ja till medverkan men strax innan 

intervjun skulle genomföras tackade en förälder nej men lämnade ingen anledning. Alla tre 

assistenterna var intresserade men en av dem var bortrest under de veckor vi arbetade med 

studien och vi beslöt att vi skulle nöja oss med intervjuer med två assistenter. Sammanlagt 

blev det fem intervjuer, tre intervjuer med en förälder till varje barn och två assistenter till 

två av barnen. Samtliga föräldrar som deltog i intervjuerna är normalhörande och använder 
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sig av tecken som stöd till barnet när det finns behov i olika situationer till exempel idrott, 

bad eller vid läggdags då CI inte användes hos barnet. Vår uppfattning är att 

intervjumaterialet ändå blivit relativt omfattande då de aktuella respondenterna har delgivit 

oss värdefull information. Bell (2011) pekar på vikten av att vara medveten om att 

intervjuer tar tid. Man ska ha med i tanken att restid, planering och bearbetning tillkommer 

för varje intervju (Bell, 2011 s.169). Tidsfaktorn bidrog till att vi inte väntade till den 

resande assistenten kom hem och att vi inte letade efter fler föräldrar att intervjua trots att 

vi hade fått ett avhopp.  

 

 

Genomförandet 

 

Bell (2011) poängterar vikten av att ha förståelse för att det är vi som genomför intervjuer 

som behöver våra respondenter och inte tvärtom. Detta gjorde att vi visade respekt genom 

att låta respondenterna själva välja tid och plats för intervju (Bell, 2011 s. 168-169). När 

våra respondenter gett sitt samtycke angående deltagande via sms, mail eller telefon, 

skickade vi intervjufrågorna till respektive förälder eller assistent eftersom de inte skulle få 

samma frågor. Vi var noga med att respondenterna skulle känna att intervjuerna skulle ske 

på deras villkor. I informationsbrevet hade vi skrivit hur långt våra intervjuer beräknades ta 

och vi tog även upp det inför varje intervjustart. Längden på våra intervjuer beräknade vi 

till 30-60 minuter och den tidsramen har vi också kunnat hålla i alla intervjuerna. Våra 

intervjuplatser har varierat men det har hela tiden skett i samtycke med våra respondenter 

utifrån deras arbetstider, ledighet och önskemål. De intervjufrågor (bilaga 2 och 3) som 

respondenterna hade fått som underlag innehöll slutna frågor men vi arbetade 

genomgående med olika följdfrågor vilket gjorde att respondenterna gav oss utvecklade 

svar på intervjufrågorna. 

 

Vi använde oss av ljudupptagning, två stycken mobiltelefoner och en iPad under 

intervjuerna. Detta främst för att vi skulle kunna eliminera eventuella tekniska haverier. I 

informationsbrevet hade vi skrivit att ljudupptagning skulle ske och att skälet var för att 

deras svar skulle bli så korrekt återgivna som möjligt. Inför varje intervju frågade vi igen 

om det var okej att vi använde oss av ljudupptagning. Skälet vi angav var att vi skulle 

kunna ha uppmärksamhet på respondenterna istället för att skriva anteckningar då skulle 
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också svaren bli mer korrekt framställda och inget skulle kunna glömmas bort. Detta med 

ljudupptagning är något som Bell (2011) anser är en stor fördel som verktyg när intervjuer 

ska användas till analys i forskningsarbetet (Bell, 2011 s.165).  

 

Etiska ställningstaganden 

 

 

Forskare har enligt Bell (2011) ett ansvar gentemot de som ska intervjuas. Som studenter 

har vi i likhet med forskare enligt Bell (2011) också ett ansvar gentemot de vi skulle 

intervjua och att det var av vikt att använda sig av ett skriftligt informationsbrev för att 

undersökningsdeltagarna skulle ges tid till att få fundera på om de ville delta eller inte. De 

hade då även större möjlighet att kunna säg nej till medverkan och behövde inte göra det 

strax innan intervjun skulle börja. Utifrån Bell (2011) utformade vi även ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där vi även förklarade vårt tillvägagångssätt och syftet med 

arbetet (Bell, 2011 s.157). I vår utformning av informationsbrevet utgick vi från fyra 

grundkrav på forskningsetik som Vetenskapsrådet (2002) förespråkar:  

 Informationskravet 

 Nyttjandekravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 

Vi informerade respondenterna i god tid innan intervjuerna om de olika grundkraven (se 

bilaga 1). Med nyttjandekrav menas att den insamlade informationen vi fick från 

intervjuerna enbart skulle kunna utnyttjas av oss i det självständiga arbetet och inte komma 

att föras vidare till något annat ändamål. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) att 

samtyckeskravet innebär att våra respondenter själva hade rätten att bestämma om de ville 

delta eller inte. För att få så många positiva svar som möjligt informerade vi också om att 

deras medverkan skulle ske med konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2014) . Med 

konfidentialitet menar Trost (2005) att det inte skulle framgå i vårt arbete vem eller vilka 

som hade medverkat under intervjuerna. Vidare menar Trost (2005) även, det är stor 

skillnad på konfidentialitet och anonymitet eftersom anonymitet är att då ska inte ens vi 

som intervjuar veta namnen på våra respondenter och det visste vi. I vårt arbete skulle vi 
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däremot komma att anonymisera respondenterna för läsarna till vårt arbete vilket vi också 

informerade om i brevet (Trost, 2005 s.41).  

Analys 

 

Vi började vår analys med att lyssna igenom varje intervju och transkribera materialet till 

textform.  Vår uppdelning i analysen var att Elin Söderstrand gjorde analys på 

assistenternas intervjuer och Heléne Håkansson gjorde analys på föräldrarnas.  Bell (2011) 

hävdar att det är av stor vikt att återkoppla sina frågeställningar innan man går vidare in i 

diskussionen (Bell, 2011 s.238). Det transkriberade materialet skulle komma att bli vårt 

arbetsmaterial till vår frågeställning i detta arbete. I den första analysen tittade vi efter om 

det fanns några specifika mönster eller teman i intervjuerna. Vidare fortsatte vi titta efter 

om det i intervjuerna fanns några likheter respektive skillnader i föräldrarnas och i 

assistenternas svar. Vi har sedan jämfört intervjuerna bredvid våra frågeställningar för att 

se om vi har fått svar på dessa. De teoretiska perspektiven på lärande och samverkan 

bidrog vid tolkning av analys.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Oavsett vilken metod som används i en studie, lyfter Bell (2011) fram vikten av att ett 

arbete alltid kritiskt ska granskas. Det ska göras för att bedöma tillförlitlighet (reliabilitet) 

och giltighet (validitet) på arbetet. En kvalitativ studie kan dock inte bedömas på samma 

grunder som en kvantitativ studie. En studie som har ett högt antal respondenter får högre 

validitet och reliabilitet i jämförelse med en studie som har ett lågt antal respondenter 

(Bell, 2011.s117-118). Validiteten och reliabiliteten på denna studie uppskattar vi ändå 

som god eftersom arbetet är utifrån en kvalitativ metod och den information vi inhämtat 

baseras på respondenternas egna erfarenheter och att deras utsagor stämmer väl överrens 

med varandra. Däremot är denna studie gjord i en mindre kommun och på ett litet antal 

respondenter vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till att gälla i andra 

kommuner. 
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Metodreflektion 

 

Bell (2011) pekar på, inför planeringen av intervjuerna så är det viktigt att ta med mycket 

tid i beräkningarna (Bell, 2011 s.169). Trots detta gick det åt mer tid än vi från början hade 

trott.  Vi hade inte räknat med hur mycket restid som skulle gå åt och att intervjua har vi 

förstått är en konst som gör att de första tog lite längre tid att genomföra. Det som vi inte 

hade med i beräkningarna var det för- och efterarbete som tillkom till exempel 

reflektionerna som uppstod i samband med intervjuerna. I våra intervjuer har vi mötts av 

värme, hjälpsamhet och förtroende från våra respondenter vilket har lett till många djupa 

och intressanta diskussioner mellan oss efteråt. Med tanke på vår kommande yrkesroll har 

våra respondenter och våra efterföljande diskussioner efter varje intervjutillfälle gett oss 

nya insikter och kunskap om hur bemötande i känsliga samtal kan vara avgörande för 

föräldrars fortsatta förtroende för förskollärare. 
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RESULTAT 

I denna resultatdel presenteras resultatet av de analyser vi gjort utifrån intervjumaterialet 

för att se efter svar på våra frågeställningar. Vidare kommer vi att beskriva vilka mönster 

och teman som vi funnit genom vår analys utifrån våra frågeställningar och intervjuer. Vi 

tolkar också våra intervjusvar utifrån två teoretiska perspektiv; det sociokulturella och det 

utvecklingsekologiska.  

Tema 

 

Under intervjuerna och i vår analys utifrån de intervjufrågor vi använt (se bilaga 2 och 3) 

såg vi att olika teman blev tydliga. De teman som framkom och som presenteras närmare 

nedan är tvåspråkighet, samarbete, miljö, föräldrarnas önskemål och barnens identitet. Vi 

har utgått ifrån föräldrarnas och assistenternas erfarenheter och kunskap. 

 

Tvåspråkighet 

 

I intervjuerna framkom att CI-operationen innebar en omvälvande förändring. Från att 

barnet inte hört något alls var alla ljud nya efter CI-operationen. Föräldrarnas främsta 

uppgift och längre fram assistentens blev att sätta ord på de nya ljud som barnet upptäckte i 

sin vardag till exempel telefonsignal, kaffebryggare, motorljud och djurläten. En förälder 

beskrev det med att:  

 

Det är mycket som vi tar för givet när det gäller vardagsljud 

runt honom, ljud som vi tar för givet fast det är ljud som han har 

missat, och då gäller det att han ska komma ifatt eller i alla fall 

så gott det går (Förälder, personlig kommunikation, oktober 

2014). 

 

Här är det inte bara det språkliga som åsyftas utan alla vardagsljud till olika företeelser och 

ting som hela tiden finns bland oss i vardagen. De normalhörande barnen får detta redan 

under fostertiden vilket de hörselskadade eller döva barnen går miste om. 
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Hos både föräldrar och assistenter fanns det en klar och tydlig bild av assistentens roll. En 

assistent uttryckte det med att:  

 

Det har varit att utveckla barnets språk den språkliga 

kommunikationen med både svenska och teckenspråk. Det var 

det huvudsakliga uppdraget när jag började och även skapa en 

bra grund för barnet skulle känna en trygghet och en social 

kunskap i förskolan verksamhet (Assistent, personlig 

kommunikation, oktober 2014).  

 

Assistentens roll var även att finnas till för att förstärka visuellt med gester eller mimik om 

barnet inte uppfattade det auditiva. En förälder beskrev assistentens roll för barnet, för att 

det skulle fungera i verksamheten i stort så här: 

 

Assistenten fick gå in och ta ett enormt ansvar då inte bara med 

språket utan det var just de vardagliga ljuden och det var 

mycket som hon fick gå in (Förälder, personlig kommunikation, 

oktober 2014).  

 

Assistenten hade också i uppgift att kontrollera att den tekniska biten fungerade, till 

exempel byte av batteri och kolla att de hjälpmedel som behövdes också fanns. Det kunde 

vara hörslingor eller sladdar till cochleaimplantat. Genom bekräftelse av olika ljud och ord 

med tal och tecken fick barnen en språkförståelse och större ordförråd. I våra intervjuer 

kunde vi också se att det fanns en uppfattning från en förälder och en assistent, att när barn 

med CI får använda sig av teckenspråk parallellt med tal och tecken får talutvecklingen 

också ett snabbare förlopp. En assistent betonade att ”Jag vill verkligen att svenska och 

teckenspråk är lika viktiga bägge två”. Den andra assistenten svarade på vår fråga om hon 

hade använt både tal och tecken med barnet:  

 

Ja det var ju hela grejen, att man har ett tecken tills man kan 

uttala ordet och oftast släpper barnet tecknet eftersom de blir 

säkrare och säkrare på det ordet och då var det ju ett litet bevis 

på att man har kommit en bit (Assistent, personlig 

kommunikation, oktober 2014). 
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När den vuxne förstärker ett ord med tecken så får barnet möjlighet att ta in ord både 

visuellt och auditivt. Det leder till att barnet oftast började använda tecken som ett första 

steg för att sedan gå vidare till att börja ljuda ordet. När barnet fått en säkerhet i att uttala 

ordet har det också fått en kunskap om att skilja på när vilket språk ska användas beroende 

på situation. En förälder berättade om sina erfarenheter: 

 

Många gånger har vi märkt att han har lärt sig tecken och 

kommer hem och försöker att göra tecknet (…) vi säger ordet 

tillbaka (…) han blir säker på sig själv, sen efter ett tag 

använder han tecken och tal, sedan efter ett tag börjar inte alltid 

tecknet följa med utan ibland kommer bara talet och ibland 

tecknet så det lyfter talutvecklingen och därför tycker vi att han 

ska ha båda (Förälder, personlig kommunikation, oktober 

2014). 

 

En förälder och en assistent kunde se fördelarna med att barn får ”språkbada” i både 

teckenspråk och tal. Assistenten utryckte sig med att, ”Det viktigaste är att det finns en 

positiv miljö för tvåspråkighet” på förskolan. Genom att barnen ges möjlighet till att bli 

tvåspråkiga tycker förälder och assistent att barn får en större valmöjlighet till vilket språk 

hen vill använda sig av i olika situationer för framtida bruk. Den talade svenskan för barnet 

ses i sammanhanget som självklar, det är teckenspråket som de ser som valbar. Föräldern 

förklarade familjens val av sitt barns tvåspråkighet i tidig ålder med: 

 

Han ska kunna uttrycka sig i alla fall (anm; både tal och tecken) 

och sen tycker vi att lite längre fram i tiden är det hans ensak 

om han vill fortsätta med det (anm; teckenspråk) (Förälder, 

personlig kommunikation, oktober 2014).  

 

Föräldern ville att barnet redan i tidig ålder skulle få grunderna till teckenspråk för att i 

högre ålder sedan kunna ha en valmöjlighet till användande av både talad svenska och/eller 

teckenspråk.  
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Samarbete med familj och andra yrkesgrupper 

 

I vår analys av materialet ser vi att just samarbete fanns som en gemensam nämnare hos 

både föräldrar och assistenter. En förälder beskrev att samarbete för henne var: 

 

A och O är att man har bra kontakt mellan familj och assistent, 

att vara ärliga mot varandra, samarbete är A och O (Förälder, 

personlig kommunikation, oktober 2014). 

 

Vidare pekade alla respondenterna på vikten av samarbetet mellan föräldrar, assistenter, 

hörselpedagoger och logopeder alltid skulle vara kontinuerligt och fortlöpande. Här 

upptäckte vi att det fanns en stor skillnad mellan assistenternas erfarenheter. Hos den ena 

assistenten kom det kontinuerligt ut en talpedagog på förskolan där assistenten kunde få 

tips och råd på hur hon kunde arbeta för barnets tal- och språkutveckling . På frågan om 

hon ansåg att hon fått bra förutsättningar i sitt uppdrag som assistent svarade hon: 

 

Ja, det fick jag nog, med de kurserna som man ville och så kom 

(anm.: talpedagog)…och med hjälp av talpedagog som kom hit 

och stöttade mig i mitt arbete på hur jag skulle tänka om det var 

så att jag hade fastnat någonstans, och hur jag skulle gå vidare. 

Hon var ofta med när vi tränade men det var jag som utförde 

uppgiften och efter kunde man få tips och råd hur man kunde 

tänka och göra. Hon var som en handledare till mig, det kändes 

bra och hon var jätteduktig och bra på att förmedla och man 

kände att man fick stöd (Assistent, personlig kommunikation, 

oktober 2014). 

 

Den andra assistenten saknade dock ett nära samarbete med logoped och önskade att fler 

pedagoger på förskolan skulle få möjlighet att lära sig om hörsel och cochleaimplantat. 

 

Samarbete med annan personal i verksamheten 

 

 

Assistenterna betonade att deras roll också innebar att vara en brygga mellan barnet med 

CI och den övriga barngruppen i det sociala samspelet och interaktionen. Assistenterna 
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påtalade även betydelsen av ett bra och tydligt samarbete med det övriga arbetslaget på 

förskolan för att barnet inte ska vara bundet till enbart assistenten. Det kan annars bli 

känsligt för barnet om assistenten är sjuk eller ledig. En förälder beskrev det så här: 

 

….för att vi har märkt att allra helst när xxx har varit borta ett 

litet tag och det finns ingen som tecknar med honom, då ramlar 

tecknen bort (Förälder, personlig kommunikation, oktober 

2014). 

 

Att skapa en trygghet och ge barnet ett stöd och vägledning i barnets sociala kompetens 

och interaktion med andra barn beskrev alla respondenterna som en viktig del. Det är i 

samspel med andra individer som det sociala samspelet utvecklas och utformas. En 

assistent beskrev: 

 

….att barnet blev en i mängden och det tror jag är viktigt också 

att de får känna att de är en i mängden och inte så annorlunda 

mot vad de andra är. Det är en viktig del, barnet har det här 

(anm.: CI) men är lika viktig som alla andra (Assistent, 

personlig kommunikation, oktober 2014). 

 

Vidare beskrev assistenten att hon tyckte att det var viktigt att övrig personal var sig själva 

i bemötandet med barnet och inte var rädda för att missförstå vad han ville säga med tal 

eller tecken. Det är viktigt att som vuxen våga säga till barnet att man inte förstår och be 

barnet upprepa. Assistenten ser att det finns en risk att barnet annars kan få en osäkerhet 

som bromsar barnets sociala samspel med andra. 

Miljö 

 

När det gäller förskolans innehåll och organisation framförde assistenterna ett starkt 

önskemål som rör och miljön och dess betydelse. En av assistenterna uttryckte sin 

uppfattning om miljön så här: 

 

Att samla all teknik runt en hörselskada, där alla kan hantera 

hörapparater som plötsligt slutar att fungera. Det ska finnas en 
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hörslinga och hörselutrustning ska finnas till all teknik (Assistent, 

personlig kommunikation, oktober 2014). 

 

Assistenterna hävdade att det finns för lite kunskap och förståelse om vikten med 

ljuddämpande miljöer såsom leksaker och möbler. De berättade hur också de ville att 

ljudmiljön skulle anpassas mer medvetet om det fanns barn med CI på avdelningen.  

Assistenterna önskade att den kunskap om akustik och ljudabsorbering som finns hos 

assistenter tas på allvar eftersom det har betydelse för barnets tal- och språkutveckling. 

Assistenterna påtalade vikten av att ha en ljudanpassad miljö för barnen med CI. Vidare 

beskrev de även att ljud kan studsa mellan väggar och möbler och då försvåra för barnet att 

lära sig att gruppera ljud, vilka ljuden är och var de kommer ifrån. En av föräldrarna 

beskrev att hjälp med gruppering av ljud kunde gå till så här: 

 

…. det var här som han behövde få hjälp med att bekräfta vad det 

var för ljud och var det kom ifrån samt vad det var. Här var vi 

tvungna att visa och förbereda. Nu kommer det en traktor..nu 

kommer det ljudet, det var säkert mycket starkare för honom än 

vad det var för oss för vi är vana med ljudet (Förälder, personlig 

kommunikation, oktober 2014). 

 

I intervjuerna framkom att varje barn under hela sin förskoletid haft en teckenspråkig 

assistent och att detta varit utifrån föräldrarnas önskemål. 

 

Föräldrar och assistenters önskemål och barnens identitet 

 

I denna del angående integrerad avdelning såg vi att begreppet identitet och barn fick stor 

betydelse. Alla respondenterna var eniga i sina intervjusvar om att de hade föredragit om 

barnen hade haft möjlighet till placering på en integrerad avdelning där både 

normalhörande och fler barn med CI hade gått. En av fördelarna med en sådan avdelning 

ansåg en förälder var: 

 

För att vi hade nog velat att han, dels för att han kan utnyttja det 

(teckenspråket) mer när han upptäcker att det är fler runt omkring 

som kan, blir mer stimulerad att fortsätta att använda tecken och 
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för att det inte skall vara något konstigt (Förälder, personlig 

kommunikation, oktober 2014). 

 

En annan fördel som en assistent uttryckte angående med en integrerad avdelning var, då 

skulle all personal ha mycket mer kunskap och kompetens kring tvåspråkighet. Föräldrarna 

kunde även se fördelarna med att barnen skulle kunna bli mer stimulerade att använda tal 

och tecken parallellt som en naturlig del i vardagen. Den främsta anledningen till att gå på 

en integrerad avdelning tyckte föräldrarna var att kunna förstärka barnets egen identitet: 

 

Här kan man se att skapa sig en identitet är viktigt trots ålder är 

viktigt, att kunna se att jag är som alla andra just att få den här 

identiteten både som förälder och barnet (Förälder, personlig 

kommunikation, oktober 2014). 

 

 Att finna samhörighet, att ha något gemensamt med något annat barn med CI, vara fler 

barn i samma situation på en och samma avdelning och inte vara den enda med CI var en 

positiv uppfattning från samtliga föräldrarna. Vidare beskrev föräldrarna hur de kunde se 

vilka fördelar det fanns med att få vara med andra barn som också hade CI samtidigt som 

de gick med normalhörande barn. Då skulle barnen få möjlighet att praktisera i båda 

språken naturligt i sin vardag på förskolan. När vi frågade om den geografiska placeringen 

av den integrerade förskolan skulle spela någon roll, svarade en förälder med att: 

 

Jag tror att han skulle bli starkare som person om han skulle 

kunna få gå i en integrerad förskola. Om det funnits möjlighet 

att välja så hade vi valt det. Då hade vi förbisett det geografiska 

(Förälder, personlig kommunikation, oktober 2014). 

 

Om det fanns någon nackdel så uttryckte en assistent att det skulle kunna vara utifrån ett 

föräldraperspektiv på det geografiska läget på förskolan. Bor barnet långt från den aktuella 

förskolan kan kamratrelationerna i närområdet kanske påverkas menade assistenten. 
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Tolkning av intervjuerna utifrån teoretiska perspektiv 

 

Vi har tolkat svaren från respondenterna utifrån två teoretiska perspektiv, dels ett 

sociokulturellt, dels ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet 

blir mest framträdande när föräldrar och assistenter berättar hur barnen med CI påverkas 

positivt i samspel och språk när de får hjälp med att interagera med den övriga 

barngruppen. När barnet är i samspel med de övriga barnen på förskolan kan det också i 

dialoger få lära sig utveckla sitt talspråk och få utrymme att få sätta ord på sina känslor och 

funderingar. Assistenten kan ses som en förlängd arm i språk och samspel för barnet, våga 

utmana barnet till att ta egna kontakter vilket vår tolkning visar att barnen ges möjlighet till 

utveckling inom vad Vygotskij beskriver som den proximala utvecklingszonen (Hwang & 

Nilsson, 2011 s. 67).  

 

I det utvecklingsekologiska perspektivet kan vi se hur barnet med CI finns i mitten och 

beroende på organisationen som Bronfenbrenner har i sin modell, påverkas även barnet. Vi 

kan se utifrån våra intervjusvar att om miljön på förskolan till exempel inte ljudanpassas 

försvåras även barnets tal- och språkutveckling eftersom det kan bli mödosammare att 

uppfatta tal och andra viktiga ljud. När ljudmiljön på förskolan inte blir anpassad för barnet 

med CI kan det också leda vidare till att kunna skapa kamratrelationer blir krångligt. Den 

geografiska placeringen av förskolan kan vi se i Bronfenbrenners modell också kan ha en 

negativ eller positiv påverkan för barnet. Det kan bli svårt att hinna med att bygga upp ett 

nätverk i sin närmaste omgivning om inte förskolan ligger där. Alla nivåer i denna modell 

är beroende av varandra och är det instabilt i någon nivå påverkas även de andra (Hwang & 

Nilsson, 2011 s. 71-74).  
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DISKUSSION  

I denna del diskuteras utifrån studiens frågeställningar resultatet av vårt insamlade material 

i relation till det som tagits upp i litteraturöversikten.  

 

Vårt resultat har visat att det finns tydliga önskemål hos föräldrar till barn med CI och 

assistenter kring innehåll och organisation av förskolans verksamhet. Större samarbete är 

ett av önskemålen. Här kopplar föräldrar och assistenter ordet samarbete till det som sker 

mellan barnen, mellan barn och pedagoger och mellan föräldrar och övrig personal. Ett 

önskemål som föräldrar och assistenter också har är att samarbetet mellan all personal 

kring barnet sker kontinuerligt och fortlöpande. Främsta anledning var för att barnet med 

CI skulle kunna få möjlighet till ett betydelsefullt tal och språkutveckling tillsammans med 

normalhörande barn och vuxna. Detta kan jämföras med att Preisler m.fl. (2002) framhåller 

betydelsen av att ha kamratrelationer, kunna ”läsa” av andras känslor men även att kunna 

visa sina egna känslor i både ord och med gester.  

 

I vårt resultat kom det fram att det finns skillnader i samarbetet mellan assistent och 

talpedagog beroende på vilken förskola det handlar om men i denna studie har vi valt att 

inte leta efter orsaken till detta, då det inte var relevant för studien. Detta anser vi dock i 

efterhand ha kunde varit intressant att undersöka mera. 

 

Ett resultat som kom fram angående samarbetet mellan assistenter och övrig personal var 

att det fanns en osäkerhet hos en del personal till att våga använda tecken. Det kan 

eventuellt grunda sig på att personal är rädda för att hindra barnets talutveckling. Detta kan 

jämställas med vad Preisler m.fl. (2002) poängterar nämligen att i sin rapport att det finns 

sådana rädslor hos vuxna. Men att talutvecklingen hos barnet skulle hindras stämmer inte 

alls. Tvärtom är teckenspråk något som har en positiv inverkan på språkinlärning 

framhåller Preisler m.fl. (2002).   

 

Vi kan se att det finns en bräcklighet i systemet om det bara är assistenten som är insatt i 

olika frågor och arbete kring barnet. Skulle till exempel en assistent bli borta från förskolan 

en tid och tecken inte används till barnet kom det fram i resultatet att tecknen då ”ramlar” 

bort hos barnet. Det ser vi som bekymmersamt för barnet då det kanske kan påverka 
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barnets sociala interaktion med barn och vuxna på förskolan. Den sociala kompetensen ses 

hos alla respondenter som en betydande och viktig del. Detta kan vi jämföra med vad 

Preisler m.fl. (2002) menar, det är i de nära kamratrelationerna som barn får och skapar sin 

sociala och emotionella utveckling.  

 

Det fanns en tydlig uppfattning hos alla respondenterna om vilken roll och vilket ansvar 

som föreligger hos assistenterna när det gäller tal och språkutveckling hos barnet med CI. I 

resultatet blev det synligt att det finns en medvetenhet hos föräldrar och assistenter att 

barns tal och språkutveckling är betydelsefull för barns sociala, kognitiva och emotionella 

utveckling. Enligt Hwang och Nilsson (2011) är det är något som kan relateras till 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv där språk och kommunikation har en central del i det 

sociala samspelet (Hwang & Nilsson, 2011 s.66). Det är också vad Cramér- Wolrath 

(2006) betonar i sin rapport där hon pekar på att i dag har barns kommunikation kommit att 

bli ett grundfundament till barns tal och språkutveckling. Sannolikt har förskolans läroplan 

bidragit till att uppmärksamhet kring yngre barns språkutveckling har fått en sådan 

framträdande roll. I läroplanen (Lpfö 98/10) står det att: 

 

 Förskolan ska sträva att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. (Lpfö, 98/10 s. 10) 

 

 

Tvåspråkigheten hos barn med CI har också enligt vårt resultat haft en framträdande roll. 

Föräldrar och assistenter har en klar uppfattning, genom användande av två språk 

(teckenspråk och talad svenska) parallellt hos barnen med CI, stärker det också barnets 

sociala utveckling och identitet. Både Preisler m.fl. (1997) och Svartholm (2010) hävdar 

att tvåspråkighet ska ses som en positiv förstärkning i barnens kognitiva, sociala och 

emotionella utveckling. Cochleaimplantat ska ses som ett verktyg till talad svenska och 

teckenspråket en nödvändighet när implantaten inte används, för att barnet ska kunna vara 

med i alla sammanhang. Preisler m.fl. (1997) anser att de döva barnen med CI är alltjämt 

döva eftersom då barnen plockar av sig sitt CI blir de lika döva som de var före 

operationen. Vår reflektion är att det finns en positiv men ibland osäker inställning till 

tvåspråkighet bland respondenterna. Osäkerheten kom fram av att det fanns upplevelser 
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hos några respondenter att det inte funnits tillräckligt med information angående fördelen 

med att vara tvåspråkig. Informationen saknades från läkare, logopeder och kuratorer 

under den första tiden efter besked om barnets hörselskada. Kan det bero på en bristande 

kunskap angående tvåspråkighet inom dessa yrkeskategorier som gör att de inte lyfter fram 

fördelarna med tvåspråkighet för dessa barn? 

 

 

Det som överraskande kom fram i resultatet var hur föräldrar och assistenter såg på hur 

miljön på förskolan kan påverka barn med CI. Vi har genom denna studie också förstått 

vikten av att som förskollärare ha en kunskap och förförståelse kring ljud, hörsel och 

språkutveckling för barn med CI. Det var oväntat för oss att den yttre miljön och dess 

påverkan blev en stor del i det som respondenterna berättade under intervjuerna och 

därmed i vårt arbete, detta var inget vi hade räknat med eller tänkt på innan. Därför finns 

miljön inte heller med i syftet och frågeställningar. Ljudmiljöns påverkan har vi dock med 

detta arbete fått större insikt om. 

 

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv kan vi konstatera att den yttre 

miljön (både fysiskt och organisatoriskt) har stor påverkan på den enskilda individens 

utveckling. Genom detta arbete har det kommit upp funderingar angående hur ljudmiljö 

och yngre barns stress står i relation till varandra. Lugn ljudmiljö är ju inget som bara är 

bra för barn med CI utan det gynnas alla barn och vuxna av på förskolan. Detta är något vi 

ser skulle kunna undersökas mera ingående i en annan studie . 

 

Sammanfattningsvis kan vi se utifrån detta resultat och frågeställningar att föräldrar och 

assistenter har en positiv syn på en integrerad förskoleavdelning med tal och tecken inom 

det regionala område där studien genomförts. Det har blivit styrkt av alla respondenter och 

då har det främst varit barnets identitet som blivit tyngdpunkten när anledningen har 

angivits. I förskolans läroplan (Lpfö 98/10) har vi mål som säger: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet 

och känna trygghet i den (Lpfö, 98/10 s. 9). 

 

Vidare visar resultatet, kunskap angående ljudmiljö, hörselkunskap och tal- och 

språkutveckling kan med fördel finnas hos all personal på en tvåspråkig avdelning. Även 
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Blücher (1994) betonar betydelsen av identitet genom att låta barnet tillbringa sin 

förskoletid med både normalhörande barn, fler barn med CI och vuxna får man också flera 

språkliga förebilder. På en integrerad avdelning skulle det talade språket och teckenspråket 

kunna ske parallellt under hela dagen i barnets vardag.  

 

Slutligen kan vi se att validiteten och reliabiliteten i resultatet av detta arbete ändå anses 

god då denna är gjord utifrån en kvalitativ metod, dock är reliabiliteten inte så hög 

eftersom det upptagningsområde som studien har skett i, är i en mindre kommun med få 

antal barn med CI. Antalet respondenter är inte heller stor eftersom vi endast intervjuat tre 

föräldrar och två assistenter. Vi är medvetna om att validiteten och reliabiliteten på 

resultatet kunnat bli högre om det hade skett i ett större upptagningsområde. I denna studie 

har vi dessutom bara genomfört intervjuer med föräldrar till pojkar eftersom det inte fanns 

flickor med CI, boende i den aktuella kommunen vilket gör att resultatet inte kan anses 

gälla generellt hos både flickor och pojkar.  

 

Genom att använda oss av en intervjumetod har vi också sett fördelarna och nackdelarna 

med metoden. Fördelarna med användande av intervjumetod är främst de känslor, 

erfarenheter, kunskap och engagemang som intervjuerna gett oss studenter. En nackdel är 

dock, det tar mer tid än man först tror och vi ställer oss också frågan; hur mycket har vi 

påverkat svaren genom att vi suttit med respondenterna och genom de följdfrågor vi 

ställde? 

 

 

Detta arbete har avslutningsvis gett oss större insikt och förståelse för betydelsen av att ha 

bred kunskap i tal och språkutveckling, tvåspråkighet för barn med CI, yttre miljöns 

påverkan och assistentens roll. För oss har det också varit värdefullt att få arbeta i par 

eftersom vi kunnat reflektera och diskutera detta ämne med varandra under arbetets gång. 

Med det har vi även kunnat ta del av varandras tidigare erfarenheter och kunskap som vi 

sett som mycket värdefull för oss båda i vårt kommande arbete som förskollärare.  
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SLUTSATS 

 

Vi har återgivit vilka svårigheter som de döva har haft i samhället, historiskt, när det gäller 

att få använda sig av ett eget teckenspråk. Synen på kommunikation och språkutveckling 

har beskrivits från antiken och fram till idag. 

  

Det kärnresultat som kom fram i studien är att föräldrar med barn som har CI och barnens 

assistenter har en positiv inställning till en integrerad förskoleavdelning där alla pedagoger 

har en god kunskap om tvåspråkighet, miljö, tal- och språkutveckling samt ett kunnande i 

teckenspråk. Alla respondenternas uppfattningar angående assistentens roll och ansvar 

bedömdes ha en betydelse för att barnet med CI ska kunna få en god grund i sin tal- och 

språkutveckling. En slutsats vi drar av denna studie är följande: Med tanke på att det oftast 

finns få eller inga integrerade avdelningar i mindre kommuner med särskild 

specialkompetent personal blir samarbetet mellan föräldrar, assistenter och övrig personal 

desto viktigare för barnet med CI. Även vilken roll och vems ansvar det är som gäller på 

förskolan angående barnet med CI är av betydelse. 

 

En insikt vi fått och som vi tar med oss i vår kommande yrkesroll som förskollärare är 

kunskapen om betydelsen av tvåspråkighet och ljudkunskap för barn med CI. I samtal med 

föräldrar befinner vi oss som yrkeskunniga pedagoger också i en maktposition. Pedagogen 

ska handla utifrån professionalism och respekt och inte glömma att om något som kan 

uppfattas känsligt tas upp i föräldrasamtal är det av betydelse att ha en medvetenhet, 

familjen kanske befinner sig i omvälvande situation. I förskolan bör språket vara en 

grundpelare till all verksamhet. Vi förskollärare har ett uppdrag att låta varje barn äga ett 

språk och inte låta sig bli ägd av det.  
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VIDARE FORSKNING 

I föräldrarnas intervjusvar beskriver de hur den första tiden efter besked angående deras 

barns dövhet blev blandad med många frågor och funderingar. Detta ledde till att de i 

efterhand kan känna att de ibland missade viktig information eftersom de inte var 

mottagliga för det just då. De såg att det fanns stora brister i att inte ha ett ”skyddsnät” eller 

”plattform” att luta sig mot. En studie skulle kunna vara att titta på vilken information och 

vilket stöd som familjen får efter besked angående barnets hörselskada. Det är också 

viktigt att som förskollärare ha förståelse för att kanske vara tvungen att upprepa 

information och även ha förståelse och respekt för föräldrars oro och funderingar. Vidare 

skulle det vara intressant att närmare studera hur förskollärare, assistenter och talpedagoger 

samarbetar inom samma kommun och landsting.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev angående intervju till självständigt arbete 

Vi heter Heléne Håkansson och Elin Söderstrand och studerar till förskollärare vid Uppsala 

universitet/campus Gotland. Vi går nu sista terminen och där ingår det att skriva ett 

självständigt arbete i par eller enskilt. Vi har valt att göra detta arbete i par, då vi båda har 

stort intresse av barn och språk i förskolan.  Under utbildningens gång har vi haft många 

olika intressanta kurser men det som har vägt tyngst och återkommande är just barn och 

språk. Språket är en av många viktiga byggstenar i det livslånga lärandet.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur föräldrar till barn med hörselskada eller 

cochleaimplantat (CI) upplever att förskoleverksamheten fungerar för deras barn? 

Detta vill vi ta reda på utifrån föräldrar och assistenters olika kunskaper och erfarenheter. 

Vårt självständiga arbete kommer sedan att presenteras som en uppsats vid Uppsalas 

universitet/campus Gotland inom förskollärarutbildningen. Med detta brev vill vi ställa 

frågan om du har möjlighet att delta i denna intervjustudie och berätta om tankar och 

funderingar kring barns tal och teckenspråk i förskolan. Deltagandet i denna undersökning 

är frivillig och kan avslutas när som helst utan ingående motivering. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuerna genom ljudupptagning. Ljudupptagningen är främst 

till för att era svar ska bli så korrekta som möjligt. Vi beräknar att intervjuerna kommer att 

ta mellan 30 - 60 minuter. Alla inspelningar kommer att hanteras endast av oss och vi 

kommer att transkribera dessa till text. I arbetet kommer vi varken att skriva ut namn på 
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personer som medverkar i studien eller på de verksamheter där dessa personer arbetar utan 

det sker konfidentiellt.  

 

Ni kommer att få möjlighet att ta del av resultatet när vårt självständiga arbete är färdigt. 

Intervjuerna kommer att ske i överenskommelse med er. Vi kommer även att skicka ut våra 

frågor innan intervjutillfället som förberedelse för er. 

 

För vårt arbete ser vi fram emot ert deltagande i denna undersökning. Vi är tacksamma om 

ni har möjlighet att svara oss senast torsdagen den 23 oktober i form av en 

telefonkontakt, sms eller mail till oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Heléne Håkansson e-post mailadress@.se eller xxx-xxx xx xx 

 

Elin Söderstrand e-post mailadress@.se eller xxx- xxx xx xx 

 

 

BILAGA 2 

 

Intervjufrågor till förälder/vårdnadshavare 

 

Fråga 1) Skulle du kunna beskriva hur det var när ert barn skulle börja på förskolan? 

 

Fråga 2) Barnets förskoleplacering, har det varit utifrån geografiskt eller särskilda behov? 

 

Fråga 3) Har barnet haft assistent eller resurs? 

 

Fråga 4) Vad har varit assistentens/ resursens huvudsakliga uppgift och roll? 

 

Fråga 5) Om det funnits valmöjlighet för ert barns förskoleplacering på en integrerad 

tvåspråkig avdelning (tal och tecken), hade ni valt det då? 

 

Fråga 6) Varför? Varför inte? 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor till assistent/ resurs 

 

Fråga 1) Vad har varit din huvudsakliga uppgift som resurs/assistent till det aktuella 

barnet? 

 

Fråga 2) På vilket språk var/är tanken att du i huvudsak skulle/ska vägleda barnet i, i sin 

vardag på förskolan? 

 

Fråga 3) Anser du att du fått bra förutsättningar för att uppnå de mål du fick i ditt uppdrag 

som assistent/resurs? 

 

Fråga 4) Vilka fördelar respektive nackdelar tror du att det finns med en integrerad 

förskoleavdelning där tal och tecken ligger parallellt i den dagliga verksamheten? 
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