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Abstract
The aim of this thesis was to study the communicative and social development of
twelve hard of hearing children, between the ages of two and seven. The children were
observed by video-recordings, during a two year period in natural settings in three
different sign language pre-schools, where sign language and spoken Swedish was
exposed to the children at a varying extent. The theoretical basis of this thesis is found
in modern child development research emphasising the significance of early close
relationships with adults and peers. In order to give a description of the cultural
context, interviews were made with parents and staff-members. A descriptive
qualitative analysis of the non-verbal and verbal communication between the children
and the staff-members was conducted in order to focus on patterns of interaction
within the group of hard of hearing children and between hard of hearing and deaf
children, as well as between the children and the staff-members. From the analysis,
five different patterns of interaction emerged and will be presented as five case studies
at an individual and at a group level. These two perspectives were necessary in order
to understand the way the hard of hearing children communicated in different contexts.
The adults attitudes towards play and language, manifested by the way in which they
acted towards the children played a central part to the outcome of peer-peer and adult-
child interactions. The research findings indicated that a multitude of circumstances
influenced the development of communicative skills of the children The use of a
language that enabled them to understand and to be understood, a supportive
communicative style of the adults, where focus was on the content and the quality of
the interaction in combination with a positive attitude towards fantasy and role play
seemed to promote the children’s well-being and communicative and social
development, more than an adult-centred and directive communicative style where the
two languages per se were in focus.
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Till Ludvig och Lisa

”It is sharing that makes sense”
                                                          C.  Trevarthen, 1987





FÖRORD

Jag har skrivit om relationernas betydelse för utveckling, om vårt behov av
stimulerande samspel med olika personer och hur olika kontext kan gynna respektive
missgynna individers och gruppers utveckling. Det är många personer som har
stimulerat och stöttat mig under mina år som forskarstuderande och som nu avslutas i
och med denna avhandling. Min handledare professor och leg. psykolog Gunilla
Preisler, till dig vill jag rikta ett varmt och innerligt tack för att du ledde in mig på
forskningen om barn och stod mig bi under alla dessa år! Leg. psykolog, fil.lic och
doktoranden Agneta Thorén har också varit ett ovärderligt stöd i denna process. Utan
våra många och långa diskussioner om vetenskap och om livet i allmänhet hade
tillvaron känts mycket fattigare.

Flera andra personer har givit mig konstruktiv kritik så att jag har kunnat förändra och
förbättra denna avhandling. Docent Paula Patkai, fil.dr Svante Hovmark, på
psykologiska institutionen och professor Kristina Svartholm, institutionen för nordiska
språk, granskade mitt avhandlingsmanus, trots att julfirandet stod för dörren. Kloka
synpunkter fick jag även av professor Henry Montgomery och min barndomskamrat
och numera engelska psykologkollega Anita Hagan.

För alla skratt och diskussioner vill jag tacka arbetskamraterna på psykologiska
institutionen, ingen nämnd men ingen heller glömd.

Ett speciellt tack vill jag rikta till alla föräldrar och personal för att ni så generöst gav
av era kunskaper och erfarenheter. Och till er barn, som idag sannolikt inte kommer
ihåg den person som stod bakom kameran och videoobserverade er på förskolan, ni
skall i alla fall veta att jag nog aldrig kommer att glömma era barnansikten. Ni har i så
stor utsträckning påverkat mitt liv under så många år och att få dela er vardag har lärt
mig så mycket!

Till sist vill jag rikta mig till min lilla kontext - min familj - Uno, Ludvig och Lisa.
Utan er hade jag inte klarat av att genomföra denna avhandling!

Stockholm i februari 2000

Margareta Ahlström
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KAPITEL 1   INLEDNING

I denna avhandling kommer den kommunikativt-språkliga och sociala situationen
för ett antal hörselskadade barn att beskrivas. Tolv barn, i åldrarna mellan två och
sju, har observerats under en tvåårsperiod i olika naturliga situationer i sin
teckenspråkliga förskolemiljö.

Upprinnelsen till studien var en fråga av Hörselskadades Riksförbund som
ställdes till forskningsgruppen Barn Kommunikation Handikapp, vid psykolo-
giska institutionen, Stockholms universitet, där jag har varit verksam under flera
år. Frågan gällde vilken språklig miljö som bäst skulle kunna anses gynna hörsel-
skadade förskolebarns barns kommunikativt-språkliga och sociala utveckling.
Med hörselskadade avsågs barn som utvecklade talat språk, ofta med hjälp av
tekniska hörhjälpmedel eller andra ingrepp i miljön i syfte att förbättra deras
möjligheter att uppfatta talspråk. Men trots teknikanpassning förekommer frek-
vent att de hörselskadade barnen ej har möjlighet att uppfatta och delta i talspråk-
liga samtal. Skulle barnens utveckling gynnas av att de deltog i förskoleverk-
samhet med döva barn där teckenspråk var det bärande språket i kommunikation
och socialt samspel? Eller skulle detta istället få motsatt effekt och snarare hindra
eller försvåra språkutvecklingen? Borde barnen vistas i förskolor där tecken som
stöd (TSS) för avläsning av det talade språket användes?

Motsvarande frågor var under många år aktuella när det gällde döva barn. År
1981 tillerkändes teckenspråket den officiella statusen av att vara dövas första
språk och undervisningsspråket i specialskolorna för döva och hörselskadade
befästes 1983 (LGR 80, Spec.). Ett flertal studier har visat att de döva barnens
kommunikativt-språkliga, sociala, kognitiva och emotionella utveckling främjas
av att de vistas i miljöer där teckenspråket är det bärande språket och där
svenskan introduceras via skriften (Ahlgren, 1980; Heiling, 1993; Malmström &
Preisler, 1991; Nordén, Preisler, Heiling, Hülphers, & Tvingstedt, 1981; Nordén,
Preisler & Heiling, 1979; Preisler, 1983, 1993; Svartholm, 1993). Dövas rätt till
tvåspråkighet är numera ett odiskutabelt faktum i Sverige. Barndomshörsel-
skadade har under många år hävdat och argumenterat för att de i likhet med döva
skall ha rätt till tvåspråkighet. Diskussionen går tillbaka till början av 1980-talet,
men den har till skillnad från dövområdet avsatt få spår inom forskningen
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(Ahlström & Svartholm, 1998). Det kan vara svårt att ha förståelse för att barn
som kan både uppfatta och producera talat språk också kan ha behov av ett
tecknat språk.

Erfarenheten från andra studier som genomförts i forskningsgruppen om
kommunikation och samspel hos barn med funktionshinder har visat att en
fruktbar ansats vid studierna har varit att utföra explorativa, naturalistiska och
longitudinella studier. Barnens uttryck och handlingar har registrerats i detalj via
videoobservationer så förutsättningslöst som möjligt under olika naturliga
samspelssituationer. På detta sätt har barnen själva kommit till tals. De har inte
bara visat oss, forskare, lärare och föräldrar under vilka omständigheter och
förhållanden de har fungerat väl kommunikativt, språkligt och socialt, utan även
under vilka omständigheter de har haft svårt att fungera och kommunicera.
Således blev vår rekommendation att utföra en motsvarande studie av
hörselskadade barn placerade i ett antal olika förskolor där den språkliga miljön
skulle variera från enbart teckenspråklig, till en mer talinriktad sådan där tecken
användes mest som stöd. Genom att sedan i detalj studera hur barnen
kommunicerade och interagerade med andra barn och vuxna borde en god
beskrivning av dessa barns kommunikativt-språkliga situation kunna erhållas. En
sådan studie skulle även kunna belysa vilka omständigheter i den omgivande
miljön som kan anses gynna respektive försvåra deras utveckling i
kommunikativt-språkligt men även socialt hänseende.

Genom anslag från Allmänna Arvsfonden blev det så småningom möjligt att
genomföra en dylik studie.

För att ge en mer allsidig och bred inblick i barnens förskolesituation utfördes
intervjuer med föräldrar och förskolepersonal. Resultaten från observationerna i
förskolan och intervjuerna har redovisats i tre separata rapporter (Ahlström,
Thorén & Preisler, 1996; Thorén & Ahlström, 1996; Ahlström & Thorén, 1996).
Dessutom har en artikel publicerats där de olika delstudierna sammanförts till en
helhet (Preisler & Ahlström, 1997). Därefter har ytterligare analyser av video-
materialet utförts med fokus på personalens kommunikativa strategier i olika
samspelssituationer. I denna avhandling har jag ytterligare sökt integrera de olika
delarna till en helhet där de utökade videoanalyserna ingår, liksom en mer
utförlig teoretisk bakgrund samt vilka vetenskapsteoretiska och metodologiska



3

överväganden som ligger bakom användandet av videoobservationer i ett
humanvetenskapligt, kvalitativt perspektiv.

Den teoretiska utgångspunkten liksom det metodologiska angreppssättet, att
videoobservera barn med olika typer av funktionsnedsättning i naturligt samspel
med andra, gemensam inom forskningsgruppen ”Barn Kommunikation Handi-
kapp” finns redovisad i en tidigare publicerad artikel (Preisler, Ahlström &
Thorén, 1995).

Avhandlingens disposition
Föreliggande avhandling består av nio kapitel. I kapitel 1, inledningen, beskrivs
upprinnelsen till avhandlingen och dess disposition. I  kapitel 2 presenteras den
teoretiska bakgrunden. I kapitel 3 fortsätter den teoretiska bakgrunden nu mer
fokuserat på det hörselskadade förskolebarnet. Kapitel 4 innehåller en
presentation av övergripande syfte och frågeställningar. I kapitel 5 behandlas
metodologiska och vetenskapsteoretiska överväganden som ligger till grund för
datainsamling och analys. I det efterföljande kapitel 6 presenteras metod. I detta
sammanhang beskrivs tekniker som valdes för insamling och bearbetning av data
samt de olika stegen i videoanalysen. Där diskuteras också olika
validitetsaspekter. I kapitel 7 presenteras den omgivande kulturella kontexten till
förskoleverksamheten utifrån intervjuer med föräldrarna och personalen. I kapitel
8 redovisas resultaten av analyserna av de hörselskadade barnen under olika
samspelssituationer och olika åldrar. Därefter följer i kapitel 9 en analys av
resultaten med fokus på hörselskadans inverkan på kommunikation och samspel.
I kapitel 10 redovisas en analys gjord med fokus på personalen kommunikativa
stil gentemot barnen. I kapitel 11 presenteras en sammanfattande slutdiskussion.

Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska, följt av en
referenslista.
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KAPITEL 2   BAKGRUND

En helhetssyn på barnet
Synen på barn med olika typer av funktionshinder har genomgått stor förändring
under de senaste åren. Det hänger i sin tur samman med den förändrade synen på
det ”vanliga” barnet” (se bl.a. Stern, 1985), en förändring som även beskrivits i
termer av att ett paradigmskifte inom utvecklingspsykologin har skett (Sommer,
1997). Från att barn har betraktats som ofullgångna, passiva och driftsstyrda
varelser inneslutna i sitt skal (Mahler, Pine & Bergman, 1975), med begränsade
möjligheter att med hjälp av syn och hörsel uppfatta sin omvärld, utan vare sig
egna tankar, känslor eller intentioner och som vuxna måste forma och lära för att
en utveckling ska komma till stånd, har forskningen istället visat på en liten
individ som tidigt besitter avsevärda perceptuella och kommunikativa färdigheter
(se bl.a. Greenspan, 1997; Stern, 1985; Trevarthen, 1988). Från livets allra första
början är barnet inriktat på att både initiera och reagera på mänsklig kontakt. Idag
talar vi således om det kompetenta barnet och att det är genom en varierad och
kontinuerlig mänsklig kontakt som barnets utveckling stimuleras (Stern, 1985;
Trad, 1990; Trevarthen 1987).

Vuxna ses numera som medaktörer i barns utveckling, och inte som tidigare som
de som åstadkommer utvecklingen. Vuxna är en länk i en längre kedja och är
viktiga bland annat genom att de inte bara förmedlar det rådande samhällets
tankar och idéer, utan även äldre generationers kunskaper och samlade
erfarenheter (Stern, 1998). För att kunna bli en del av samhället och kulturen
måste barnet tillägna sig kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Av den
anledningen är det viktigt att lyfta fram de vuxna eftersom de är förmedlare av
den personliga och samhälleliga betydelsen av omsorg, uppfostran och
pedagogik. Det är dock inte bara vårdaren/vårdarna som har inflytande på barnets
utveckling, även andra personer som är knutna till institutioner som förskola och
skola spelar en betydelsefull roll.

Forskningen och teoriutvecklingen inom psykologi och pedagogik har numera
övergått från att i första hand vara individcentrerad till att vara relationsinriktad,
samt från att främst ha fokuserat barns kognitiva förmågor och prestationer till att
betrakta den emotionella utvecklingen som en grundläggande och nödvändig
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förutsättning för den fortsatta utvecklingen. Det finns även anledning att
integrera all den tvärvetenskapliga forskning om barn som numera finns
tillgänglig och som kan användas som utgångspunkt för ett slags
barndomspsykologi (Sommer, 1997). Samhälle, kultur och därigenom barns
uppväxtvillkor är numera stadda under snabba förändringsprocesser (Stern,
1998). Vilka miljöer och livsvillkor menar vi idag i den alltmer kunskaps-
relaterande värld vi lever i torde kunna gynna barns utveckling och speciellt barn
i behov av olika stödinsatser? Innan vi kan uttala oss och dra slutsatser om hur
det på sikt går för barn måste vi studera barnets totala verklighet och vad barnet
erfar i denna verklighet under långa tidsperioder (Rutter, 1991). Ackumulerad
stress och negativ påverkan under barndomen påverkar utvecklingsprocesser
negativt (Sommer, 1997). Men samtidigt som dessa negativa förhållanden
försvårar barnets utveckling kvarstår dock barnets förmåga till anpassning
(Schaffer, 1995 op. cit. i Sommer, 1997). Emellertid måste vi vara observanta på
att det finns gränser även för vad barn kan och bör anpassa sig till.

Spädbarnstiden och det intersubjektiva perspektivet
Bowlby (1969) menar att spädbarn likväl som djur är biologiskt predisponerade
för anknytning. Trevarthen (1978, 1984b), Stern (1985) och Trad (1990)
förutsätter visserligen ett biologisk relaterande men menar att den affektiva
dimensionen i interaktionen med vårdaren är spädbarnets egentliga drivkraft vid
denna tidpunkt. Trevarthen (1979, 1993) menar till skillnad från Stern att barnet
redan vid födseln, och till viss del även innan födseln fast då i en än mer
ofullbordad och ensidig form, upplever s.k. primär intersubjektivitet, definierad
som ”the capacity both to express and directly apprehend in others rudimentary
intentions and affects” (Murray, 1991, s. 221). Denna skiljer sig både vad gäller
tidpunkt och innehåll från den intersubjektivitet som barnet enligt Stern upplever
och uppvisar runt nio månaders ålder. Trevarthen (1978) kallar detta för sekundär
intersubjektivitet. Då först antas barnet kunna uppleva att andra människor
uppfattar världen och har intentioner och känslor i relation till den; de börjar
uppfatta dem som intentionella agenter (Tomasello, 1993).

Barnet har vid denna ålder förmåga att dela uppmärksamhet med den det
samspelar med (joint attention), bedöma hur vårdaren emotionellt relaterar till en
ny person eller till ett objekt (social referencing) och beter sig i detta förhållande
(social learning).
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Även det lilla späda barnet är i högsta grad sensitivt till kvalitén i samspelet med
vårdaren vilket i sin tur återspeglas på hur barnet bidrar till detta samspel.

”...the developing organization of the child’s experience must be seen as
property of the child-caregiver system of mutual regulation” (Stolorow,
Atwood & Brandchaft, 1994, s. 4).

Det är i det tidiga mor-barn-samspelet som barnet, genom en mångfald av
erfarenheter speglade av vårdaren, bildar en bas för skapandet av representationer
där självet och andra uppfattas som åtskilda (Bråten, 1987 op. cit. i Murray,
1991; Neisser, 1993). Parterna i samspelet synkroniserar sig i förhållande till
varandra likt sångarna i en duett (Trevarthen, 1993) eller i en dans (Wilkinson,
1988). Det finns en viss turordning i dansen, den måste vara ömsesidig och delad
och båda parterna måste vara både uppmärksamma och lyhörda för varandras
kommunikativa signaler. Svårigheter med dansens vänstersvängar kan mötas på
ett annat sätt vid fjärde tillfället än vid det första. Rytmen måste kanske anpassas
likaväl som tempot. Efterhand sker en reglering såtillvida att barnet lär sig att
både utstå och tolerera påfrestning under tiden som modern lär känna, förstå och
bemöta sitt barns behov mer adaptivt. En viktig faktor i barnets upplevelser av ett
själv är moderns förväntningar, realistiska eller ej, på barnet. Dessa kan antingen
leda barnet framåt i utveckling eller hindra densamma (Murray, 1992; Stern,
1985; Trad, 1990). Modern måste kunna skilja ut sig själv och sina egna behov
gentemot barnets behov för att därigenom kunna möta och bistå sitt barn. Murray
(1987, 1992) har i ett flertal studier visat hur mödrar med s.k. postnatal
depression får problem att ömsesidigt dela upplevelser med sitt barn både vad
gäller inre känslotillstånd liksom upptäckter av den fysiska omvärlden. Denna
oförmåga eller svårighet hos modern att bemöta och relatera till sitt lilla barn kan
få allvarliga konsekvenser för barnets utveckling om det är ett varaktigt tillstånd
under dess första levnadsår. Ett centralt förhållande i utvecklingen mot ett själv
är hur affekterna kopplas till olika upplevelseområden i interaktionen med andra.
Stern kallar dessa episoder ”vara-med-annan” (being-with-other). Från dessa
sammankopplade upplevelser kan barnet sedan generalisera till kommande
situationer. Därigenom får barnet tillgång till modeller för likartade upplevelser.

Stern (1985) beskriver fyra olika upplevelser av ett själv, där varje upplevelse är
relaterad till en speciell domän av tidigare erfarenheter och socialt relaterande.
Dessa upplevelser av självet utvecklas emellertid i en viss turordning, men en
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utvecklingslinje försvinner inte i och med att nästa tillkommer, utan de olika
processerna förekommer och interagerar parallellt under hela livet.

Det första området kallar Stern ett framväxande själv, vilket formas under de två
första månaderna i ett barns liv. Barnet tar in och organiserar omvärlden och
minnesspåren av upplevelserna grupperas efter samhörighet. Moderns viktigaste
uppgift i detta skede är att hjälpa till att reglera de fysiologiska behoven parallellt
med den viktiga sociala interaktionen via leenden, förhållningssätt osv.

Ett kärnsjälv formas från cirka två till sex månaders ålder. I den sociala
interaktionen förefaller barnet att vara en ”hel” integrerad individ med en
upplevelse av den egna kroppen, en upplevelse av att ha kontroll över sina
handlingar, tillgång till känsloupplevelse, en känsla av kontinuitet samt en
uppfattning av andra personer som distinkta och separata individer. Interaktionen
fokuseras nu på reglering av sinnesretningar och affekter.

Imitationen spelar en viktig roll i den sociala interaktionen under barnets första
sex månader. Det är främst vårdaren som imiterar barnets beteende, men även det
motsatta förhållandet förekommer. Vårdaren upprepar barnets synliga beteende
och alltid i samma modalitet. Det mesta av imitationsbeteendet hos modern är
omedvetet och följer ofta vissa mönster. Både barnet och modern verkar föredra
”...to match language-related communicative expressions, not accidental or self-
regulatory expression, such as sneezes” (Trevarthen, 1993, s. 139). Det finns
ofta inslag av spänning och lekfull upphetsning i imitationsmomenten
(Trevarthen, 1979). Stern (1985) menar att moderns imitation inte rätt och slätt är
ett imiterande av vad barnet gör utan hon modifierar det också på ett subtilt sätt
och för in nya kvaliteter i interaktionen. Bower (1977) menar att socialt beteende
är lustbetonat och tillfredsställande. Uppfattningen är att imitationsbeteendet
fyller en funktion som psykologisk spegel, vilket är en föregångare till den senare
intoningen.

Trad (1990) menar att under den senare hälften av barnets första levnadsår får
vårdaren/mamman en ny dimension för barnet;

” ... an interesting agent and companion for the infant, willing to engage in
new forms of symbolic play and spontaneous representation, who serves
to orient the infant’s predictions about future development and about his
own perceptions” (Trad, 1990, s. 87).
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Barnet lär sig t. ex. genom ”titt-ut” leken att upptäcka och predicera när
mammans beteende är ”på låtsas”. Det är nu som barnet förstår att vårdaren

”... serves as a vehicle for staving off anxiety and for exploring the
external world through previewing episodes” (Trad, 1990, s. 88).

Det är emellertid inte enbart genom att betrakta barnets yttre beteende som man
kan studera denna skillnad i interaktionen utan också genom att studera barnets
känslomässiga responser i samspelet. Den emotionella kvalitén i responserna
ligger till grund för Sterns begrepp ”Affect attunement” -  ofta översatt som
affektintoning eller enbart intoning.

Fogel (1993) beskriver intoning på följande sätt:

”Attunement is a form of matching in which the referent for the match is
not the external action, but the presumed feeling state of the partners”
(Fogel, 1993, s. 59).

Trad (1990) skriver att eftersom barnet via intoningen erfarit ett nytt inslag i
samspelet med vårdaren, nämligen samhörighet och intimitet, så upplevs inte
imitationen längre som ett tillräckligt inslag i samspelet. Det är enligt Trad
speciellt två orsaker som ligger till grund för att intoning uppträder omkring
niomånadersåldern. Den ena är att barnet under sina första levnadsmånader
grundlagt sina färdigheter vad gäller samspel så att s.k. adaptiv kapacitet har
kunnat utvecklas och att barnet under det första halvåret insett och kommit att
”förstå” innebörden av att vara separat, utan att detta har upplevts som alltför
hotande. Den andra är att denna ”insikt”, i sin tur hänger intimt samman med
vårdarens förmåga att bistå sitt barn. Förmågan finns beskriven i samlingsbegrep-
pet ”previewing” - vilket avser alla de aspekter i mellanmänskligt utbyte och
samspel som finns mellan barnet och dess vårdare. Om vårdaren av någon
anledning endera intonar i alltför liten eller omvänt i alltför stor omfattning i
förhållande till barnets behov, eller inte är känslomässigt närvarande eller över-
driver barnets reaktioner, kan detta medföra allvarliga konsekvenser för barnets
fortsatta utveckling. Barnet kan få svårigheter att dels bedöma känslomässiga
tillstånd, dels möta känslotillstånd på ett relevant och adaptivt sätt.
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Stern (1985) menar att det finns tre allmänt viktiga aspekter i intoning, nämligen
intensitet, tidsaspekt samt form. Han menar att tre kriterier måste vara uppfyllda
för att intoning ska kunna förekomma i föräldra-barn samspelet. För det första
måste föräldern ha förmåga att rätt avläsa barnets inre känslotillstånd. För det
andra måste föräldern kunna gestalta detta tillstånd, så att det motsvarar barnets
uttryck. En enkel imitation av barnets uttryckssätt är inte tillräcklig. För det
tredje måste barnet i sin tur kunna tolka förälderns reaktioner som kopplade till
sin egen ursprungskänsla. Stern (1985) menar att barnet därigenom erfar att det
egna känslotillståndet kan upplevas av den andre utan att det för den skull verbalt
framställs. Föräldern utvidgar därigenom barnets upplevelser dock utan att för
den skull tappa den känslomässiga valören som knyter an till det barnet tidigare
givit uttryck för.

Det tredje området -  ett subjektivt själv -  formas från sju till femton månader.
Då kan barnet enligt Stern dela handlingar och inre affekttillstånd med en annan
individ. Vårdarens empatiska förmåga under denna period är betydelsefull då den
leder fram till att barnet erfar att dess affekter fångas upp. Enligt Neisser (1993)
är det först omkring denna tidpunkt - då barnet närmar sig ettårsåldern  - som det
blir möjligt för barnet att börja förstå vad andra lyssnar till eller samtalar om.

Det är framför allt under denna period, då det subjektiva självet formas, som barn
med grav hörselnedsättning upptäcks, oftast av sina egna föräldrar då de upplever
att ”något inte är som det borde vara med barnet”. Om alla instanser fungerar
som det är tänkt, det vill säga från Barnavårdscentraler (BVC), öron- eller
audiologkliniker, diagnostiseras det döva barnet omkring 12 månaders ålder. Ofta
har själva remissgången och testproceduren då tagit 2-3 månader i anspråk. Har
barnet en lindrigare hörselnedsättning kan diagnostiseringen ske mycket senare i
barnets liv. Oavsett graden av hörselnedsättningen innebär beskedet att
föräldrarna hamnar i en kris. Det kan få allvarliga konsekvenser för barnets
utveckling om föräldrarna inte får adekvata stödinsatser för att bearbeta den
nyuppkomna situationen. Föräldrar upplever att de tappar tilltron till sig själva
som föräldrar (Ahlström, 1991). De har inte längre någon uppfattning om eller
naturlig framförhållning varken om barnets eller sin egen närstående framtid.
Trad (1990) benämner denna specifika förmåga ”previewing”. Ett sätt att stötta
föräldrarna är att påvisa barnens kommunikativa kompetens vilket ger
föräldrarna möjlighet att ta tillbaka sin förlorade föräldrakompetens genom
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vetskapen att de, trots barnets hörselnedsättning, lagt en bra grund för en fortsatt
positiv utveckling hos barnet. Många föräldrar antar felaktigt att barnet, beroende
på att det levt i en tyst miljö, inte fått del av det emotionella samspelet eftersom
man som hörande inte alltid förstår att det tysta inte alltid är det osagda. Ty
känslor behöver inte kläs i ord. Föräldrar har sannolikt haft ett väl fungerande
samspel med sitt barn genom att uttrycka sig via kroppslig beröring,
ögonkontakt, rörelser, dialogliknande samspel, och kroppslekar (Greenspan,
1997; Stern, 1985, 1996; Trad, 1990; Trevarthen, 1996). Barnen ser inte med sina
ögon eller hör med sina öron, de ser och hör med hjärnan (Greenspan, 1997;
Trevarthen, 1996).

Vid cirka femton månader börjar det fjärde området, det verbala självet uppträda.
Barnet kan nu börja dela med sig av kunskaper och erfarenheter via språket, och
den symboliska leken uppträder. Det är emellertid först när barnet är omkring tre
år gammalt som det kan berätta sin egen historia - narrativ - från sin egen dåtid
(Neisser, 1993). Bruner (1993) menar att denna förmåga verkar  barn från olika
kulturer förvärva vid ungefär samma åldersperiod. Barnen upplever en annan
dimension i självupplevelserna som avspeglas i att de kan ta ett s.k. berättar-
perspektiv (Havnesköld & Risholm-Mothander, 1995). Berättelserna har ett
gemensamt relaterat förlopp såsom en början, en händelse, samt ett avslut. Ett
viktigt inslag i barnens liv blir därför sagorna. Därmed ges ytterligare möjligheter
för barnen att införliva en kulturell dimension likväl som en emotionell gestalt-
ning eftersom de ännu är begränsade i barnets egen repertoar (Havnesköld &
Risholm-Mothander, 1995). Grundvalen för vår identitet ligger i att människan
ges möjligheter att skapa sina egna berättelser i en kulturell kontext.

Det tidiga samspelets betydelse för barns språkutveckling
Den moderna spädbarns- och utvecklingspsykologin poängterar starkt det tidiga
samspelets betydelse för barnets senare utveckling både i emotionellt, socialt och
kognitivt avseende men också kommunikativt-språkligt. Språkförvärvandet
börjar redan i det tidiga kommunikativa samspelet mellan vårdare och barn.
Spädbarnet deltar aktivt även under livets första månader i samtal, s.k. protokon-
versationer, med sin vårdare (Bateson, 1976; Murray & Trevarthen, 1986; Bates,
O`Connel & Shore, 1987).

Kommunikation kan i detta fall definieras som en mellanmänsklig handling som
innebär att människor delar upplevelser, tankar, känslor och betydelser med
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varandra. Kommunikation i denna bemärkelse förutsätter ett ömsesidigt relate-
rande mellan parterna, liksom en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Ofta
är flera modaliteter involverade samtidigt, i form av fysisk kontakt, auditiva
liksom visuella signaler (Neisser, 1993). På denna nivå har yttranden ingen större
betydelse för barnet, utan det är hur de framförs i form av visuella signaler som
leenden, ögonkontakt, och i fysisk kontakt som kroppsvärme, hållning, beröring,
rytm samt prosodi, som avgör kvalitén i samspelet. Stern (1993) beskriver de s.k.
vitalitetsaffekterna som är ständigt närvarande i samspelet och av stor betydelse
för dess fortsatta utveckling.

”...because in the interpersonal situation, vitality affects are continually
available for interpersonal co-ordination via sharing or mutual regulation ”
(Stern, 1993, s. 207).

Det är via olika ansikts- och kroppsliga uttryck hos den andre som vi blir
bekräftade eller avvisade.

Varje mor-barn samspel har sina karaktäristiska drag med vissa gemensamma
nämnare som delas med andra, som att det finns en inledning från någon av
parterna, därefter en ömsesidig orientering, en hälsning eller en lekdialog som
avslutas genom ett bortdragande. Det är viktigt att det finns en stor öppenhet och
lyhördhet från moderns sida att följa barnets uppmärksamhet. Det är i detta
samspel som barnet utvecklar viktiga erfarenheter av att bli förstådd och att
kunna förstå andra, samt får uppleva att dess handlingar påverkar omgivningen;
att det kan åstadkomma ett gensvar hos andra (Thorén, 1994). I detta tidiga
samspel tillägnar sig även barnet de regler som styr den sociala interaktionen.

Språket utgör en del av barnets kommunikativa repertoar, som också innefattar
vokalisationer, gester och mimik. Ett viktigt steg i språkutvecklingen är att kunna
”etablera fokus”, dvs. att få den andre att fästa uppmärksamheten på det som man
själv är intresserad av och vill kommunicera om. Barn brukar kunna göra detta
när de är mellan 7-9 månader gamla. Vid ett års ålder har barnet oftast uppnått
tillräcklig kognitiv mognad för att kunna förstå och själv hantera den form av
symbolsystem som språket består av. Det är då redo att själv börja benämna sin
omvärld. Därefter, framåt ett och ett halvt årsåldern, kan omvärlden förvänta sig
att barnet har etablerat ett i huvudsak språkligt samspel med andra. Tomasello
betonar dock att

”... infants can learn the appropriate use of new words only if they
understand what the mature speaker is focused on” (Tomasello, 1993, s.
175).
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Ofta poängteras hörselns roll för utvecklingen av det talade språket och till en del
är detta självklart en riktig iakttagelse. Men synen har trots detta en betydande
inverkan för det hörande barnets språktillägnande. Det är till stor del via
ögonkontakt och blickar som den tidiga sociala interaktionen mellan mor och
barn regleras (se bl.a. Papousek & Papousek, 1987). Modern eller barnet kan
med en blick förändra samspelet på så sätt att det blir en invit, att
uppmärksamhetsfokus förändras eller att kommunikationen helt enkelt kommer
till ett avslut. Genom att kunna välja mellan att titta och att titta bort, får barnet
också erfara en första, gryende känsla av autonomi och självkontroll i
mellanmänsklig interaktion (Stern, 1985). Även de för språkförvärvandet så
betydelsefulla pekningarna med blick eller hand, då barnet lär sig att mer
avsiktligt dela upplevelser av händelser och objekt med modern, och samtidigt att
förknippa synintrycket av dem med språkliga benämningar, bygger naturligt nog
på visuell sinnesinformation (Thorén, 1994).

Eftersom en betydande del av den tidiga språkutvecklingen, vare sig den är
visuellt-gestuell som i teckenspråket eller auditivt-vokal som i talspråket, är
grundad på visuell interpersonell reglering, blir synens roll för all språkutveck-
ling intressant och viktig. Studier av den tidiga kommunikativt språkliga utveck-
lingen hos blinda barn har också visat att den barngruppen har svårigheter att
tillägna sig det talade språket, trots normal hörsel (Hobson, 1993; Preisler, 1993).

Relationer är grunden för vår utveckling
Sedan i slutet av 70-talet hade utvecklingspsykologin till skillnad från
inlärningspsykologin påtalat vikten av det tidiga mor-barn samspelet och dess
betydelse för barnets personlighetsutveckling. Under 80-talet har kretsen av
viktiga relationer utvidgats till att även inkludera kamraters betydelse för barns
sociala, kognitiva och språkliga utveckling. Därmed fortsätter den utvecklings-
process som startade i den tidiga mor-barn interaktionen. Barn behöver också
utveckla social kompetens tillsammans med andra barn och dessa kan inte på
denna nivå ersättas av föräldrar eller andra vuxna. Hobson (1993) menar att
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”... children need to appreciate the nature of persons and to recognise the
existence of other selves with whom they have much in common but from
whom they are differentiated” (s. 254).

Trevarthen (1987) sammanfattar förhållandet lakoniskt:

”It is sharing that makes sense” (s. 299).

Gradvis förvärvar barnet förmågan, som fortsätter livet igenom, att anpassa sig
till de regler som styr interaktionen och som bl.a. innehåller komponenter som
frekvens, duration och vad som är tillåtet och tolererbart (Hay, Pedersen & Nash,
1982). Forskningen har visat att barn inte endast utvecklas tillsammans med
vuxna utan även i hög grad tillsammans med andra barn. Denna påverkan kan
sällan ersättas av samspel med vuxna. Hartup (1989) har beskrivit vad som
kännetecknar dessa två olika relationer som båda verkar vara nödvändiga för
barnets utveckling. Han menar även att de har något olika funktioner i detta
sammanhang. Den ena relationen, som benämns den vertikala, kännetecknas av
att samspelspartnern, som i regel är en vuxen person, förfogar över mer kunskap
och social makt än barnet självt. Det är i denna relation som barnet börjar
utveckla social kompetens.  Den andra relationen, den horisontella, utmärks av
att vara mer jämlik och jämbördig. Båda parterna, i detta fall alltid barn, besitter
samma sociala makt och ställning. Hartup skriver:

“Within these relationships, the complexities of co-operation and
competition are mastered, and ”intimacy” in social relations is first
achieved” (Hartup, 1989, s. 120).

Små barn behöver vanligen inte undervisas eller tränas i hur de skall umgås med
andra barn. Det är något de utvecklar av egen kraft, ibland med stöd av vuxna
(Hay et al., 1982; Preisler, 1983), förutsatt att de ges tillfälle att vara med andra
barn under normala förhållanden. Forskningen om små barn och deras
kamratrelationer har även visat hur barn anpassar sig efter varandras
förutsättningar. Även det lilla barnet relaterar och anpassar sitt beteende efter sin
partners förutsättningar (Hay et al.,1982). Däremot kan ett litet barn göra misstag
i samspelet, som ett äldre förskolebarn inte skulle göra, beroende på bristande
kognitiv mognad (Hartup, 1983).
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En aspekt på relationer och interaktion som har betydelse är i vilket sammanhang
samspelet utspelas (Hinde, Perret-Clermont & Stevensson-Hinde, 1985).
Tidigare studier av barns utveckling var i huvudsak utförda i icke-sociala
sammanhang, ofta i laboratoriemiljö (Attili, 1985). Idag hävdas att de
inblandades normer och värderingar är viktiga delar i samspelet som också bör
studeras eftersom de i så hög grad påverkar utfallet av samspelet. Forskning
kring samspelet mellan barn som har respektive inte har funktionsnedsättningar
visar att resultaten påverkas av sådana förhållanden.

Social kompetens kan sammanfattningsvis beskrivas som förmågan att interagera
med andra och inkluderar;

• förmågan att kommunicera med andra via ett gemensamt 
  symbolsystem
• att ha kunskap om de regler som gäller för interaktionen i olika
  sammanhang

Lekens betydelse för barns utveckling
Många filosofer och forskare från olika vetenskapliga discipliner har försökt
fånga och beskriva lekens väsen. Men leken har inte bara varit svår att fånga och
definiera som fenomen, den har också beskrivits mycket olika av olika forskare
beroende på deras teoretiska hemvist (Sutton-Smith, 1995). Några har fokuserat
på lekens ändamål och betydelse för barnets utveckling. Freud (1922) ansåg att i
leken gavs barn en viktig möjlighet att kunna bearbeta sina upplevelser. Leken
erbjöd dem förutsättningar att känslomässigt avreagera sig och finna utlopp för
tidigare besvikelser. Erikson (1954) betraktade leken som ”... kungsvägen till
förståendet av barnjagets försök att åstadkomma en syntes (s.182). Även Mead
(1934) ansåg att leken var viktig för barnets jagutveckling. Enligt Knutsdotter
Olofsson (1987) skapar barnet genom sin lek möjligheter att handskas med
verkligheten och sina inre konflikter.

Winnicott (1981) ansåg att leken är ett territorium där barnet har magisk kontroll.
För att detta skall kunna bli möjligt måste det till att börja med finnas en pålitlig
relation mellan barnet och modern som barnet senare kan bygga vidare på i
förhållande till andra lekpartners. Tillit är därför en bärande princip för att
utveckla leken. Även Bowlby (1969, 1982) uppmärksammar oss på att barnet i
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lek tillsammans med andra, vuxna och barn, får möjligheter att utforska och
samspela.

Piaget (1962) delade in leken i olika lektyper som övningslek, symbollek,
regellek och konstruktionslek vilka han menade avspeglar barnets intellektuella
utveckling. Lindqvist (1996) menar att Piaget, i likhet med Gesell och Bühler
som hade stort inflytande på den tidiga förskolepedagogiken och därigenom
synen på leken, i första hand fokuserade på barns beteende i lek och inte på
barnet i lek. Av den anledningen, menar Lindqvist, uppstod ett antal
utvecklingspsykologiska teorier som dels saknade en helhetssyn, dels ställde
barns lek i skymundan. Åm (1989) anser att barnen, med leken som sitt viktigaste
redskap, själva spelar en aktiv roll när det gäller att skapa en meningsfull ram
kring sin samvaro. Åm menar dessutom att “leken är barns allra viktigaste
uttrycksmedel, och att inga utstuderade pedagogiska arrangemang kan ersätta
de erfarenheter och upplevelser barn skaffar sig genom lek” (s. 92). Knutsdotter
Olofsson (1987) vill definiera lek som handlingar, lösgjorda från det vanliga
sammanhanget. I leken kan man minnas, pröva och öva med ett minimum av
risktagande, eftersom det är på lek. Knutsdotter Olofsson menar att leken skiljer
sig från annan skapande verksamhet genom att den dels belyser både handling
och tid dels inte resulterar i en produkt vilken är själva huvudmomentet i de
flesta andra aktiviteter. Knutsdotter Olofsson är den svenska forskare som
starkast betonat relationens betydelse i leken (Lindqvist, 1996). Leken blir
därmed ett viktigt verktyg i barnets identitetsbygge.

Leken börjar tidigt i ett barns liv, redan under första levnadsmånaderna. ”Det
kommer en räv som knallar och går ... ”, är en kroppslek som förenar
generationers barn och mammor och som företeelse är den internationell. I leken
finns turtagning, imitation och ömsesidiga relationer mellan (åtminstone) två
deltagare och samspelet sker i växelverkan (Rubin & Ross, 1982). För att leken
skall kunna fortgå fordras att de inblandade parterna kollektivt strävar efter att
bevara det gemensamma lekterritoriet genom att utöka och variera det. Varje
deltagare lämnar på detta sätt sitt bidrag till leken, vilket i sin tur innebär att
leken fortsätter att utvecklas. Utan detta gemensamma givande i icke-verbala,
verbala och/eller innehållsliga termer förlorar leken sin mening och avstannar
eller upphör.
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Lek försiggår också på flera olika plan. Antropologen Helen Schwartzman
(1978) har studerat vad som sker i samspelet mellan barn som leker, vilket plan
de kommunicerar på och vilka kommunikations- och kontaktmönster de avspeg-
lar när de leker. När barn ifrån andra kulturer leker framträder karaktäristiska
skillnader som är beroende av de kommunikationsmönster som finns mellan
människorna i dessa kulturer.

Förmågan att fantisera tillägnar sig och utvecklar barnet i leken. Fantasin och
föreställningsförmågan är av avgörande betydelse för att barnet senare i livet
kunna tillgodogöra sig formell undervisning eftersom faktorer som
dekontextualisering och förmågan att väcka inre meningsfulla bilder har sin
grund i låtsashandlingar. Ett budskap innehåller alltid flera tolkningsmöjligheter.
Samtidigt som ett budskap har ett konkret innehåll (text) ger det också signaler
för hur innehållet skall tolkas (Bateson, 1976). För att förstå budskapet måste
mottagaren uppfatta båda dessa delar. Denna form av flerdimensionell kommuni-
kation kallas metakommunikation (Bateson, 1976; Åm, 1989). Förmågan att leka
hänger alltså ihop med förmågan och möjligheten att kommunicera på olika plan.
Det krävs vissa färdigheter för att barn skall vara i stånd att delta i rollek
(Garvey, 1977; Åm,1989) såsom att deltagarna måste ha förmåga att skilja
mellan lek och icke-lek, att abstrahera regler för samspel och dessa regler måste
betraktas som bindande för alla parter. Vidare måste deltagarna visa förmåga att
identifiera ett lektema, bidra till utvecklingen av detta tema och gå med på att det
kan förändras under lekens gång.

Leken kategoriseras ofta i olika stadier. Rubin (1977) delar upp leken med
utgångspunkt från temat i leken. Han använder fyra kategorier för att definiera
lek: funktionslek, konstruktionslek, dramatisk lek och regellek. Leken delas
dessutom in i tre överordnade begrepp som benämns ensamlek, parallellek och
samlek och avspeglar om barnet går in i samspel med andra barn eller ej. Vissa
kombinationer anser han främjar barnets utveckling, andra kan tvärtemot vara
signaler på obalans eller negativ utveckling hos barnet. Att ett litet barn
låtsasleker med sig själv som enda aktör ses inte som något oroande medan
samma beteende hos ett äldre barn kan bli till ett observandum för hur barnet
egentligen mår. Få skulle dock ifrågasätta värdet av att barn leker med varandra.
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Leken - en viktig domän för barn i erövrandet av språk och social
kompetens
Vedeler (1989) menar att ju äldre barnen blir desto större blir deras förmåga att
gå ifrån det nära och kända sammanhanget till en fullständig frigörelse från
kontexten i bemärkelsen fri från den verklighet i vilken leken utspelar sig eller
vilka föremål barnen har tillgång till. Detta händer när barnet närmar sig
treårsåldern och börjar leka symbollek och låtsaslek. Knutsdotter Olofsson
(1987) beskriver denna utvecklingen då ”barnet går från försymboliska hand-
lingar (vispen i grytan och kammen i håret), över till att låtsas sina egna
handlingar (låtsas dricka), till att låta Nalle dricka mot att ta en roll (vara
mamma och amma Nalle)” (s. 69).

Utvecklingen går från det konkreta till det abstrakta (Schank & Abelson, 1977,
op. cit. i Brown, Prescott, Rickards & Paterson, 1997). Förmågan att använda
språket för att dela med sig av sina erfarenheter, att referera till det abstrakta och
till framtida händelser kommer till uttryck i rollek. Språket frigör barnet från det
här-och-nu varande och skapar nya sammanhang som leder barnet vidare in i
lekens handling, samtidigt som språket är med och påverkar de karaktärer barnen
skapar i rolleken (Lindqvist, 1996). Barnet föreställer sig då olika saker,
handlingar och människor. Barn med väl utvecklad kommunikativ-språklig
kompetens kan delta i längre och mer glädjefyllda leksekvenser med andra barn
(Guralnick, 1990).

Ljungberg (1998) har i sina studier om förskolebarns beteende i konflikter och
framför allt vad som sker efter konflikter visat på språkets betydelse även ur
denna aspekt. Resultaten visar att det sällan räcker med att barnen söker
försoning enbart genom olika handlingar. När vuxna inte deltar i efterarbetet och
försöker få fram vad som egentligen har skett klarar barnen på egen hand att
försonas genom att de inblandade tar ny kontakt med motståndaren och inbjuder
till fortsatt samspel. Dessa försoningsinitiativ var av verbal karaktär. Slutsatsen
som Ljungberg drar är att båda parter i konflikter måste kunna visa att de inte
bara accepterat lösningen utan att de också måste kunna förmedla detta till
kontrahenten för att samspelet skall kunna gå vidare. Därav krävs att barnen har
en utvecklad och fungerande inbördes kommunikation som gör det möjligt för
dem att nå fram till ett egentligt försoningsbeteende. Vidare fann man i studien
en skillnad mellan flickors respektive pojkars försoningsbeteende som hänfördes
till barnens olika typer av lekar. Pojkar å ena sidan hade konflikter kring föremål
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och deras lekar var oftare av fysisk karaktär vilket fick till följd att de också blev
mer handgripliga i konflikterna. Flickorna å andra sidan konkurrerade på en
abstrakt nivå och därför innehöll deras försoningsbeteende mer av nya lek- eller
samarbetsinviter till motståndaren.

Lek och vänskap
Barns vänskapsförhållanden med andra barn har på senare år tilldragit sig mycket
uppmärksamhet eftersom forskningen påvisat att positiva kamratrelationer är en
betydande och bidragande faktor både för den sociala och den kognitiva
utvecklingen och väsentlig för framtida sociala förmågor (Berndt & Ladd, 1989;
Luftig, 1987; Parker & Asher, 1987). I andra studier har man funnit att
förskolebarn uppehåller sig vid en mer utvecklad och innehållsrik fantasilek
tillsammans med kamrater de känner väl. Dessutom var det då färre av dem som
ägnade sig åt ensamlek eller enbart betraktade andra barns aktiviteter. Hobson
(1993) menar att

”One cannot really know what a friend is, simply by ”observing” as one
who stands outside and watches behaviour. One needs to participate with
others in a ”form of life” (Wittgenstein, 1958) in which one experiences
the kinds of interpersonal relatedness and relationship that constitute
friendship” (s. 5).

Forskare som Parkhurst och Gottman (1986) anser att om förskolebarn ska kunna
delta i fantasilek är det nödvändigt att de får möjlighet att utveckla nära
vänskapsband med varandra. De preciserar fantasileken till det som oftast
benämns som rollek och som kräver en expressiv verbal förmåga hos deltagarna.
I stabila vänskapsrelationer uppehöll sig barnen i lek som karaktäriserades av att
den var mer varaktig, komplex, positiv och mer vokal. Författarna understryker
att barnen inte bara lekte mer frekvent med varandra, utan leken var också mer
komplex. Så var inte fallet om barnen inte kände varandra sen tidigare.

Sammanfattningsvis utmärks leken mellan barn som har nära vänskapsrelationer
av att den är mer utvecklad socialt och kognitivt än om detta nära vänskaps-
förhållande saknas (Rubin, 1980). En viktig faktor blir därför att barn ges möjlig-
het att knyta nära och djupa vänskapsband, istället för att uppmuntra till nya
barnkonstellationer. Det är kvalitén i relationerna som är väsentlig, inte antalet
kontakter.
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”...truly personal relations involve reciprocally co-ordinated exchanges of
feeling, as well as having the potential for a variety of forms of sharing”
(Hobson, 1993, s. 6).

Andra viktiga faktorer som påverkar barnens lek i förskolemiljö är det enskilda
barnets status i gruppen (Rubin, 1980). Men barnens lek förändras också p.g.a.
andra faktorer såsom:

• rambetingelser dvs. av politisk och administrativ art som är svåra för personalen
att direkt påverka i sitt dagliga arbete.
• det “inre” klimatet i förskolan hos/mellan personalen och barnen. Här har
pedagogerna dock möjlighet att påverka utfallet i det dagliga arbetet.

Leken - en möjlig arena för barn med behov av stöd?
Flera forskare (Guralnick,1989; Odom, McConnell & McEvoy, 1992; Strain,
1990) betonar vikten av att professionella yrkesföreträdare i verksamheter där
barn med funktionsnedsättningar finns, stimulerar utvecklandet av social
kompetens, speciellt i förhållande till kamrater. De anser att denna aspekt inte
nog kan betonas. Leken anses vara en viktig arena där det finns goda betingelser
för barnet att utvecklas tillsammans med andra barn.

I Sverige har barn med funktionsnedsättningar haft en särställning genom att de
med stöd av Socialtjänstlagen garanteras placering inom kommunal förskole-
verksamhet. Däremot har det inte funnits samma entydiga uppfattning om hur de
enskilda barnen ska bemötas och vilka insatser som kan anses gynna deras
utveckling. Larsson-Swärd skriver (1999) att:

”Olika myndigheter och personal är ganska väl överens om vilka barn som
är psykiskt utvecklingsstörda och/eller har fysiska handikapp. De kan
däremot ha olika uppfattning om vilka ”särskilda behov” dessa barn har
och hur behoven ska tillgodoses” (s. 9).

Idag har betoningen gått från barn med särskilda behov till begreppet barn med
behov av särskilt stöd. Anledningen därtill är kunskapen att det inte är skillnad på
barns behov, de är analoga, men vissa barn kan behöva ett specifikt stöd från sin
omgivning för att få sina allmängiltiga behov tillgodosedda.
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I en preliminär redovisning av en studie på ett specialdaghem för barn med behov
av särskilt stöd menar Ljungberg (personlig kommunikation) att det inte förekom
åldersadekvat lek och kommunikation mellan barnen. Leken hade karaktären av
att vara ensam- eller parallellek och vara mer praktiskt inriktad och därigenom
mindre fantasi- respektive symbolrik. Genom att barnen inte hade någon gemen-
sam kommunikation före konflikter hade de heller ingenting de kunde använda
sig av för att nå fram till varandra efter konflikten. Barnen sågs skrikande springa
från situationen eller också trappades konflikten upp och blev fysisk, det vill säga
barnen tog till nävarna istället för att genom verbala medel söka ett konstruktivt
försoningsbeteende.

Warren och Kaiser (1986) betonar vikten av att barn med speciella svårigheter får
möjlighet att tillägna sig ett språk, eftersom ett misslyckande därvidlag inte bara
får konsekvenser för själva språkutvecklingen utan även får konsekvenser för
barnets sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Den tidigare dominerande
tal- och språkträningsmetoden för barn med språksvårigheter av olika slag,
visade sig ha stora brister eftersom barnet sällan kunde generalisera sina even-
tuella framsteg till andra områden och situationer (Warren & Kaiser, 1986).
Metoden måste därför ersättas med ett annat sätt att agera. Utifrån den kunskap
vi idag har om vanliga barns språkförvärvsprocess, vet vi att det är i olika
naturliga samspelssituationer som språktillägnandet sker. Hart och Risley har i ett
antal studier (1968, 1974, 1975, 1980) visat fördelarna med att använda det
naturliga tillägnandet (incidental teaching) i jämförelse med traditionell språk-
träningsmetod. Forskningen har visat att barn som använder språk i naturliga
sammanhang känner behov av att tillägna sig ett rikare ordförråd och en mer
precis vokabulär.

Fewell och Kaminski (1988) menar att genom att studera leken hos barn med
funktionsnedsättningar ges den bästa möjligheten att studera dessa barns
utveckling.
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KAPITEL 3  FORSKNING OM HÖRSELSKADADE
FÖRSKOLEBARN

Det föds idag ca 200 barn varje år i vårt land med hörselnedsättning, från lindrig
hörselskada till dövhet. Orsakerna till hörselnedsättningen kan variera, från
medfött ärftliga, till fosterskador eller skador i samband med förlossningen.
Ytterligare ett antal barn får bestående hörselskador på grund av meningit eller
andra virus- eller bakteriella sjukdomar under de första levnadsåren.

Hörselskadade barn i samspel med hörande barn har i ett flertal fall studerats i
syfte att kartlägga dels integrationsprocesser, dels hur barnen interagerar med
varandra. Fokus har i de flesta fall varit endera på det talade språket eller på det
sociala samspelet i förhållande till hörande barn, dock sällan på båda. Det finns
en generell svårighet att uttolka resultat av studier kring hörselskadade barn
eftersom nomenklaturen är sådan att de barn som vi i de nordiska länderna
betraktar som döva och därmed i första hand teckenspråkiga, utanför de nordiska
länderna som regel betecknas som hörselskadade, trots att de inte kan uppfatta
eller spontant utveckla talat språk. Därför måste resultaten av dessa studier tolkas
med stor försiktighet.

Forskarna Antia och Kreimayer (1992) anser att barn med hörselnedsättning
löper en uppenbar risk att isoleras därför att de förmenas den så nödvändiga
sociala interaktionen med andra om de är hänvisade till hörande och talande
miljöer. Därav reduceras det hörselskadade barnets sociala kompetens som i sin
tur ytterligare minskar möjligheterna till social interaktion. De visar att barnen
kan komma in i en mycket negativ utvecklingsspiral på grund av hörselnedsätt-
ningen. Liknande iakttagelser har även gjorts av Brown, Prescott, Rickards och
Paterson (1992) vilka studerade hörselskadade barns språkliga yttranden i
fantasilek. De menar att barnen just på grund av sina språkliga tillkortakomman-
den får betydande svårigheter att delta i lek tillsammans med hörande barn. I
denna studie finns de hörselskadade barnens audiogram redovisade, uttryckta i
decibel över olika för språkperceptionen viktiga frekvenser. Detta är det mest
vanliga sättet att beskriva en hörselnedsättning. En begränsning är dock att denna
mätmetod inte ger en beskrivning av hur barnet fungerar i naturliga kommunika-
tiva samspelssituationer med andra, vilket också författarna diskuterar. De
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skriver vidare att om hörselskadade och hörande barn placeras tillsammans i
förskola måste följande förhållanden uppmärksammas:

”As pretend play becomes more abstract, children must communicate
underlying meaning; if they do not, pretend play is more likely to break
down. If pretend play breaks down, the child may need to draw on further
communicative knowledge and skills to repair the breakdown. This may
be an even more difficult task for hearing-impaired children than for
normally hearing children” (Brown et el., 1992,  s. 14).

Därigenom, menar Brown et al. (1992), löper det hörselskadade barnet en uppen-
bar risk att utestängas från  möjligheten att utvecklas tillsammans med kamrater.

I Sverige har Ellström (1993) studerat hörselskadade och döva barns sociala
situation när de vistades i två olika förskolor tillsammans med hörande barn.
Syftet med studien var dels att beskriva och analysera hur den gruppintegrerade
förskoleverksamheten hade utvecklats inom ett län, dels analysera vilka faktorer
som hade påverkat verksamhetens utveckling. Ellström fokuserade på förskole-
personalens syn på verksamheten och deras uppfattning och inställning till
integra-tionen, till arbetets former, innehåll/inriktning, arbetssätt samt barnens
lek och då i synnerhet den mellan hörselskadade/döva och hörande barn. En av
de slutsatser Ellström drar är att det inte enbart är beroende på hur omfattande
hörselskadan är som avgör grad av social integrering. Även yttre faktorer måste
inkluderas, som styrning från den kommunala ledningen, personalgruppens
utbildningsbakgrund, samhällets inriktning och krav på normalitet och
anpassning, samt slutligen de hörselskadade och dövas organisationer, eftersom
de kan vara konfliktskapande i förhållande till de förstnämnda faktorerna.
Ellström fann vidare ytterligare en intressekonflikt mellan de kompensatoriska
målen i förskoleverksamheten, avseende utvecklandet av barnens språkliga
kompetens, teckenspråk för döva barn och tal och tecken för hörselskadade,
visavi de sociala målen som hänsyftar på ett närmande mellan de
hörselskadade/döva barnen och de hörande barnen.

Dessutom intervjuades de hörselskadade/döva barnens föräldrar för att få deras
uppfattning om integrering. Flera gemensamma uppfattningar fanns bland
föräldrarna och det oavsett var de hade förskoleplacerat sitt barn. Dessa var
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förväntningar inför integrering, inställning till och uppfattning om integration av
hörselskadade och döva barn, uppfattning om integrationens mål samt
föräldrarnas möjligheter att påverka den integrerade förskoleverksamhetens
uppläggning. De hörande barnens föräldrar fanns dock inte med i studien, för att
ge sin syn på integration utifrån sina och de hörande barnens perspektiv. Ofta ses
integrering som positiv och utvecklingsbefrämjande för den ena intressenten men
inte självklart för den andra. Liknande erfarenheter framkom i en studie om
hörselklasser integrerade på en skola för hörande elever (Ahlström & Preisler,
1998). Hörselklasslärarna menade att de hörselskadade eleverna förlorade något
på att de flyttade från skolan, men ingen av dem beskrev att den hörande skolan,
varken dess elever eller lärare, gjorde någon förlust genom att hörselklasserna
försvann.

I en studie av Preisler, Tvingstedt och Ahlström (1999b) intervjuades personal
om deras upplevelser av samspelet mellan individualplacerade döva barn med
cochlea implantat (CI) och hörande barn. (CI implantat brukar liknas vid en hör-
apparat som är ansluten till elektroder som inopereras i hörselsnäckan genom
vilket barnet kan erfara ljud av olika kvalitet och art). Dessutom video-
observerades samspelet i barngruppen. Förskolepersonalens upplevelser var att
barnen med CI var väl integrerade i barnens aktiviteter på förskolan. En närmare
analys av videoobservationerna av leken och samspelet mellan barnen visade
dock att så sällan var fallet. De döva barnen med CI rörde sig mellan olika
hörande barn utan att de för den skull utbytte annat än blickar, leenden och
pekningar. Verbala dialoger och någon för åldern utvecklad rollek förekom
ytterst sällan. Att personalen missbedömde de döva barnens delaktighet i socialt
samspel och lek med hörande barn kan till viss del förklaras av att personalen
själva upplevde sig ha bra kontakt med och förståelse för det döva barnets
språkliga uttryckssätt, att barnet till det yttre gjorde samma saker som de hörande
barnen och verkade vara tillfreds med sin situation på förskolan och till sist att
personalen sällan deltog i eller studerade barnens lek ur ett samspelsperspektiv.
Sammantaget gav detta personalen uppfattningen om att barnen även på ett
djupare plan var delaktiga och inkluderade i olika aktiviteter.

Hörselnedsättning - i ett socialt och kommunikativt-språkligt
perspektiv
Döva betraktar sig som en språklig minoritetsgrupp och inte som en handikapp-
grupp eftersom de inte upplever sig som handikappade i teckenspråkiga miljöer. I
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detta perspektiv kan däremot hörande som inte behärskar teckenspråk
handikappas i en sådan språkmiljö.

Under det senaste decenniet har röster höjts att även barndomshörselskadade ska
erbjudas teckenspråksmiljöer för att därigenom få möjlighet att bli tvåspråkiga.
Trots att många hörselskadade har ett väl utvecklat talspråk upplever de sig som
”socialt döva”. Då hörapparaten behövs som mest, i kommunikation och samspel
med andra, visar den sig fungera som sämst, därför att hörapparatens möjlighet
att filtrera bort bakgrundsljud eller enbart förstärka önskade ljud är begränsad.
Konsekvenserna av dessa kommunikationssvårigheter kan leda till en känsla av
utanförskap. I en studie om individualintegrerade hörselskadade elever i hörande
klasser (Tvingstedt, 1993) upplevde många av dem sig stå utanför den sociala
gemenskapen med hörande klasskamrater vilket en sociometrisk undersökning
bekräftade. Andelen elever som varken blev valda som arbetskamrat i skolan
respektive kamrat på fritiden var avsevärt högre bland de hörselskadade eleverna
än bland de normalhörande klasskamraterna.

I en studie om vuxna barndomshörselskadades upplevelser och erfarenheter av
tvåspråkighet (Ahlström & Svartholm, 1998) framkom att flertalet av de
intervjuade hade kommit i kontakt med teckenspråket relativt sent under sin
skoltid och inte börjat använda det själva förrän i slutet av tonåren eller i början
av tjugoårsåldern. En av anledningarna till detta hade varit den starka önskan att
inte vara annorlunda i förhållande till sin hörande omgivning, eftersom att vara
hörselskadad upplevdes som att vara sämre, dummare, inte önskvärd i
kamratgruppen etc. Trots ett väl utvecklat talspråk fanns svårigheter att delta i
dialoger och samtal. När de själva hade tillägnat sig teckenspråket hade detta
givit dem flera och andra möjligheter än de tidigare hade varit vana vid. Närvaro
av det ena språket behövde inte betyda att det andra måste ratas, utan
tvåspråkigheten betydde framför allt fler möjligheter för individen. Genom
tillgången till det talade språket likväl som det tecknade hade man i större
utsträckning kunnat gå vidare efter egna behov och önskemål och inte fastnat på
grund av brister hos den tekniska utrustningen.

I Orellanas (1994) studie om hörande tvåspråkiga förskolebarns språkanvändning
i lek menar hon att verklig tvåspråkighet innebär att barnet har en faktisk
möjlighet att kunna använda båda språken i en rad olika situationer och även
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möjlighet att behandla olika teman. Samma forskare påtalar att tidigare studier
om tvåspråkiga barn sällan uppmärksammade i vilket socialt sammanhang
språket förekom och att forskningen framför allt var fokuserad på språkets
kognitiva aspekter. Dessutom var studierna ofta gjorda på europeiska medel-
klassbarn, där båda språken var högt värderade. Idag finns en medvetenhet om
språket som betydelsebärande enhet i barnets identitetsutveckling och om att
barnet använder sig av språket som ett redskap för hela sin utveckling.

Omgivningens betydelse
Barnets utveckling av kompetens sker inte i ett vakuum och lärs inte in via ett
observerande av andra. Eftersom barnet i allra högsta grad både tillägnar sig
kompetenser i samvaro med andra och bearbetar tillika producerar förändringar
av dessa kompetenser är de även medskapare i sin egen utveckling (Sommer,
1997). Mot bakgrund av detta bör omgivningen stimulera och stödja barnet till ett
aktivt deltagande i vardagslivet olika sidor. För att barn ska kunna förstå och
integreras i sin kultur måste de bli vägledda in i denna sfär av vad Sommer
(1997) kallar kulturkompetenta och kultursignifikanta personer. Av den anled-
ningen kan inte viktiga aspekter runt omkring barnen begränsas till den fysiska
miljöns utformning eller barngruppens sammansättning. Synnerligen viktigt blir
även att inkludera vad de vuxna, föräldrar och förskolepersonal, som finns runt
omkring barnen anser vara väsentliga betingelser för barns utveckling, dvs. hur
den psykologiska och sociala miljön manifesteras.

Tvingstedt (1993) har i sin forskning om individualintegrerade hörselskadade
elevers sociala situation visat att sättet på vilket läraren genomför sin
klassrumsundervisning och hur läraren bemöter de hörselskadade skoleleverna
påverkar inte bara själva klassrumsinteraktionen utan även de hörselskadade
elevernas möjligheter att samspela med sina hörande klasskamrater på rasterna
och på fritiden. Undersökningen visar också att både lärare och föräldrar
underskattar de negativa konsekvenser och begränsningar en relativt lindrig
hörselnedsättning medför för den äldre hörselskadade eleven (högstadie- och
gymnasieelever) i det sociala umgänget med hörande kamrater.

Guralnick (1986) menar att barn som har någon form av språkstörning/försening
eller oförmåga att samspela socialt har betydande svårigheter att delta i mer
komplexa lekar med andra barn. I dessa fall har personalen stor betydelse för hur
samspelet mellan barnen kommer att gestalta sig och vilka konsekvenser det får i
barngruppen.
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Kommunikationsstilar hos vuxna med betydelse för barns utveckling
Det finns idag ett antal studier om föräldrars kommunikativa/interaktiva stil i
relation till sina barn. Antalet studier vad gäller kommunikativ stil i förhållande
till hörselskadade barn är dock begränsat. Ett flertal studier handlar om
kommunikativ stil hos föräldrar till döva barn från tidig ålder. Dessa studier är
ofta av komparativ art, där kommunikativ stil hos döva alternativt hörande
föräldrar i relation till sina döva alternativt hörande barn studeras (se bl.a.
Meadow-Orlans & Spencer, 1996; Robinshaw & Evans, 1995). I en studie av
gravt synskadade barn med ytterligare funktionshinder framkom att ju mindre
uttryck barnen gav, desto mer styrande tenderade de vuxna att bli i sitt sätt att
kommunicera med barnen (Preisler et al., 1994). Studier av barn med språkliga
eller intellektuella förseningar har visat att deras mödrar initierar kontakt i högre
utsträckning och svarar sina barn i mindre utsträckning än mödrar till
normalutvecklade barn (Valcante, Roberson, Reid, & Wolking, 1989). Ju mer
försenade barnen var i sin utveckling, desto fler kontaktinitiativ registrerades hos
mödrarna. Anledningen till detta anses vara att detta är ett sätt att kompensera för
den upplevda passiviteten hos barnen.

Thorén (1994) studerade kommunikativa mönster hos föräldrar till gravt synska-
dade barn och fann att föräldrarna inte hade några svårigheter att uppmärksamma
och avläsa barnens olika uttryck, även mycket subtila sådana eller tolka dem som
meningsfulla bidrag till det kommunikativa samspelet. Huvudfrågan, om barn
och föräldrar har en ömsesidighet i kommunikationen, kunde dock inte lika
enkelt och entydigt besvaras som den förra. För att ge ett nyanserat svar på
frågan om förälderns språkliga stil i det kommunikativa samspelet gynnar barnets
utveckling, måste även föräldrarnas förhållningssätt till barnet och den känslo-
mässiga kvalitén i det kommunikativa mor-barn-samspelet inkluderas eftersom
dessa faktorer har avgörande betydelse för utfallet. Thorén menar att känne-
tecken på framgångsrik kommunikation är att den växt fram och formats av
förälder och barn i samspel. Thorén menar därför att:

”En språklig stil kan således inte appliceras utifrån någon modell-
beskrivning av hur den idealt bör se ut utan risk att den blir påklistrad och
kan uppfattas som främmande för barnet” (Thorén, 1994, s. 108).
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Studier har visat att även lärare som har barn med funktionshinder i sina klasser
blir mer styrande i kommunikationen med dessa barn (Stipek & Sandborn, 1985)
och i vissa fall också mer negativa till dem (Quay, 1991). Andra forskare har
observerat att lärare tenderar att både erbjuda och ge mer hjälp till barn med
funktionshinder och att vara mer känslomässiga i förhållande till dem i
jämförelse med hur man behandlar barn utan funktionsnedsättningar (Field,
Roseman, de Stefano & Koewler, 1981; Ispa, 1981; Stipek & Sandborn, 1985).
Ytterligare en iakttagelse var att lärarna tenderade att i lek bemöta och stödja
barnen kognitivt medan de ytterst sällan uppmuntrade de sociala aspekterna i
leken. Barnen med funktionshinder blev ofta tillsagda vad de skulle göra och
läraren kunde också lätt ta över barnens roller. Barnen själva fick sällan forma
sin egen lösning på situationen, utan blev assisterade eller dirigerade av den
vuxne hur uppdraget eller leken skulle utföras och utformas (File, 1994;
Ahlström, Preisler & Tvingstedt, 1999).

Vad gäller själva kommunikationsformen har man utifrån flera studier grovt
kunnat klassificera vuxnas sätt att kommunicera och prata med barn som
antingen:

• Stödjande och barn-centrerat. Kännetecknande för denna stil är att den vuxne
anpassar sig efter barnets språkförmåga, utvecklingsålder och intressen. Barnet
uppmuntras i stor utsträckning att initiera nya dialogturer. Den vuxnes roll är att
snabbt och adekvat fånga upp barnets bidrag till konversationen och visa barnet
att det gjort sig förstått. Det är också den vuxne som ser till att samtalsämnet
vidmakthålls och som genom sina kommentarer stimulerar barnet till att
vidareutveckla dialoger.
• Ledande och vuxen-centrerat. Denna kommunikationsstil innebär att den vuxne
styr samtalet, är den som initierar nya samtalsämnen och som uppmanar barnet
att fokusera och hålla sig kvar vid det som den vuxne intresserar sig för. Den
vuxne ställer frågor till barnet om det de samtalar om och inväntar det riktiga
svaret från barnet. Korrigeringar av felaktiga yttranden hos barnet, liksom beröm
för korrekta svar är vanligt förekommande.

Den stödjande och barncentrerade stilen har ofta visat sig korrelera med en
gynnsam språkutveckling hos barnet, medan en ledande och vuxeninriktad stil,
som inte sällan leder till svårigheter att få kommunikationen att löpa smidigt och
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utan avbrott, tycks hänga samman med en långsammare och torftigare språk-
utveckling hos barnet. Detta mönster har i Sverige, förutom i den tidigare
refererade studien av Thorén, studerats hos föräldrar till gravt synskadade barn
med ytterligare funktionshinder (Preisler, Karlsson & Norström, 1994) och hos
dövblinda barn (Preisler, 1998). Även studier av personal inom förskolan
(Ahlström et al., 1999) och senare i skolan (Ahlström & Preisler, 1998) har visat
på liknande tendenser.

Ahlström och Preisler (1998) har i en studie om hörselskadade elever och deras
lärare i samspel i klassrummet visat på de svårigheter den s.k. orala undervis-
ningsmetoden innebär för samtliga parter. Förutom teknikanvändning via mikro-
fon och slinga bygger metoden på att talaren uttrycker sig tydligt och relativt
långsamt och att det finns en tydlig turtagning mellan parterna. Lyssnaren ska
kunna iaktta och avläsa talarens ansikte och läpprörelser. I mer naturliga och
spontana kommunikationssituationer, förbisågs dock teknikens respektive sam-
spelspartnerns hörselmässiga begränsningar. Missförstånd och kommunikations-
sammanbrott blev ofta följden, liksom att vissa barn ställdes helt utanför
samspelet. Flera lärare på lågstadiet hade en mer vägledande och handledande
roll visavi elevgruppen än en mer styrande. Men det var svårt att genomföra
denna undervisningsform, både ur elevernas och lärarens perspektiv. I de fall då
eleverna inte kunde göra sig förstådda med varandra, kunde de inte heller
diskutera sig fram till olika lösningar. Läraren fick då svårare att fungera i sin roll
som vägledare, och övergick till att bli mer styrande. Den styrande lärarrollen
uppmuntrar sällan elever att reflektera över innehållet i språkliga termer utan
understödjer en kommunikation mellan lärare och elev som bygger på fråga -
svar. Ett rätt svar kan bestå av ett ja eller nej. Den språkliga kommunikationen
blir därmed minimal. Sammanfattningsvis kan konstateras att språkfrågan var ett
mycket centralt tema för lärarna. De hade å ena sidan en realistisk och klar
uppfattning om alla de svårigheter och problem som möter en hörselskadad elev
med tanke på deras begränsade möjligheter att uppfatta tal och att delta i socialt
språkligt samspel. Inte minst framkom svårigheten för eleverna att inhämta
kunskap förmedlad på talspråk. Å andra sidan fanns en djupt rotad uppfattning
om det talade språkets överlägsenhet över det tecknade språket. Dessa två
uppfattningar går knappast att förena.

Forskningen om barns utveckling generellt och barns språkutveckling specifikt
och i synnerhet när det gäller barn med funktionshinder som refererats till, pekar
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tydligt på att vissa förhållningssätt hos vuxna - föräldrar och lärare - är mer
främjande för barns utveckling än andra. Dessa kan sammanfattas i följande
punkter:

• att omgivningen tar tillvara på barnens frågor om sin omvärld. Frågorna kan
  uttryckas på olika sätt av olika barn i olika sammanhang, genom icke-språkliga
  uttryck av typ pekningar, kroppsrörelser, ansiktsuttryck och genom språkliga
  uttryck såsom tal och tecken
• att omgivningen utnyttjar lekens form och främjar lekens innehåll. Små barn
  lär i leken tillsammans med andra barn och vuxna
• att omgivningen stimulerar barnens alla sinnen
• att barn och vuxna gör saker tillsammans, upplever saker tillsammans.
  Gemensam uppmärksamhet och gemensamma handlingar är en viktig grund för
  den språkliga utvecklingen
• att de vuxna fokuserar på innehållsaspekter och ej på språkliga uttrycksformer.

Knutsdotter Olofsson (1996) har under ett flertal år studerat leken vid svenska
förskolor. Lekens status inom den svenska förskoleverksamheten är fortfarande
låg och som företeelse oprioriterad. Anledningen därtill är att gängse utveck-
lingsteorier inte fått fäste i praktiken, trots att teorier om samspel och dess
betydelse för barns utveckling numera finns representerade på barnpedagogut-
bildningen. En anledning som Knutsdotter Olofsson menar bidrar till detta är att
den övervägande delen av teorierna behandlar barnet i familjen och det tidiga
mor-barn samspelet. Pedagogerna får svårigheter med att översätta och integrera
dessa teorier till en ny kontext, det vill säga i det dagliga arbetet på förskolan.

Liksom modern i det tidiga mor-barn samspelet kan gynna respektive missgynna
barnet i dess utveckling, kan även personalen i sin relation till barnet påverka
samspelet och därmed utvecklingen i någondera riktningen. En inte oväsentlig
aspekt i sammanhanget är hur väl förskolepersonalen känslomässigt kan förstå
och därmed förhålla sig till sin samspelspartner, det vill säga personalens
förhållningssätt till barnet och den känslomässiga kvalitén i det kommunikativa
samspelet. Barn väcker olika känslor inom oss och hur vuxna på ett professionellt
sätt ska kunna möta dem är en viktig fråga som måste ställas. Vilka roller barnen
får representera i barngruppen eller i förhållande till personalen är en annan
infallsvinkel av betydelse i sammanhanget och som finns implicit i förhållandet
att barn behandlas olika. Barnens temperament, mognad och sociala beteende
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inverkar också. Det kan vara svårt att möta barn som förbryllar och förvånar oss,
barn som kanske inte svarar på det sätt som är brukligt eller som vuxna förväntar
sig (Wrangsjö, 1998).

Vissa barn kan behöva mer struktur och tydlig gränssättning än andra.
Knutsdotter Olofsson (1996) har pekat på att det kan vara svårt att släppa på den
yttre kontrollen i en ”vanlig” barngrupp, när barnen far runt och det lätt uppstår
konflikter. Speciellt blir detta fenomen tydligt om barnen inte har språkliga
redskap med vilka de kan lösa konflikter (Ljungberg, 1998). Man synes hamna i
en oändlig konfliktspiral som enbart kan eskalera. Av den anledningen är det lätt
att bli mer styrande och kontrollerande för att därigenom bryta det turbulenta
mönstret.

Personalgrupper på daghem
Boalt-Boëthius (1984) har studerat arbetsgrupper inom förskolan och beskriver
hur personalgruppen kan styra utvecklingen av en daghemsavdelning i endera
positiv eller negativ riktning. Boalt-Boëthius ger dessutom exempel på olika
förhållanden som kan försvåra en positiv utveckling för personalen vilket i sin tur
kan avspegla sig i hur barngruppen fungerar. Detta förhållande hänsyftar till
begreppet parallell-processer.

”Skilda värdesystem och utbildningar, personalomsättning och sjukfrån-
varo var stora problem…//Personalens samspel blev betydelsefullt efter-
som den psykologiska och sociala arbetsmiljön på daghem inte bara är
viktigt för personalen utan också för barnen, då de vuxnas sätt att förhålla
sig till varandra avspeglas i barnens samspel och i deras utveckling”
(Boalt-Boëthius, 1984, s. 2).

I ytterligare en studie av personal inom daghem fann Boalt-Boëthius och Gerner
(1989) tre viktiga faktorer som gynnade utvecklingen inom en personalgrupp. Av
betydelse var om det utvecklats ett konstruktiv uppdelning mellan ledare och
ledda. Fanns spänningar mellan två eller flera personer kunde det påverka
gruppens utveckling negativt. En annan viktig faktor var uppgiftens betydelse.
Fanns en överensstämmelse bland personalen, hade de en liknande uppfattning
om hur de skulle utföra sin uppgift banade detta vägen för en gynnsam
utveckling. Till sist visade studien att gruppens sammansättning gällande ålder,
hög utbildning och lång erfarenhet av arbete på daghem är viktiga grundförut-
sättningar för att det välfungerande arbetslaget ska kunna komma till stånd.
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Att bli förälder
Att bli förälder innebär en avsevärd förändring för individen ur en mängd
aspekter. Tidigare roll- och ansvarsfördelning mellan de båda parterna föränd-
ras, nya aspekter av identiteten måste införlivas med den gamla självbilden och
kanske behöver tidigare livsmål omvärderas.

”A core problem in the appreciation of relationship in infancy stems from
how adults typically view the infant’s experience (Emde & Sameroff,
1989, s. 10).

Stern (1998) liksom Emde och Sameroff (1989) menar att bland det mest
krävande föräldrar ställs inför är just förmågan att låta sitt barn utveckla sin egen
personlighet och inte i enlighet med de egna, om möjligt uteblivna, drömmarna
och förhoppningarna om framtiden. Stern (1998) menar vidare att lika
imponerande och välfungerande som det lilla barnet är när det föds är mödrarnas
intuition som vägleder dem hur de t.ex. ska hålla sitt barn, trösta det, anpassa
röstläget efter aktivitet och så vidare. Även Trad (1990) betonar den intuitiva
kunskapen som mödrar i allmänhet besitter om hur de ska möta sitt barn.

Perioden från graviditet, förlossning och nyblivet föräldraskap ställer mycket
stora krav på förmåga till omställning och anpassning både psykiskt och socialt
hos båda föräldrarna (Stern, 1998) och kan därför kallas för en krisperiod
(Gustafsson & Stam, 1983). I takt med att barnet utvecklas brukar föräldrarnas
bävan och oro inför framtiden avta i styrka och tron på den egna förmågan som
förälder stärks (Stern, 1998). I de fall påfrestningarna i inre eller yttre bemärkelse
är för stora i förhållande till förälderns resurser att hantera dem, kan den naturliga
utvecklingskrisen, som föräldraskapet innebär, leda till mer genomgripande och
långdragna reaktioner. Föräldrarna måste i dessa fall snabbt få stöd. Om detta ej
sker kan deras förmåga att knyta an till sitt barn påverkas negativt av att de inte
upplever sig som kompetenta föräldrar (Gustafsson & Stam, 1983). Genom ett
effektivt stöd från omgivningen, växer så småningom känslan av kompetens och
säkerhet fram hos föräldrarna.
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Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning
Att bli förälder till ett barn med någon form av funktionsnedsättning blir för
många en mycket omvälvande händelse som sätter den egna föräldrakompe-
tensen på hårda prov. Föräldrarnas tidigare erfarenheter och personligheter spelar
stor roll för på vilket sätt och hur starkt de kommer att reagera i en sådan
situation, men många föräldrar erfar ändå likartade känslor och reaktioner.
Tillgång till adekvata stödinsatser från samhällets sida blir därför av ännu större
betydelse än vid den vanliga utvecklingskrisen. Lagerheim och Gillberg (1990)
menar att eftersom föräldrars behov och livsmål är olika måste även stödet
individualiseras. Det mest väsentliga är emellertid att föräldrarna möter personer
inom habiliteringen som har en bred och allmän kunskap om funktionsnedsätt-
ningar och i synnerhet om den i sammanhanget specifika funktionsnedsättningen.

På barna-/vårdscentralerna finns ofta inte den specifika kunskap och erfarenhet
som erfordras varken hos läkaren, sjuksköterskan eller psykologen - och ibland
inte heller inom specialistsjukvården, trots att dessa personer sannolikt är de som
först möter föräldrarnas i deras oro om att allt inte kanske står rätt när det gäller
barnets utveckling. Detta har visat sig få långtgående konsekvenser för
föräldrarnas välbefinnande (Ahlström, 1991; Preisler & Ek, 1997; Thorén &
Ahlström, 1996).

Gustavsson (1985) har också pekat på hur svårförenliga och konfliktfyllda
samhällets förväntningar är på föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Det
gäller att dels leva upp till det allmänna föräldraidealet dvs. att anpassa sitt liv
efter barnet så länge det behöver föräldrarnas omsorg, vilket är grundat på hur
det är att vara förälder till barn utan funktionsnedsättning, dels fullfölja
yrkesambitioner och övriga personliga livsprojekt i likhet med samhällets normer
för vuxna,

Tidigt stöd till föräldrar med döva och hörselskadade barn
När det gäller familjer med döva eller hörselskadade barn, är det landstingets
pedagogiska hörselvård som på många håll i landet kommit att ta ett stort ansvar
för att tillgodose föräldrarnas behov av tidigt föräldra- och familjestöd.
Ursprungligen var pedagogiska hörselvårdens verksamhet framför allt medicinskt
och tekniskt inriktad, vilket även kom att avspegla sig i det pedagogiska arbetet.
Man lade stor vikt vid att träna barnets hörsel-, tal- och avläseförmåga (Allmänna
Barnhuset, 1989). Med tiden har inriktningen alltmer kommit att omfatta även
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psykologiska och sociala aspekter. Man har förstått att barnets utveckling också
är beroende på familjens förmåga att anpassa sig till den nya livssituationen. Den
första tiden med misstankar om hörselnedsättning, påföljande utredning och
undersökningar och så småningom diagnos, har för de flesta föräldrar visat sig
vara en mycket svår period då behovet av psykosocialt stöd - parallellt med de
medicinska och tekniska frågorna - är stort (Ahlström, 1991; Thorén & Ahlström,
1996).

Förskolan för döva och hörselskadade barn växer fram
Under många år var “normaliseringstanken” förskoleverksamhetens ledstjärna
Under 40- och 50-talet hade audiologin, dvs. läran om hörseln, befäst sin
ställning. Den kroppsburna hörapparaten utvecklades under denna period och
antogs medföra revolutionerande omställning och utveckling för de döva och
hörselskadade, som man nu menade fick möjlighet att bli ”hörande”. Detta
menade man kunde göras om tidiga åtgärder i form av tal- och hörselträning
sattes in. Fokus kom att ligga på språkförvärvandets process och specifikt det
talade språkets. Perioden kallas i dessa sammanhang för den ”orala”.

Tillsynsformen framför andra har för döva och hörselskadade barn varit s.k.
hörselförskolor, femtimmarsgrupper, med uppehåll vid lov och en termins-
indelning i likhet med grundskolans. Förskolorna var drivna av landstingen,
avgiftsfria och ingick i habiliteringsinsatserna för barnen. Ofta började barnen i
verksamheten när de var omkring tre år och gruppstorleken var relativt liten,
cirka 10 barn. På hörselförskolorna fanns hörande barn i syfte att fungera som
språkstimulerande partners till barnen med funktionsnedsättningar. Man antog
även att ”vanliga” barns beteende hade inflytande och verkade socialiserande på
barnen med funktionsnedsättningar.

Förskola för alla barn
Barnomsorgens främsta uppgift är att ta hand om, ansvara för respektive bereda
barn en socialt och pedagogiskt meningsfull tillvaro, poängterades i regeringens
utredning 1984/85:209 ”Förskola för alla barn”. I samhällets nu gällande
pedagogiska program för förskolan (Allmänna råd från socialstyrelsen, 1987:3)
sammanfattas förskolans uppgifter i följande punkter:

• Förskolan ska bedriva en målinriktad och medvetet planerad pedagogisk
verksamhet
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• I förskolan ska barnen få en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap,
få medvetet stöd för att utveckla sin personlighet och kompetens, få vidgade
kunskaper om sig själva och sin omvärld samt fostras till demokratiska
värderingar
• Förskolan är till för alla barn men har ett speciellt ansvar för barn som behöver
särskilt stöd i sin utveckling
• Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och barnens sociala och
kulturella miljö i övrigt samt ge föräldrarna möjlighet att förena föräldraskap och
familjeliv med förvärvsarbete eller studier

Detta måldokument har i sin utformning även påverkat förskoleverksamheten för
döva och hörselskadade barn.

Även döva och hörselskadade barn får numera en sammanhängande heldags- och
helårsomsorg. Ansvarig för verksamheten är både kommun och landsting, ofta
efter följande uppdelning; kommunen ansvarar för lokaler, utformning av
verksamhet, ordinarie tjänster medan landstinget svarar för den specialutbildade
personalen, förstadieläraren. Personalgruppen har därför olika erfarenhets-
bakgrund, t. ex. de som kommer från habiliteringsverksamheten och de som
kommer från den vanliga barnomsorgen. På några platser har omorganisering av
landstingets och kommunens verksamhetsområden medfört att habiliteringens
personal kommit att stå utanför det dagliga arbetet vid förskolorna, till följd av
att de inte längre har sin tjänstgöring förlagd till barngruppen.

Segregering kontra integrering
Tvärt emot utvecklingen inom andra grupper av barn med funktionsnedsättningar
där man strävat efter att integrera barnen i vanliga förskolegrupper, har man på
flera håll i landet bildat grupper med enbart döva och hörselskadade barn. Syftet
har varit att bättre tillgodose och fokusera på döva och hörselskadade barns
behov i en för dem meningsfull och stimulerande språkmiljö. Fram till mitten av
80-talet fanns få teckenspråkiga förskolegrupper med enbart döva och
hörselskadade barn som omfattade heldags- och helårsomsorg. Idag finns
närmare tio förskolor/förskolegrupper.

Frågan om integrering kontra segregering väcker lätt starka känslor hos
inblandade parter och ofta polariseras åsikterna. Många anser att integrering i
förskolan är den ideala vägen till samhällsintegrering och att segregering leder
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till en oacceptabel samhällssegregering. I debatten saknas ofta frågeställningen -
Kan segregering under förskoletiden leda till en fullvärdig men senare
integrering i samhället? Motståndare till segregering menar bland annat att de
hörselskadade barnens behov av att dagligen vistas i talande miljöer för att
utveckla svenska språket då inte tillgodoses. Ett annat vanligt argument är att
eftersom hörselskadade lever i ett hörande samhälle är det bra för dem att tidigt
inskolas i hur det är i verkliga livet. Sällan uppmärksammas i debatten att 95 %
av barnen föds i hörande familjer och därmed har ett befintligt dagligt umgänge
med hörande. Slutligen menar man att ”vanliga” barn får en chans att lära sig
umgås med ”annorlunda” barn som i sin tur kan leda fram till ökad förståelse för
och accepterande av människor med funktionsnedsättning.

Det finns vissa regionala skillnader om de döva och hörselskadade barnen
placeras i vanliga förskolor integrerade bland hörande barn, individuellt eller i
grupp, eller i egna segregerade grupper. Anledningen till dessa olika arrange-
mang kan vara en följd av att barnunderlaget är alltför litet för att kunna bilda
lokala enheter, men även vid tillräckligt barnunderlag väljs ibland integrering.
Orsaken är huvudmännens (landsting och/eller kommun) ideologiska ställnings-
tagande, vad gäller positiva eller negativa effekter av integrering kontra segre-
gering som metod.

Teckenspråkiga miljöer
I början av 80-talet blev teckenspråket officiellt erkänt som undervisningsspråk i
specialskolan för döva och hörselskadade elever. Dessförinnan ansågs tecken-
språket vara ett mer primitivt kommunikationssätt, underlägset det svenska
språket (Madebrink, 1971). Segregeringsperspektivet har baserats på kunskapen
om barns behov av ett fullödigt språk för en gynnsam allmän utveckling. I de
döva och gravt hörselskadade barnens fall är det teckenspråket som kan leda till
en normalutveckling i paritet med de hörande barnens. Det är framför allt denna
vetenskapligt baserade kunskap som tidigare refererats till, tillsammans med de
dövas kamp som banat väg för den segregerade förskoleverksamheten. Detta
perspektiv innebär dock inte att man motsätter sig tillägnandet av majoritets-
språket framför allt i dess skrivna form som är en nödvändighet och en rätt för
döva att kunna tillägna sig. Dövas tvåspråkighet har lett till att den första
professuren i världen med denna inriktning inrättats vid institutionen för
Nordiska språk, Stockholms universitet, 1998. Den svenska, ibland även omtalad
som den nordiska tvåspråkighetsmodellen, har kommit att bli mycket uppmärk-
sammad internationellt.
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Tvåspråkigheten för hörselskadade har först under senare delen av 80-talet börjat
hävdas och debatteras. Ur ett vetenskapligt perspektiv är den mer begränsad och
lite beforskad i jämförelse med forskningen om döva. Utöver den
språkvetenskapliga forskningen om hörselskadade ungdomar (Hellman, 1988;
Nordling, 1988) och barndomshörselskadade vuxna (Ahlström & Svartholm,
1998) är det barnens utveckling, språkmiljö och språksituation i ett psykologiskt
och pedagogiskt perspektiv som renderat mest uppmärksamhet (Ahlström et al.,
1996; Ahlström & Preisler, 1998; Bagga-Gupta, 1997; Nelfeldt, 1998).

Teckenspråk
Följande sammanfattande beskrivning av teckenspråk är hämtad ifrån Bergman
(1979, 1992) och Bergman och Nilsson (1999) samt Svenska National-
encyklopedin. Teckenspråk är ett visuellt-gestuellt språk och självständigt i
förhållande till det talade språket. Det är också icke-vokalt, dvs. rösten fyller
ingen funktion. Tecknade språk uttrycks via handformer, dess lägen och rörelser.
I ansiktet, via ”munrörelser, ögon, ögonbryn och huvudrörelser” uttrycks …
”regelbundet återkommande lexikala eller grammatiska markörer vars använd-
ning inte bestäms av den enskilde teckenspråkstalaren, utan av språkets regler”
(Bergman & Nilsson, 1999, s. 337). Teckenspråket har såväl ett rumsligt- som ett
tidsperspektiv. Flera tecken kan också utföras simultant. Teckenspråket
karaktäriseras också av att vara ikoniskt då vissa teckenformer liknar de
beskrivna objekten. I teckenspråket finns även ett handalfabete som används t.ex.
vid bokstavering av namn. Svenskt teckenspråk saknar liksom övriga tecknade
språk skrift och framställs i sin form därför bäst via videoupptagningar.
Transkriptionssystem används främst för forskningsändamål.

Tecken som stöd för talet (TSS)
Tecken som stöd för talet är inget språk utan en metod. Den utgår ifrån att den
talade svenskan skall presenteras både via talet och via tecken i syfte att
underlätta talspråksbaserad kommunikation. Tecken som stöd för talet har
likheter med den s.k. tecknade svenskan som konstruerades på 70-talet i syfte att
underlätta kommunikationen mellan döva och hörande. Ett annat syfte var att
göra det svenska språket mer lättillgängligt för döva barn. Forskningen visade att
inget av dessa syften uppnåddes (Bergman, 1977; Ahlgren, 1984). TSS metoden
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används idag i verksamhet framför allt riktad mot hörselskadade barn och
ungdomar (Ahlström et al., 1996; Ahlström & Preisler, 1998;  Ahlström et al.,
1999).

Svartholm, Andersson och Lindahl (1993) redogör för ett antal studier vilka har
fokuserat på språkliga konsekvenser av samtidig användning av tal och tecken.
Hörande som presenterar information via samtidig användning av tal och tecken
har ofta uppfattningen att det är en och samma sak som tecknet och talet åsyftar.
Sällan förhåller det sig så (op. cit. Johnson & Ertinger, 1989). När det gäller den
visuellt presenterade delen av kommunikationen (tecknen) blir den osystematisk
och om den separeras från talet framstår den ”…som i det närmaste
obegriplig”… (s. 13). Även viktig strukturell information som de olika språken
innehåller går förlorad (Ahlgren, 1984) eller har störande inverkan (Johnson &
Ertinger 1989). Till exempel får ”talspråkets prosodiska drag – betoning,
tonhöjd och tidslängder ingen motsvarighet”(sid.13) när tal och tecken används
samtidigt. Även teckenspråkets konstruktioner, t.ex. den specifika kropps-
hållningen och ansiktsmimiken vid en frågesats kan lätt förbises.

Förskolan en plats för kulturmöten
Förskolorna för döva och hörselskadade barn är ofta mötesplatser för personer
med olika kulturell bakgrund, den döva, hörselskadade och den hörande. Inom all
barnomsorg spelar personalen en viktig roll i egenskap av identifikationsobjekt
för barnen. I Socialstyrelsens skrift ”Gemenskap, identitet, självkänsla” (1981:4)
poängteras vikten av att döva barn får döv personal som språkligt och identifi-
kationsmässigt möjliga förebilder. För att tillgodose detta behov fick döva
personer s.k. personliga tjänster eftersom de omöjligt kunde få utbildning. Det
fanns tidigare ett generellt krav på sökanden att uppvisa friskhetsintyg vilket
automatiskt uteslöt döva och gravt hörselskadade från lärarutbildningen. I början
av 80-talet förändrades antagningsreglerna såtillvida att även döva och gravt
hörselskadade studerande kunde antas efter dispens. Idag finns inga krav på
fullgod hörsel för att bli antagen till lärarutbildning.

I min tidigare verksamhet som psykolog inom förskoleverksamheten för döva
och hörselskadade barn kom jag att handleda personalen ute på de olika
förskolorna. I dessa personalgrupper fanns döv, hörande och på några förskolor
även hörselskadad personal. Det speciella i deras situation var att de inte alltid
hade ett gemensamt språk de med lätthet delade. Den hörande personalens
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teckenspråkskunskaper var ibland ringa och de döva kunde inte delta i
talspråksbaserade diskussioner. Den språkliga förbistringar som då kunde uppstå
försvårade eller t.o.m. hindrade fördjupade gemensamma diskussioner så att
olika verksamhetsmål eller konflikter baserade på t.ex. relationsstörningar i
personalgruppen kunde redas ut.

Ibland kunde den döva personalen uppleva att de hade en oacceptabel funktion
som språklärare/språkgivare både i förhållande till sina hörande kolleger och till
föräldrarna. Den döva personalen blev ofta tillfrågad av de nytillkomna barnens
föräldrar att berätta om sin uppväxt och barndom som döv. Den döva personalen
kunde uppleva en konflikt mellan strävandena att stötta de hörande föräldrarna i
sin nya roll som föräldrar till ett dövt barn, och att hålla på sin egen
professionella yrkesroll. Den hörande personalen kunde å sin sida uppleva att de
var underlägsna de döva, eftersom de inte alltid kunde producera ett språk som
de döva barnen självklart förstod. Dessutom hade de ibland svårt att avläsa
barnens teckenspråk. Men å andra sidan var det den hörande personalen som
lättast kunde kommunicera med de flesta av föräldrarna. Sammantaget kunde
detta skapa speciella förhållningssätt mellan föräldrar och personal samtidigt som
det kunde få konsekvenser för relationen hörande och döv personal. Trots
gemensam yrkesutbildning hade personalen varierande yrkesroller, inte beroende
på intresse och skicklighet utan på om de hörde respektive inte hörde.
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KAPITEL 4   ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH
FRÅGESTÄLLNINGAR

Människan lever i samspel med sin omgivning. Barn utvecklas i samspel med
den närmaste omgivningen under de första levnadsåren, med föräldrar och
syskon, men även med andra barn och personal på förskolor. Hur vuxna beter sig
mot och förhåller sig till barnen påverkar barnens sätt att vara mot sin
omgivning. I mötet mellan barn och vuxna bär de vuxna med de tankar, attityder
och värderingar de har anammat under årens lopp. De sociala och ekonomiska
omständigheter de lever under påverkar deras sätt att vara mot barnen. Föräldrar
är beroende av att andra under delar av dagen kan träda in i deras ställe, speciellt
om de är yrkesarbetande och de är också beroende av att få till stånd ett nära och
bra samarbete med personalen. Personalen å sin sida är också beroende av att ha
bra kontakt med föräldrar för att kunna utföra ett gott arbete, bra gemenskap med
sina arbetskamrater, meningsfulla arbetsuppgifter i en tydlig arbetsorganisation.
Inom denna kulturella kontext sker mötet mellan barnet, en liten individ med
ännu så länge begränsade erfarenheter och den vuxne med lång sådan. Denna
komplicerade verklighet låter sig inte enkelt beskrivas och betvingas i en enda
förklaringsmodell. Därför måste vi ha flera utgångspunkter och teoretiska
modeller när vi söker belysa och förstå olika nivåer i detta system som består av
barnet, dess omgivning och rådande samhällsförhållanden.

Denna avhandlings syfte är att beskriva den kommunikativt-språkliga och sociala
situationen för ett antal hörselskadade barn i samspel med andra hörselskadade
och döva barn samt med hörande, hörselskadad och döv personal i förskolemiljö.
Barnen har befunnit sig på tre olika teckenspråksförskolor där teckenspråk och
talad svenska har exponerats för barnen i varierande grad, vilket kommer att
redovisas närmare senare.

Avhandlingens centrala part utgörs av videoobservationer av de hörselskadade
barnen i olika naturliga samspelssituationer i syfte att belysa följande frågeställ-
ningar: Hur kommunicerar de hörselskadade barnen med andra hörselskadade
respektive döva teckenspråksberoende barn? Finns gemensamma och tydligt
observerbara mönster för kommunikation och samspel dem emellan? Hur



40

kommunicerar och samspelar barnen i lek och i andra aktiviteter? Hur fungerar
kommunikationen mellan de hörselskadade barnen och den döva, hörande
respektive hörselskadade personalen?

Under slutskedet av avhandlingsarbetet utökades analyserna till att även omfatta
förskolepersonalens kommunikativa stil i relation till olika barn i olika situa-
tioner i syfte att studera om det förekom skillnader i kommunikativ stil hos
personalen. Vilka faktorer verkar bidra till att en viss kommunikativ stil eller ett
visst förhållningssätt till barnen föreligger?

Intervjuer har utförts med föräldrar och personal. Dessa intervjuer genomfördes i
syfte att få en bred och allsidig bild av det kulturella kontext barnen befann sig i.
Fokus i föräldraintervjuerna var på deras upplevelse av att få ett hörselskadat
barn liksom hur de har upplevt samhällets insatser till familjen i form av habili-
terings- och förskoleverksamhet samt det egna barnets utveckling, trivsel och
kamratrelationer på förskolan. I personalintervjuerna å sin sida låg tonvikten på
personalens situation och uppfattning om arbetet i den teckenspråkiga förskolan:
hur de såg på sitt arbete med barnen, hur arbetet fungerade i personalgruppen och
hur de upplevde kontakten med föräldrarna.

Att få ta del av personalens och föräldrarnas perspektiv, och därmed kunna få en
bild av barnet i relation till den omgivande kontextuella miljön, kan bredda
förståelsen av barnets kommunikativa utveckling och situation på förskolan.

Vem är döv och vem är hörselskadad?
Samtliga barn i denna studie har en diagnostiserad hörselnedsättning. Det finns
dock flera sätt att beskriva en hörselnedsättning, t.ex. medicinskt, tekniskt, socialt
och psykologiskt. Främst är vi dock vana vid att få den beskriven i form av ett
audiogram och redovisad som ett medelvärde, t.ex. 60 decibels nedsättning.
Detta är en definition som säger relativt lite om hur vardagen ljudmässigt ter sig
för barnet med den specifika hörseln. Ofta används audiogrammet som enda
kriterium för att bedöma barnets kommunikativt-språkliga utvecklingsmöjlig-
heter. Praktiken visar dock att enkla och kausala förklaringsmodeller sällan har
den prediktionsförmåga man önskar tillskriva dem. Barn med liknande
audiogram kan utvecklas mycket olika, eftersom deras individuella och person-
lighetsmässiga förutsättningar påverkar deras utveckling, faktorer som varken
beskrivs eller inbegrips i ett audiogram. En förklaringsmodell som beskriver
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funktionsnedsättningen i form av decibel och/eller som en statisk företeelse
omfattar inte den mångfald som påverkar ett barns utveckling kommunikativt-
språkligt, emotionellt, socialt och kognitivt.

Då denna avhandling utgår från ett betraktelsesätt som betonar relationens
betydelse för barns utveckling och sätter in hörselskadan i ett socialt och
psykologiskt sammanhang, mister den medicinska och tekniska definitionen sitt
tolkningsföreträde. Hörselskadans pragmatiska betydelse i vardagliga, naturliga
samspelssituationer för barnet blir istället vägledande. Därför kommer inte den
medicinska eller tekniska hörselnedsättningen att redovisas i gradskillnader i
denna studie. Barnen kommer endast att beskrivas som döva respektive hörsel-
skadade.
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KAPITEL 5 - METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN

I detta kapitel redovisas och diskuteras de mer allmänna vetenskapsteoretiska och
metodologiska överväganden som ligger till grund för studien om de
hörselskadade barnen, vilka utmynnar i en deskriptiv kvalitativ systematisk
observationsmetod. Utgångspunkten är att utnyttja videoteknikens fördelar i syfte
att kunna utföra ytterst detaljerade och systematiskt genomförda beteendeana-
lyser av interaktionen i mellanmänskligt samspel.

Videon som instrument för datainsamling
Under de senaste decennierna har videon använts som instrument för att samla in
data om mellanmänskligt samspel, alltifrån det tidiga samspelet barn-vårdare,
barn-barn samspel, lärare-elev interaktion, till samspelet i olika gruppkonstella-
tioner som familjen eller i arbetslivet. Videon används ofta i utbildningssamman-
hang för att kunna analysera och därefter förbättra det egna agerandet t.ex. i
psykoterapisituationen eller i undervisningssituationen.  Emellertid beskrivs och
diskuteras sällan vilken typ av data som dessa observationer genererar. Att göra
videobaserade observationer ger möjlighet till ytterst detaljerade registreringar av
mänskligt beteende, i synnerhet mellanmänskligt beteende och handlande, och
inbjuder därmed till mer avancerade beskrivningar av materialet i jämförelse med
direktobservationer. Bearbetningsprocessen har ofta sammanfattats och beskrivits
som; ”After thousands of hours of tedious and difficult transcriptions made from
film ... ” (Fogel, 1993, s. 27), utan att närmare beskriva de val och beslut som
forskaren gör under hela analysprocessen.

Syftet med detta avsnitt är att försöka sammanföra och redovisa vetenskaps-
teoretiska och metodologiska överväganden som har legat till grund för studien
om de hörselskadade förskolebarnen i samspel med sin omgivning.

Teknik - Empiri
Etnologer och antropologer började tidigt använda filmkameran för att samla in
sina data. En av de allra första att använda filmteknik i studier av mänskligt
beteende var antropologen Ray Birdwhistell (1963). Ögats och den mänskliga
förmågan att uppfatta och fånga snabba förlopp och situationer där flera personer
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samtidigt interagerar är starkt begränsad. Tekniken gav oss möjlighet att studera
mänskligt samspel dels på makronivå, dels på mikronivå, då minsta gest eller
ansiktsuttryck uppmärksammas, vilket kom att få stor betydelse för kunskaps-
utvecklingen inom utvecklingspsykologin. Bland de första att använda video-
analyser med detaljstudier av spädbarn på mikronivå var Trevarthen (1979),
Papousek och Papousek (1983), Murray (1987). I Sverige var föregångarna
Nordén et al. (1979), Preisler (1979; 1983), och von Hofsten (1982).

Under en lång rad av år hade forskningen haft metodologiska problem att
åskådliggöra det ”observerade barnet” samtidigt som detta barn ansågs som det
mest objektiva, mest sanningsenligt uppfattade barnet. Det ”kliniska barnet” eller
det av psykoterapeuten/analytikern rekonstruerade barnet, har paradoxalt nog,
funnits mer inom räckhåll och finns väl beskrivet inom litteraturen, företrädesvis
inom barn- och vuxenpsykologi/psykiatri. Själva begreppet ”det kliniska barnet”,
avser ofta en vuxen persons bild av sig själv som barn. Det är ett barn framsprun-
get ur introspektion, det vill säga starkt präglat av den egna subjektiva upplevel-
sen och dessutom ofta framställt genom en klinikers ögon (Freud, 1965). Daniel
Stern är en av flera forskare som haft stor betydelse för kunskapsutveckling inom
utvecklingspsykologin. Han har förenat kunskapen om det ”kliniska barnet” med
det ”observerade barnet” (Stern, 1985). Hopkins (1989) hävdar att kunskapen om
det ”nya barnet” kan beskrivas på följande sätt:

”Psychoanalytic theories are becoming more about babies and their
mothers and less about infantile adults in analysis” (s. 39).

Observationsmetoder - vetenskapsteoretisk koppling
”I humanvetenskaperna kan forskaren träda i kommunikation och dialog med
forskningsobjektet, i naturvetenskaperna däremot icke” (Lesche, 1971, s. 11, op
cit. Mangs-Martell, s. 7). Den naturvetenskapliga traditionen (scientific method)
tillerkändes länge värdet som den enda metoden att inhämta vetenskaplig
kunskap. Michael Rustin (1991) menar att genom att den psykoanalytiska teorin
närmat sig och accepterat kunskap utifrån en fenomenologisk och en idealistisk
vetenskapsuppfattning (human science), ”away from Freud’s strong commitment
to scientific method” (s. 71), banade detta vägen för att även den kvalitativt
inriktade barnobservationen numera kan användas för att studera normal och
avvikande barnutveckling. Dessa fallstudier ses som komplementära till studier
med kvantitativ inriktning.
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Till skillnad från ett naturvetenskapligt synsätt menar Michael Rustin (1991) att:

“All human sciences depend on a point of view, a defined frame which
picks out selected aspects of the world for systematic study” (Michael
Rustin, 1991, s. 73).

Michael Rustin (1991) anser att kvalitativa fallstudier har en viktig funktion att
fylla när det gäller studier av interpersonella och miljöbetingade faktorer
specifikt inom verksamheter riktade mot barn:

”Its strength is intensive not extensive, and lies in its depth and not its
quantitative breadth.//…this work belongs in the context of discovery
more comfortably than in the context of validation” (s. 71).

Numera finns en femtioårig tradition att använda fallstudier på Tavistock Clinic i
syfte att dels förbättra och förfina barnpsykoterapeuternas diagnostiseringsför-
måga, dels förbättra vård och omsorg om barn. Esther Bick tog redan 1949
initiativet till att veckovis observera barn och föräldrar i deras hemmiljö. I dessa
fallstudier och barnobservationer var observatören för tillfället enbart utrustad
med sina ögon och sin teoretiska blick. Arbetssättet gav barnkliniskt verksamma
en möjlighet att tillsammans med kollegor, i små grupper, diskutera och syste-
matiskt reflektera kring pågående barnterapier eller andra behandlingsinsatser.

Men fallstudien som forskningsmetoden har kritiserats bl.a. för svårigheterna att
kontrollera värdet av de data som observatören fokuserade och valde ut
(Merriam, 1988). Fanns annat värdefullt material som därigenom gick förlorat?
Kanske fanns det t.o.m. motsägande data? Hade forskarens förförståelse alltför
stor betydelse för de data som extraherades? Kom nya rön fram eller blev
resultaten självuppfyllande profetior? Ett sätt att belysa dessa olika frågeställ-
ningar är att tydliggöra och redovisa grunderna för forskarens olika
ställningstaganden.

Intersubjektivitet
Inom kvalitativa metoder likväl som inom den moderna utvecklingspsykologin
används frekvent begreppet intersubjektivitet. Begreppet avser i båda fallen att
dela upplevelse, mening eller betydelse om något med någon annan. Goode
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(1994) skriver att sökandet av mänsklig intersubjektivitet är både en praktisk och
empirisk fråga. Genom att använda oss av lämpliga metoder kan vi göra
intersubjektiviteten möjlig.

En viktig förutsättning blir att söka efter begrepp och förutsättningar som kan
vara verksamma för att observera och fånga det som psykologiskt avses med
intersubjektivitet. Den psykoanalytiska direktobservationen har ett utarbetat
förhållningssätt till detta fenomen, vilket hänför sig till begrepp som överföring
och motöverföring och som utvecklats inom den psykodynamiska/psykoanaly-
tiska teoribildningen. Jag vill fästa uppmärksamheten på begreppet motöver-
föring.

Motöverföring
Att analysera videoobservationer av samspel kan stundom väcka känslor
liknande de som psykoterapeuter kommer i kontakt med under en psykoterapi-
session och som uppmärksammas i handledningssituationen under beteckningen
motöverföringsreaktioner. Olsson (1988) skriver att det inte var Freud utan
Heimann som i början på 50-talet förde in begreppet motöverföring som en
viktig företeelse i förståelsen av patienten/klienten. Däremot beskrev Freud
fenomenet, att klienten kunde orsaka svårigheter och väcka känslor i terapeuten
som fanns i dennes förhistoria och som inte direkt var relaterade till klientens
problematik. Olson anser att motöverföringen är ett fruktbart begrepp när den blir
medveten hos terapeuten eftersom det då kan stimulera till introspektion av
hans/hennes tankar och känslor. Men samtidigt manar Olsson till försiktighet
eftersom begreppet oftast är mycket vagt definierat. Varje psykoterapeut
förefaller ha sin egen uppfattning om vad begreppet egentligen avser. En
anledning till detta antar Olsson är den negativa konnotation som termen
motöverföring väcker, vilket kan bero på att begreppet refererar till att terapeuten
inte förhåller sig som en neutral observatör i terapialliansen, vilket var ett av den
psykoanalytiska terapins huvudpostulat. Avslutningsvis argumenterar Olsson för
att större tyngd läggs vid att utveckla metoder för att studera s.k. latent
kommunikation. Hitintills har området varit svårbeforskat, på grund av att det
inte gått att få nöjaktigt hög interbedömarreliabilitet (Olsson, 1988).

Att studera relationer
Att studera interpersonella relationer betyder att betraktaren måste dels fånga och
beskriva observerade beteenden, dels fånga intuitiva aspekter av skeenden som
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inte kan uppfattas eller blottläggas med ögat. Vissa aspekter av mänskligt
samspel är inte heller direkt översättbara i språk.

Enligt Michael Rustin (1991) måste klinikern eller observatören ha förmågan att
kunna diskriminera mellan olika subtila mänskliga uttrycksformer, dels för att
förstå och tolka relationen mellan t.ex. barnet och modern, dels vad detta kan
väcka för reaktioner för att på så sätt ge läsaren möjlighet att följa med i och
bedöma sanningshalten i observationerna.

Stern (1985) menar att mänskligt samspel är multimodalt vilket får som kon-
sekvens att det också måste studeras på olika nivåer. Dessa hänför han till
begrepp som ”recognition, feeling and attachment” (s. 55). Stern skriver vidare
att förutfattade meningar och förföreställningar finns och är att betrakta av ondo
men de bör ändå göras publika.

Även i det postmoderna kunskapsbegreppet har det skett en förskjutning från
individen och dess medvetande, till relationerna mellan människor (Kvale, 1997).
Hinde (1985) beskriver att studier av samspel mellan individer måste fokusera på
olika aspekter av processen på följande sätt: Relationer kan omöjligt betraktas
som en individuell företeelse oberoende av grupp eller miljö. Därigenom kan inte
heller individer betraktas oberoende av i vilka relationer, socialgrupper, normer,
värderingar, och sociohistorisk kontext de är en del av (Introduction xvi Hinde et
al., 1985).

Fogel (1993) anser att individen utvecklas i relation med andra. I det perspektivet
menar han är det omöjligt att definiera varken individen eller relationen, eftersom
de är dynamiskt förenade parter i en process. Följaktligen menar han att utveck-
lingsprocessen måste beskrivas utifrån tre aspekter - kommunikationen, självet
och kulturen.

Videoobservationer
Den kanske främsta anledningen till att videon fått en sådan genomslagskraft är
att den förutom att vara mycket lätthanterlig, är billig både i inköp och i drift.
Fördelen med videofilmen är att man kan stanna bandet och studera detaljer som
anses intressanta. Videofilmen kan spelas fram- och baklänges till dess att
skeenden börjar blottläggas. En och samma sekvens kan studeras med olika
hastighet, med ljudet på eller av. Dessutom finns möjlighet att betrakta en
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speciell sekvens bild för bild och rörelse för rörelse. Mediet kan beskådas av
många vilka kan jämföra och tillföra olika iakttagelser. Denna förutsättning är
viktig när videoobservationen av barn ska användas i forskningssyfte. Till detta
återkommer jag senare i kapitlet.

Teorianknytning och observatörens förhållande till sitt material
Barnett (1989) skriver att forskaren måste göra val. Dessa val görs ofta utifrån
vetenskapsteoretiska referenser, vilka i sin förlängning kan leda till att det befors-
kade området de facto begränsas. År 1989 togs initiativet till en konferens som
redovisas i en artikel med titeln ”Ways of seeing” (Journal of Child Psycho-
therapy, 1989). I artikeln ger fyra kliniskt verksamma psykologer med olika
teoretiska hemvister, sin beskrivning av ett videoinspelat samspel mellan en
mamma och hennes barn. I videon observeras mamman och hennes baby vid
några olika tidpunkter under barnets första år. Vid något tillfälle är även pappan
närvarande. Syftet med denna konferens var att presentera och diskutera hur våra
ögon är inställda på ett visst synsätt och därmed hur teorierna styr vår perception.
Vi ser det vi vill och kan se och förmår inte alltid att se något som frammanas av
ett annat seende. I förordet skriver initiativtagarna Derman, Parsons och Sinason
(1989) att deras förhoppningar med att visa en video av mor-barn samspelet var
att mediet som sådant skulle appellera till ett mer öppet och reflekterande drag
hos de fyra föredragshållarna. Faran med de få och fragmentariskt utvalda och
redovisade videoobservationerna insamlade under en kort period var att de kunde
locka observatörerna att bli spekulativa och mer trogna sin teoretiska utgångs-
punkt än den empiri de för tillfället bevittnade. Ett sätt att kunna verifiera sina
slutsatser och därmed eliminera uttalanden som inte var empiriskt grundade var
enligt Derman et al. (1989) att genomföra en serie av långa observationer över
flera års tid.

O´Shaughnessy (1989) skriver i samma artikel att vårt seende väcker känslor och
mening som är nödvändiga för att kunna skärpa blicken, samtidigt som de också
kan beslöja seendet och därmed begränsa förmågan att se.

Hopkins (1989) menar att det finns flera olika anledningar till att teorier kan bli
förändringsobenägna och lever ett eget liv utan kontakt med empirin. En orsak
kan vara vårt behov av och önskan om visshet i ett område där extremt stor
oklarhet råder. En annan faktor är den lojalitet och beroende som kan utvecklas
mellan företrädarna inom en s.k. skolbildning. Utvecklandet av nya hypoteser
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kan även motverkas inom ett sådant förhållande. Därför menar Hopkins
avslutningsvis kan det vara lättare att vara kvar inom ett välkänt område än att
söka sig mot nya okända mål. Bowlby (1978) menar dock att forskaren måste
välkomna nymodigheter.

Samtliga författare i artikeln ”Ways of seeing” betonar den betydelse och
påverkan som våra känslor har på vårt seende när vi betraktar videobilden. Men
förutom dessa känslor som väcks inom betraktaren fångar kameran sällan känslo-
stämningarna som utspelar sig framför kameran och aldrig de i dess närhet och
utanför bild varför videoobservationerna måste kompletteras med direktobser-
vationer och/eller dagboksanteckningar.

Kvalitativa metoder
Starrin och Svensson (1994) pläderar för att kvalitativ forskning skall vara
fokuserad på att söka svaren på fenomens beskaffenhet, då termen kvalitativ just
avser beskaffenhet. Ett kvalitativt angreppssätt syftar främst till att på djupet
förstå innebörden av en företeelse eller en upplevelse (Merriam, 1994). Fogel
(1993) menar att när vi studerar utveckling i dynamiskt avseende räcker det inte
med att göra mätningar före och under förändringen, utan då krävs att vi studerar
hela den process som systemet under utveckling är satt under.

Kvalitativa studier är kontextberoende då kunskapen är villkorlig, dvs. relaterad
till ett visst/vissa sammanhang (Patton, 1987). Merriam (1994) beskriver
ytterligare ett antal kännetecken för kvalitativa fallstudier: de utspelar sig i natur-
liga miljöer och datainsamlingen fokuserar på människor. Det sker ett kontinuer-
ligt val av metoder under insamlandet av data. Den genererade teorin är empiriskt
grundad och tolkningarna är ideografiska, vilket innebär att de är icke-genera-
liserande. Det är en tentativ tillämpning av resultaten och genom undersök-
ningens fokus framkommer också resultatens gränser. Det finns speciella
kriterier för trovärdighet.

All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara reslutat och den
kvalitativa forskningen är inget undantag från detta (Merriam, 1994).

”Om förståelse är den viktigaste grunden för en undersökning, kommer
kriterierna för att man ska kunna lita på undersökningsresultaten att vara
helt annorlunda än om syftet är att upptäcka en lag eller pröva en hypotes”
(Merriam, 1994, s. 176).
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Merriam (1994) tar upp olika strategier för att stärka den inre validiteten såsom
1. Triangulering dvs. att andra forskare, flera informationskällor och flera

metoder används för att bekräfta resultaten, medan andra forskare (t.ex.
Mathison, 1988) inte alls anser att problemet därmed löses. Istället förordas
en holistisk förståelse av situationen.

2. Deltagarkontroll, med vilket avses att de personer som varit föremål för
      undersökningen får ta del av resultaten och därmed avgöra om resultaten
      verkar trovärdiga.
3. Observationer under en längre tid eller upprepade observationer av samma

företeelse.
4. ”Horisontell” granskning och kritik. Med detta avses att andra kollegor och

forskare får kommentera och lämna synpunkter på resultaten under studiens
gång.

5. Deltagande tillvägagångssätt. Deltagarna involveras i hela forskningsproces-
sen.

6. Klargörande av skevheter. För att eliminera att forskarens förförståelse får ett
      avgörande inflytande på studien bör utgångspunkter, underliggande
      antaganden, världsbild och teoretiska perspektiv explicitgöras initialt.

Istället för att betona den interna validiteten ligger fokus på vad Kvale (1989)
beskriver som den ekologiska validiteten, det vill säga om resultaten från en
kvalitativ studie refererar till det komplexa samspelet som finns i den sociala
verkligheten. Kvale utvecklar också begrepp som pragmatisk validitet och
kommunikativ validitet. Som ett exempel på pragmatisk validitet tar han upp hur
en psykoanalytikers tolkning mottas av klienten. Kommunikativ validitet kan
t.ex. uppnås genom diskussioner med den/de berörda.

Yin (1994) menar att i en kvalitativ studie bygger forskaren upp en generell
förklaring som passar in på alla individuella fall, även om de i andra detaljer är
mycket divergenta. Kvalitativa studier kan inte hävda generaliserbarhet i förhål-
lande till en population. Däremot är det möjligt att hävda analytisk generali-
serbarhet som är relaterad till en existerande teori eller en teori under utveckling.

”Genom att jämföra fall och miljöer kan man skapa en mer långtgående
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generalisering utifrån ett resultat eller en förklaring och samtidigt konkre-
tisera under vilka betingelser just detta resultat kommer att uppträda”
(Miles & Huberman, 1984,  op cit. Merriam, 1994),

Kvalitativ respektive kvantitativ generaliserbarhet är följaktligen inte synonyma
begrepp.

Grounded theory
Strauss och Glaser, båda sociologer, kom 1967 ut med boken “The discovery of
grounded theory. Strategies for qualitative research”. Boken innehåller dels en
kritik mot de etablerade inriktningarna som positivism, behaviorism, empirism
och operationalism (Alvesson & Sköldberg, 1994), dels en presentation av hur
man utvecklar en teori från deskriptiva data, “grundade” i verkliga situationer,
det vill säga en ny metod för att söka och nå kunskap. I Grounded theory följs
den kvalitativa datainsamlingen av den kvalitativa analysen och teoribyggnaden
(Jensen, 1991).

Meningsskiljaktigheter vad gäller metoden fick dock Strauss och Glaser att
avbryta sitt samarbete. Båda har på egen hand fortsatt att utveckla sin version av
Grounded theory. Strauss har fått en ny samarbets- och författarpartner vid namn
Juliet Corbin. Tillsammans utgav de 1990 boken “Basics of Qualitative Research
- Grounded Theory Procedures and Techniques”. Glasers kritik gentemot Strauss
och Corbin avser bl.a att de accepterar förföreställningar hos forskaren i stället
för förutsättningslöshet; betonar verifiering på bekostnad av teorigenerering;
regler för forskningsprocessens fortskridande istället för att teorin tillåts växa
fram ur data (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Alvesson och Sköldberg (1994) redovisar ett antal centrala drag i Grounded
theory som Strauss och Glaser hämtat från den symboliska interaktionismen
företrädd bl.a. av Mead (1934). Den första av dessa komponenter är att forsk-
ningen fokuserar på praktiskt mänskligt handlande, nära den praktiska empiriska
verkligheten, det vill säga den är pragmatisk. Den sociala nyttan blir ett viktigt
kännetecken för vad som bör studeras. Forskningen är ideografisk, det vill säga
den är inriktad på att studera det enskilda fallet snarare än att fokusera på
mängden av företeelsen. En nödvändig förutsättning för den kvalitativa ansatsen
är att människan betraktas som unik (Starrin & Svensson, 1994). Metoden vill
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belysa processer mellan människor, fånga komplexiteten och interaktionen i
mänskliga grupprelationer.

Metoden är explorativ i bemärkelsen att den söker “förståelse för den aktuella
empirin, dess interna egenskaper och relationer” (Alvesson & Sköldberg, 1994,
s. 67). Genom att den kombineras med “inspektion” blir begrepp preliminära, i
bemärkelsen att de granskas och även revideras under forskningsprocessen.
Dessutom är begreppen ”sensitiserande” vilket avser att de ”mer tjänar som
riktmärke och vägvisare än de järnstaket som utgörs av de “definitiva begrep-
pen” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 67) som utmärker naturvetenskapens
statiska variabler. Ett annat utmärkande drag är metodens empirinärhet. Från
empirin går forskaren vidare genom stegvis induktion. Även det motsatta förhål-
landet, det deduktiva, ger forskaren en möjlighet att förflytta sig från teori till
empiri. Detta gör att Grounded theory kan sägas vara abduktiv.

Datainsamlingen och analysen syftar till att vara de bärande ramarna och ge
stadga åt en studie. På samma gång skall de hjälpa oss att kunna bryta igenom
felkällor som till stor del är förorsakade av oss själva. Ett sätt att komma tillrätta
med eventuella felkällor kan enligt Strauss och Corbin vara att forskaren växlar
mellan insamling av data och analys av data.

Metoden kräver att materialet genomlyses noggrant. Allt eftersom analysen
fortskrider förändras också forskaren i förhållande till sitt material. Strauss och
Corbin refererar detta till begreppet “Theoretical Sensitivity”. De skriver:

”Insight and understanding about a phenomenon increase as you interact
with your data” (Strauss & Corbin, 1990, s. 43).

Datainsamlingen och analysen är starkt sammankopplade och påverkade av
varandras utformning. Strauss och Corbin (1990) menar att tillvägagångssättet
och teknikerna får aldrig bli så rigida att vi inte kan påverka dem under arbetets
gång. Därför är det inte bara viktigt utan också nödvändigt att forskaren ställer
frågor till sina data. Men detta gör också själva processen svårgripbar, ibland
motsägelsefull och kräver att forskaren har förmågan att samtidigt hålla “många
bollar i luften”, härbärgera motstridiga känslor inom sig och behålla sin
teoretiska sensitivitet.
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Kodningsprocessen
Strauss och Corbin (1990) anser att kodningsprocessen, ibland kallad analys-
processen, är själva “hjärtat” i Grounded theory och det som utmärker och skiljer
metoden från andra kvalitativa metoder. Kodningen av data kan utföras på tre
olika sätt; genom öppen kodning, axial koding och selektiv koding. Med öppen
kodning avser författarna den process under vilken forskaren bryter ner,
examinerar, jämför, skapar begrepp eller föreställningar och kategoriserar data. I
den axiala kodningen inriktas processen mot att söka efter möjliga samband och
relationer mellan olika kategorier och deras subkategorier/undergrupper för att
därigenom sammanfoga data till större enheter. I den selektiva kodningsfasen
slutligen fokuseras kodningen mot en huvudvariabel, som får tjäna som en slags
empirisk markör för den fortsatta datainsamlingen och sorteringen. Under denna
fas selekteras även ovidkommande element bort och arbetet avgränsas.

Under den öppna kodningsfasen söker forskaren att namnge och påbörja
kategoriseringen av sitt datamaterial. En viktig egenskap hos kategorin är att den
är överordnad begreppen. Strauss och Corbin (1990) skriver:

“Categories have conceptual power because they are able to pull together
around them other groups of concepts or subcategories” (s. 56).

Andra forskare kan lämna betydande bidrag till analysprocessen genom att ge
andra vinklingar och kommentarer på materialet som är föremål för analys. De
kan få en roll som påminner starkt om handledarrollen och som visat sig ha en
betydande positiv inverkan på möjligheten att “öppna upp” sig inför materialet.
Ofta finns risken att forskaren blir påverkad, i alltför positiva eller negativa
ordalag, av den atmosfär som kan omge honom/henne t.ex. en förälder i samspel
med sitt lilla barn (Margaret Rustin, 1991). Erfarenheter kan bidra till kunskaps-
utvecklingen inom ett forskningsområde eller i vissa fall bli till hinder så till vida
att forskaren som blivit hemmablind eller tillvand av den anledningen inte
upptäcker väsentliga aspekter av forskningsområdet. Genom att involvera andra
forskare i analysarbetet motverkas sådana effekter.

Strauss och Corbin (1990) anser att forskaren behöver upprätthålla en balans
mellan kreativitet och vetenskap (“Keeping a balance between creativity and
science”, s. 44) och ger samtidigt stöd för hur detta skall kunna göras. Som
tidigare beskrivits är denna del av processen speciellt arbetsam, framförallt
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beroende på att det utsätter forskaren, den som skall leda processen vidare, för
hårda prov att inte alltid veta vad som är adekvat eller irrelevant information i
sammanhanget. Glaser (1992) menar att forskaren måste ha tålamod att vänta på
att data framträder i materialet och får därför inte av ångest och stress påskynda
processen.

För att föra analysprocessen vidare trots eller med hjälp av de känslor som väcks
hos forskaren ger Strauss och Corbin tre råd:

• Träd tillbaka under en period och ställ ett antal frågor till dig själv som; Vad är
det som egentligen försiggår? Passar det jag tror mig se till mina datas beskaffen-
het?
• Fortsätt att inta en skeptisk attityd. Författarna menar att på detta stadium skall
alla teoretiska förklaringar, kategorier, eventuella hypoteser och frågor omkring
data betraktas som preliminära och bör ständigt valideras mot data.
• Fortsätt att följa forskningsproceduren. Med detta avses att för att den fram-
växande teorin ska vara både giltig, tillika tillförlitlig, bör forskningsprocessen,
som i varje god kvalitativ studie, följas så noggrant som möjligt.

Validitetsbegreppet
I Grounded theory ligger betoningen på teorigenerering och inte på verifiering.
Teorigenereringen är sprungen ur det empiriska datamaterialet genom användan-
det av en komparativ analys. Från data skapas kategorier. Tillvägagångssättet för
att samla data kan variera, däremot inte tekniker som kodningsprocessen och vad
som tillhör den. I Grounded Theory diskuteras validitetsbegreppet på följande
sätt; fenomen som studeras kan valideras genom ”the constant comparative
method” dvs. den process som leder fram till att utveckla olika kategorier och
dess egenskaper då man jämför en incident med tidigare noterade incidenter i
samma kategori (Sköldberg & Alvesson, 1994), eller genom att medbedömare tar
ställning till om den föreslagna tolkningen av data är rimlig och trovärdig utifrån
de förutsättningar och det perspektiv som forskaren antagit (Hallberg, 1998).

Angående validitet och Grounded theory skriver Kvale (1989);

“Glaser & Strauss have been critical of the general emphasis on
verification at the expense of the generation of theory, of the positivists
”zeal for careful verification and for a degree of accuracy they never
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achieve”. In the grounded theory approach, verification is part of the
theory development, and not some final product control; validation is built
into the research process, with continual checks of the “credibility,
plausibility and trustworthiness” of the actual strategies used for collec-
ting, coding, analysing and presenting the data.” (s. 77).

En kvalitativ studie av de hörselskadade barnens kommunikativt-
språkliga och sociala situation i förskolan
I en studie som skall fånga och följa barns kommunikation i termer av icke-
språklig och språklig, social, kognitiv och emotionell utveckling, måste
angreppssättet vara att med stor öppenhet och brett perspektiv studera vad
materialet har att berätta. Därigenom ökar stabiliteten i materialet, dvs. att de
uttryck man finner är väl grundade i det empiriska materialet.

I studien om de hörselskadade barnen har jag valt att försöka förena olika
metodologiska överväganden till en deskriptiv systematisk och kvalitativ analys.
Den deskriptiva delen består av ett stort antal detaljanalyser av barnet i samspel
med andra barn och med vuxna. Genom att systematiskt registrera barnens
beteenden, uttryck och handlingar ur en rad aspekter kan likheter och skillnader
beskrivas. Den kvalitativa analysen är inspirerad av Grounded theory genom att
denna i så hög grad är fokuserad på att fånga och beskriva aktiviteter och
processer (Strauss & Corbin, 1990). Dock har ett flertal avsteg från kodnings-
processen i Grounded theory gjorts främst beroende på att det insamlade
materialet är videobaserat och inte helt textbaserat. Den kvalitativa analysen i
studien syftar till att ge en mångfasetterad bild av barnets kommunikativt-
språkliga situation i relation till olika samspelspartners och till den omgivande
kontexten ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.
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KAPITEL 6  GENOMFÖRANDET AV STUDIEN
HÖRSELSKADADE BARN I KOMMUNIKATION OCH

SAMSPEL

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att beskriva och analysera ett antal hörselskadade barns
kommunikativa situation i teckenspråkiga förskolor. De frågor jag avser att
belysa är följande:

• Hur kommunicerar de hörselskadade barnen med andra hörselskadade barn
respektive döva teckenspråksberoende barn?
• Hur kommunicerar och samspelar barnen i olika aktiviteter och i lek?
• Hur kommunicerar de hörselskadade barnen och den döva, hörande respektive
hörselskadade personalen?

Ett mer övergripande syfte är att belysa de hörselskadade barnens
kommunikativt/språkliga, kognitiva, sociala och emotionella utveckling.

Genomförande
Ett och samma barn kan under olika tidpunkter och i olika situationer under en
och samma dag visa en rad beteenden. Barn modifierar också sin kommunikation
beroende på vem de samspelar med. Kommunikationen kan variera både till form
och innehåll beroende på samspelssituation. Eftersom kommunikation och
samspel inbegriper en utvecklingsprocess, bedömdes det vara väl motiverat att
anlägga ett longitudinellt perspektiv i studien av barnen.

Den ursprungliga tanken var att de hörselskadade barnen skulle studeras i två
olika språkmiljöer, varav den ena skulle vara teckenspråkig och i den andra
skulle tal och tecken (TSS) och teckenspråk förekomma. Att det sedan kom att
bli tre förskolor berodde på att det även fanns en föreställning om att större städer
var gynnade när det gällde möjligheten att erbjuda barnen rika teckenspråks-
miljöer, i förhållande till landsorten. Därför ansågs det väsentligt att i studien
även inkludera en mindre ort som erbjöd en teckenspråksmiljö. Men efter hand
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uppmärksammades att det även fanns vissa skillnader i språkmiljön i de två
teckenspråkiga förskolorna som framgår av sammanfattningen som följer.

I de tre teckenspråkliga förskolorna i mellersta Sverige som deltagit, betraktade
och betonade man den teckenspråkiga miljön på något olika sätt. Likaledes fanns
olikheter hur personalen beaktade barnens hörselnedsättning sett ur ett kommu-
nikativt/språkligt perspektiv. Språkmiljöerna vid de tre förskolorna kan kort
karaktäriseras som:

•  Förskolan Almen: teckenspråkig miljö
•  Förskolan Björken: huvudsakligen talspråksmiljö med viss visuell
               förstärkning, s.k. tecken som stöd för talet (TSS)
•  Förskolan Linden: huvudsakligen teckenspråkig miljö men med viss
               spontan användning av tal mellan hörselskadade
             barn och hörande/hörselskadad personal

En mer utförlig presentation av de tre teckenspråkliga förskolorna kommer att
ges senare i kapitlet i samband med beskrivningen av de olika barngrupperna,
och genomförandet av datainsamlingen.

Den initiala kontakten med förskolorna och föräldrarna
Initialt kontaktades föreståndarna och personalen vid de tre förskolorna och
tillfrågades om de var intresserade att delta. Därefter kontaktades barnomsorgs-
cheferna i respektive kommun, per brev, så att forskningsprojektet kunde erhålla
ett officiellt godkännande från respektive förvaltningar. Barnens föräldrar
sammankallades till en informationsträff på respektive förskola. Därefter ombads
de att ta ställning till sitt barns eventuella deltagande i studien. Samtliga föräldrar
vid de tre förskolorna samtyckte till att medverka.

Barngruppen
Totalt ingick tjugoåtta barn, fjorton pojkar och fjorton flickor i studien vid de tre
olika förskolorna. Åldersmässigt befann de sig från första till sista inspelnings-
tillfället mellan 1:9 år upp till 7:4 år. Samtliga barn hade en diagnostiserad
hörselnedsättning. Tolv betraktades av personal och/eller föräldrar som hörsel-
skadade och sexton som döva. Det är de tolv hörselskadade barnen som utgör
undersökningsgruppen i denna avhandling. Åldersmässigt var dessa barn mellan
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2:3 år och 7:4 år när studien genomfördes. Flertalet  av de hörselskadade barnen i
studien representerar åldersspannet mellan 4:6 – 6:10 år.

Inte något av barnen hade tilläggsdiagnoser. Däremot var några av barnen under
utredning, dvs. de hade någon/några svårigheter av språklig, social, emotionell
eller kognitiv karaktär.

Några förhållanden kom att indirekt påverka studiens upplägg. Sexåringarna kom
att sluta ett år tidigare än planerat då den s.k. sexårsverksamheten genomfördes
hösten 1993 i de aktuella kommunerna där förskolorna var belägna. Dessa barn
videoobserverades i sina nya barngrupper. Även de barn som flyttade över till
andra avdelningar observerades i sina nya barngrupper, dock utan att de andra
barnen inkluderades i studien annat än som samspelspartner. De barn som
tillkom i studiens slutskede eller som fanns i barngruppen men var hörande
deltog inte av dessa anledningar.

Nedan följer en kort beskrivning av de tre förskolorna.

Förskolan Almen
Samtliga barn i denna förskola betraktades som teckenspråkiga och teckenspråket
var i alla situationer det helt dominerande språket i barn- och personalgruppen.

Barngruppen bestod av fyra pojkar och sex flickor. I studiens inledningsskede
var det yngsta barnet i gruppen 1:9 år och det äldsta 4:0 år. Vid sista inspelningen
hade barnen hunnit bli mellan 3:1 och 5:4 år.

Videoinspelningarna påbörjades i januari 1992 och pågick fram till sommaren
1993, då majoriteten av barnen gick på sommarledighet. Totalt gjordes åtta
inspelningar på denna förskola.

Förskolan Björken
Personalen utgick ifrån att barnens behov av teckenspråk skulle tillgodoses
genom att döv/hörselskadad personal tecknade, hörande/hörselskadad använde
tal med tecken som stöd (TSS).

Barngruppen bestod av nio barn. Åtta av dem, fyra pojkar och fyra flickor,
betraktades som hörselskadade i den bemärkelsen att de med hjälp av
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hörapparatens ljudförstärkning bedömdes kunna uppfatta talad svenska. Det
nionde barnet var hörande, men i behov av teckenspråkskommunikation.

Vid det första inspelningstillfället var det yngsta barnet 2:3 år och det äldsta 6:0
år. Dessa barn hade vid den sista inspelningen hunnit bli 3:7 år respektive 7:4 år.

Videoinspelningarna på förskolan påbörjades i januari 1992 och pågick regel-
bundet ungefär var sjätte vecka fram till juni månad 1993. Hösten 1993 över-
flyttades de äldre barnen till s.k. sexårsverksamhet. Andra började i skolan.
Dessa barn filmades vid ytterligare ett tillfälle i november månad i sina nya
grupper. Även de yngre kvarvarande barnen i den ombildade förskolegruppen
filmades vid ett tillfälle tidigt på hösten 1993. Totala antalet videoinspelningar på
förskolan Björken uppgick till tolv.

Förskolan Linden
I likhet med förskolan Almen betraktades barnen på Linden som teckenspråkiga
barn och om de hade möjlighet att uppfatta eller producera tal påverkade detta
inte den pedagogiska verksamheten. Teckenspråket var det dominerande språket
i all kommunikation. Emellertid förekom, till skillnad från i barngruppen Almen,
spontana situationer där de hörselskadade barnen och den hörande/hörselskadade
personalen använde talad svenska.

På avdelningen fanns sex pojkar och fyra flickor. Barnen var vid första
inspelningen mellan 2:5 - 4:10 år. Vid sista inspelningen var det yngsta barnet
4:5 år och det äldsta barnet i gruppen hade blivit 6:10 år.

Inspelningarna på förskolan påbörjades i november 1991 och pågick regelbundet
t.o.m. april 1993. Även de barn som under hösten började i sexårsverksamheten
filmades vid ytterligare ett tillfälle. I december månad, efter information,
sammankomster etc., var vi välkomna till den nya gruppen för att göra en
avslutande inspelning med projektbarnen. Totalt gjordes tio olika inspelningar av
barnen på förskolan.

Procedur
Varje videoinspelning pågick i cirka 60 minuter, och omfattade olika naturliga
samspelssituationer såsom:
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• lek och strukturerade aktiviteter
• matsituationer
• samling

Önskemålet var att personalen skulle bete sig och agera som vanligt, utan att ta
hänsyn till om aktiviteterna var lämpade för videoinspelning eller ej.

Barn är ständigt i rörelse och med vem/vilka de interagerar och var de agerar kan
skifta snabbt. Därför måste kameran kunna växla både fokus och position från
rum till rum. Det ankom på observatören att ändra kamerans placering beroende
på vilka barn vi skulle följa, att avgöra ljusförhållanden, bestämma lämplig
kameravinkel, utan att för den skull gå in och styra aktiviteterna. Det kunde
betyda att vissa situationer inte gick att filma p.g.a. motljus eller för liten
kameravinkel eller att det inte gick att fånga barnens aktiviteter då de lekte under
ett bord eller resolut stängde en dörr framför kameran. Dessutom gällde att
observatören i allra minsta möjliga mån skulle agera med barnen utan enbart
förhålla sig passivt registrerande under besöken. Vid konflikter i barngruppen var
detta inte alltid möjligt. Genom att observatören vid inspelningarna hade
videokameran framför ansiktet, höll huvudet sänkt och inte tog eller besvarade
ögonkontakt med barnen verkade detta bidra till att de uppfattade personen som
ointressant. För ett dövt/hörselskadat barn är ögonkontakt en nödvändighet och
en förutsättning för att initiera ett samspel.

Datainsamling
Datainsamlingen påbörjades i slutet av 1991 och utfördes av två personer, där jag
var den ena. I slutet av våren 1992 fortsatte jag ensam insamlingen av data.
Längden av inspelningen (sextio minuter) var avpassad för att ge möjlighet att
vid varje tillfälle följa ett flertal längre sekvenser som innehöll lek, andra
aktiviteter, samling samt matsituationer.

Barnen observerades på sina förskolor var sjätte vecka. Frånsteg från denna
princip förekom vid ett flertal tillfällen beroende på olika omständigheter. Barn
och personal var sjuka, andra aktiviteter prioriterades, nya barn skulle vänjas in
och andra skulle överflyttas till andra barngrupper. I de sistnämnda fallen före-
gicks videoinspelningarna av ett antal möten dels med den nya personalen dels
med de nya barnens föräldrar för att informera om studiens syfte och utformning
innan klartecken gavs att genomföra inspelningarna. Anledningen till att dessa
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inspelningar dröjde var alltså  hänsyn till att de nya barn- och personalgrupperna
behövde tid för att etablera sig.

Sortering av det totala grundmaterialet
När allt material av de tjugoåtta döva och hörselskadade barnen i samspel på de
tre förskolorna var insamlat, inalles 32 timmar, klipptes individuella filmer ihop
av de tolv hörselskadade barnen närhelst de förekom i bild under de olika
inspelningarna. Var och en av dessa filmer hade en längd som varierade mellan
tre upp till fem timmar. De sammanklippta videofilmerna har sedan bildat
underlag till det slutliga materialet som presenteras i resultatredovisningen.

Deltagande observation och dagboksanteckningar
Efter varje besök på förskolorna upprättades dagboksanteckningar över dels
förhållanden som uppmärksammades på förskolan, dels information personalen
beskrev och som bedömdes vara värdefull för förståelsen av situationen på
respektive förskola. Denna information kunde gälla det faktiska läget vad gällde
barnen på förskolorna likväl som organisatoriska förhållanden t.ex. personalen
riskerar att bli uppsagda  p.g.a. införandet av sexårsverksamheten.

Kvale (1997) tar upp det aktiva lyssnandet som en viktig faktor under en
intervjusituation. Detta kan liknas med ett aktivt seende under videoinspelningen,
vilket innebär att den i situationen närvarande observatören måste uppmärk-
samma och beskriva den visuella informationen, den sociala atmosfären liksom
den personliga interaktion som förekommer i stunden. Inte heller videobilden kan
ge betraktaren denna typ av information varför den tillfördes dagboksanteck-
ningarna. Eftersom denna informationen kan motverka individens krav på
konfidentialitet, kommer ingen redovisning av dagboksanteckningarna i sin
helhet att göras.

Videoobservationer som grund för analyser av barn i samspel
För att underlätta förståelsen av arbetsprocessen som börjar med insamlandet av
data med hjälp av video, genom den kvalitativa analysen som leder fram till
resultatpresentationen och tolkningen av materialet har jag valt att dela in och
beskriva processen som tre olika steg. I Steg 1 översätts videobilden till text.
Under steg 2 beskrivs den process då materialet kodas och kategoriseras och som
till sist leder fram till steg 3, som avser hur framträdande mönster identifieras och
tolkas.
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Det kan vara förenligt med vissa svårigheter att renodla de olika delstegen mellan
datainsamling, kodning och kategorisering till tolkningen av resultaten, eftersom
dessa delsteg var en i stora stycken sammanvävd process. Men med detta i
minnet vill jag ändå försöka renodla modellen.

Figur 1. Analysprocessen i studien om de hörselskadade barnen

                       Steg 1                                            Steg 2                                Steg 3

                        Att överföra till text
                        det som ses                                      kodning
VIDEOBILDEN   (Transkription)                 och                  tolkning
                         Att överföra till text                 kategorisering
                         det som sägs

A. Forskaren *
B. Forskarkollegor *
C. Deltagare *

A.* Forskaren som har lett hela analysprocessen, genom att ha utfört transkriptioner och
detaljerade analyser samt tolkat de ur analysen framkomna mönstren.
B.* Forskarkollegor som deltagit vid olika tidpunkter under de tre stegen. Under steg 1
utfört egna transkriptioner av det videobaserade materialet, samt under steg 2 utfört
egna analyser. Diskuterat och reflekterat tillsammans med A vid upprepade tillfällen
vad som framkommit under analysen och även vad som bör göras under den fortsatta
analysprocessen. Deltagit även vid tolkningen av mönstren.
C.* Deltagare i studien som vid olika tidpunkter under analysen kommunicerats de
utsagorna som A och B gjort. C har bidragit även med egna reflektioner och
kommentarer på det videobaserade materialet och på tolkningarna.

Videoobservationerna
Det inspelade videomaterialet i studien var innan datainsamlingen påbörjades
fokuserat så till vida att observationerna var förbestämda till att gälla olika
tillfällen som förutsattes vara rika på kommunikation och samspel. De tre
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huvudområdena var lek och strukturerad aktivitet, samling samt matsituation.
Observationerna var naturalistiska i den bemärkelsen att de skedde i naturligt
samspel ute på de tre olika förskolorna och barngruppen bestod av både döva och
hörselskadade barn.

Steg 1 - Videobilden överförs till text
Videoanalysen påbörjades redan efter det att den första videoinspelningen var
gjord. Men dessförinnan överfördes alla originalfilmer till kopior med en
tidsregistrering ner till hundradels sekund. Tidsregistreringen medförde bl. a. att
de olika aktiviteter som sysselsatte barnen och de vuxna lätt kunde avgränsas i
tidsintervall och katalogiseras under huvudrubriker utifrån den aktivitet som
sekvensen skildrade. Den övergripande förteckningen innehöll information om;

• Vilka barn och vuxna förekom i sekvensen
• Vilken typ av samspelssituation som pågick
• Samspelets innehåll
• Hur länge aktiviteterna pågick

Denna mycket enkla och grova sammanställning gav i sig värdefull information
om och en överblick över vilka aktiviteter barnen var engagerade i, om samma
aktiviteter förekom vid de tre förskolorna, samt en sammanställning av
kvantitativ art såsom hur lång tid olika aktiviteter pågick.

Initialt var analysarbetet inriktat på att så värderingsfritt som möjligt beskriva
barnens samspel på beteendenivå. I vissa fall var inte detta möjligt då det är svårt
att beskriva t.ex. vissa ansiktsuttryck utan att värdera dem. Meningsfullheten
riskerar att gå förlorad om man t.ex. beskriver läpparnas position i ett antal olika
delsteg, istället för skriva att det är ett leende. Samspelsinnehållet nedtecknades i
löpande text på dator med hjälp av ett vanligt ordbehandlingsprogram.
Analysarbetet fokuserades på att hitta en lämplig beskrivningsnivå av barnens
observerade beteende i videobilden och överföra det till text. Under denna fas i
analysarbetet besvaras frågor av typ: Vad gör den observerade? Hur gör den
observerade? Vilka uttryck, icke-verbala och verbala, använder sig parterna av i
samspelet med varandra? I transkriptionen nedtecknades både den icke-verbala
och verbala kommunikationen mellan barnen och mellan barn och personal.
Följande exempel är ett kort avsnitt från en sådan transkription.
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Aktivitet: Lek med  en  hoppboll (20:34 - 28.50 = 8.16 minuter)
Barn: Karl, Maja och Sven
Interaktion mellan barnen Karl och Maja. Sven finns i bakgrunden.
20:34 Maja kommer hoppande på bollen.
20:39 Karl vänder sig om (från väggen där han satt upp sina tavlor) och går

”ut” i rummet. Han tecknar när han går fram till M: JAG VILL OCKSÅ
HOPPA (frågan inte riktad till någon).
Maja sitter på hoppbollen och frågar Sven: FÅR VI ALLIHOP HOPPA
MED BOLLEN?

Initialt gjordes oberoende transkriptioner av de två första videofilmerna på var
och en av de tre förskolorna av mig och Agneta Thorén, doktorand, fil.lic och
leg. psykolog. Jag var vid denna tidpunkt ovan att utföra dylika bedömningar och
hade därför till att börja med svårt att fokusera på relevant information och
därmed sortera bort sådan som för tillfället var onödig. Agneta Thorén hade stor
vana att överföra videobaserade observationer till text. Dessutom besitter hon
också vissa teckenspråkskunskaper vilket var ytterligare en förutsättning för
arbetet. Dock hade jag det huvudsakliga ansvaret för att översätta teckenspråket
till svenska. Men att göra oberoende transkriptioner hade inte enbart syftet att
lära upp mig utan också att validera de gjorda granskningarna. Fanns olikheter i
våra bedömningarna diskuterades detta tillsammans med vår gemensamma
handledare professor Gunilla Preisler. Inte förrän vi tre nått konsensus om att det
som beskrivits i text väl överensstämde med bildens innehåll avslutades dessa
diskussioner. Denna form av konsensusförfarande är vanligt förekommande i
studier där video används för att beskriva mänskligt samspel (se bl.a. Trevarthen,
1988).

Transkriptioner av de kommunikativt-språkliga uttrycken
Transkriptionerna av samspelet syftade till att återge det innehållsliga budskapet,
de icke-verbala och verbala aspekterna, i samspelet mellan barnen och perso-
nalen. Stor vikt lades vid att betydelsen av yttrandet inte gick förlorad. Detta
förfaringssätt skall på intet sätt jämställas med de teckentranskriptioner som görs
inom lingvistiken (se t.ex. Wallin, 1994).

För att få en åldersnivåbedömning på barnens teckenspråk involverades även
studenter från avdelningen för teckenspråk, institutionen för lingvistik, Stock-
holms Universitet. Efter att de gått igenom videoobservationerna visade det sig
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att detta syfte inte var genomförbart då kravet att korrekt avläsa barnens
teckenspråksproduktion inte medgavs utifrån de naturliga samspelssituationerna.

Det förekom att barnen respektive personalen använde olika språkliga
uttryckssätt i sin kommunikation med andra. För att tydliggöra dessa konstrue-
rades en s.k. kommunikationsnyckel. Den består av tre olika stilar som beskriver
teckenspråk, talad svenska med tecken som stöd (TSS) och till sist talad svenska.

• Teckenspråk (översatt till svenska): TECKENSPRÅK
• Talad svenska med inslag av stödtecken (TSS): De ord som är tecknade är
   markerade med fet stil
• Talad svenska utmärks med gemener, dvs. små bokstäver: Talad svenska

Ibland saknades svenska ord som på ett korrekt sätt kunde beskriva vad som
skedde i mötet mellan teckenspråkiga personer. Det har varit svårt att t.ex. finna
ett ord som beskriver hur barn eller vuxna gör när de söker få en persons
uppmärksamhet genom att de berör den tilltalades arm/hand eller axel (Wickman,
1994). Även om ordet berör kan uppfattas som en passiv handling är det tre
aspekter som bör beaktas eftersom de kan ge en kompletterande bild till
begreppet. Den första är att personen som berör den andre har en speciell
intention och en önskan med sin handling, det vill säga att etablera kontakt. Den
andra är med vilken fysisk intensitet och social känslighet personen berör den
andre t.ex. mjukt och följsamt eller med kraft och påträngande. För det tredje är
det en önskan hos personens som utför handlingen att han eller hon på något sätt
kan få ett svar av den tilltalade för att därigenom kunna påbörja en dialog. Denna
distinktion var betydelsefull och framkom tydligt under det andra steget av
analysprocessen och som jag kommer att redogöra för senare.

Det är inte enbart översättningen av de icke-verbala eller verbala uttrycken som
är av betydelse för förståelsen, utan ett visst kommunikativt uttryck måste
relateras och förstås i det sammanhang det förekom. Det gällde också att kunna
bedöma vad som var relevant i en specifik kontext. Kontexten kunde vara helt
avgörande för ett ords betydelse. Ett yttrande kunde få en helt annan innebörd om
sammanhanget förändrades. Ordet “tyst” kunde i ett sammanhang betyda - ”sluta
prata!” - om den som yttrade sig hade rak kroppshållning, stirrande blick och ett
spänt ansiktsuttryck. Om personen däremot hade uppdragna axlar, ett leende på
läpparna och kisande ögon kunde samma yttrande betyda - ”vi smyger” - och



65

vara ett initiativ till lek. Även det som hände innan och efter ett givet yttrande
inkluderades för att få fram alla de betydelsebärande enheterna till grund för den
slutgiltiga betydelsen av yttrandet. När de omgivande förutsättningarna föränd-
rade ett givet språkligt uttryck återges den uttolkade betydelsen inom parentes.
Några sådana exempel är ”NEEJ” (dvs. inte rätt); ”ÅH” (i betydelsen Jag får ännu
en felaktig kombination) och ”Kalle tar blick-kontakt med Olle samtidigt som
han skakar flygplanet: ”JA!” (i betydelsen Du har förstått! Bra nu kan det bli rätt).

Efterhand medförde analysarbetet att barnen och deras omgivande förskolemiljö
blev mer välbekant och då kunde även sådant uppmärksammas som att vissa barn
befann sig utanför det bilden fångat. Orsaken till detta var dock oklar. En sådan
notering kunde leda till att nästkommande videoobservation fokuserades på ett
sådant ”svårfångat” barn. Analysen påverkade då också själva datainsamlingen.

Eftersom videokameran för det mesta fångade flera barn i samspel av vilka några
var engagerade i lek, medan andra satt och ritade, beskrevs varje konstellation av
barn för sig. En och samma videosekvens analyserades således ur flera
perspektiv. Därefter påbörjades det som kan liknas med den öppna
kodningsprocessen i Grounded Theory. Innan denna del av analysprocessen
närmare beskrivs vill jag fokusera på den nödvändiga reduktionen av data.

Urvalsförfarande
Videoinspelningar av barn i naturliga samspelssituationer ger ett digert material,
som är rikt på information av olika slag. Förutom att allt transkriptionsarbetet av
grundmaterialet från bild till text tog mycket tid i anspråk, var det också
tålamodskrävande, men likväl nödvändigt. Förmågan att låta sig översvämmas av
hela materialet, för att i ett långt senare skede av analysarbetet finna och plocka
fram relevanta aspekter ur materialet som bäst belyser frågeställningarna var
väsentligt. Först därefter kan och måste en nödvändig reduktion av
videomaterialet ske för att bli både mer hanterbart och fokuserat. Reduktionen av
data styrdes givetvis av forskningsfrågorna men också av vad som framkom
under analysarbetets gång.  Principer som styrde urvalsförfarandet i denna studie
var:

1. att återge hela sekvenser från det att en samspelsituation startar och
  följa den till slutet
2. att skildra barn i samspelssituationer och inte fokusera på ett ensamt
  barn
3. att söka efter liknande situationer, som samling, lek och andra aktiviteter samt
  matsituationer, vid de tre olika förskolorna
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Teckenspråket måste vara synligt för betraktaren för att kunna avläsas och
nedtecknas. Språk som inte uppfångats av kameraögat blev därför inte föremål
för analys. Även sekvenser som inte hade tillräckligt hög inspelningskvalité
kasserades.

Thorén har i en ännu inte publicerad metodstudie undersökt hur stor del av en
videoobservationer av föräldra-barn-par som måste genomgå analys för att de
funna samspelsmönstren inte skall förlora sin giltighet. Prövningen visade att det
var möjligt att minimera dataunderlaget till en åttondel av det ursprungliga
materialet utan att representativiteten gick förlorad. Detta ger stöd för antagandet
att ett visst karaktäristiskt samspelsmönster är stabilt även under olika betingel-
ser.

Steg 2 – Utvecklandet av koder och kategorier
Även under steg 2 i analysprocessen fanns ett dialektiskt förhållande mellan
analysen och hur den utvecklades och forskningsfrågorna. Analysarbetet
fokuserades på att sortera materialet utifrån olika situationer för att på så sätt få
fram likheter och skillnader vid de tre förskolorna. En viktig och ny infallsvinkel
blev sökandet efter meningsfulla kategorier som i sitt sammanhang ökade
förståelsen för vilka förhållanden som ansågs gynnsamma för barnens utveckling
respektive vilka förhållanden som verkade ha motsatt inverkan.

Mitt förfaringssätt var att under steg 2 utföra mer detaljerade analyser av
samspelet och välja ut sekvenser för att täcka av olika situationer, t.ex. samspel
mellan två barn, flera barn, samspel mellan barn och vuxna, i matsituationer, i
lek, i andra aktiviteter. Detta kan liknas med Strauss och Corbins (1990) begrepp
den öppna kodningsprocessen. Enskilda yttranden eller kommunikativa
handlingar kunde kategoriseras. Dessa gällde t.ex. barnens kommunikativa
uttryck som; ansiktsuttryck, kroppsrörelser, gester och vokalisationer, hur barnen
initierade kontakt med andra barn och vuxna och även kvalitén i dessa
kontaktinitiativ.
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Vissa av de använda kategorierna hämtades från den psykologiska litteraturen
om barns utveckling i allmänhet (Stern, 1985; Trevarthen, 1979) och från andra
forskares arbeten om barn med funktionsnedsättningar och deras kommunikativa
utveckling (Ahlström & Preisler, 1998; Elmgard & Thorén, 1988; Malmström &
Preisler, 1991; Thorén, 1994; Preisler, 1983, 1990, 1991; Preisler & Palmer,
1987; Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 1998). Även kategorier som gällde
personalens kommunikativa uttryck hämtades från ett tidigare utarbetat
kategorischema angående föräldrars språkliga stil med sina blinda barn, såsom
styrande, bekräftande, hindrande, motsättande, eller dialoginriktad (Elmgard &
Thorén, 1988; Thorén, 1994). En mer utförlig redovisning av detta återfinns i
kapitel 7.  I flera fall ledde analyserna inte till att förståelsen blev större. I sådana
fall avslutades arbetet och sökandet efter ett mer lämplig förfarande fortsatte. I
andra fall hände det motsatta. Att kategorierna måste omarbetas och anpassas
helt eller delvis kan bero på åldersskillnader, konstellation av barn och typ av
funktionsnedsättning. Instrument för kategorisering av olika typer av beteende
finns sällan att tillgå från början utan utvecklas i forskningsprocessen och som en
integrerad del av den (Berg-Brodén, 1989). Men arbetet ledde under alla
förhållanden till att jag och även kollegorna blev mer välbekant med barnen och
deras situation på förskolorna.

Forskarens teoretiska utgångspunkter har inte som tidigare poängterats på ett
alltför tidigt stadium styrt analysen eftersom empirin då inte nödvändigtvis tillåts
träda fram. Denna öppenhet gentemot det videoinspelade materialet innebar
emellertid inte att jag var teorilös. Den teoretiska hemvisten, som finns beskriven
i det inledande kapitlet, kom inte enbart till uttryck i valet av forskningsfrågor
utan även i sökandet efter kategorier, tillika i slutskedet av studien när
kommunikationsmönstren diskuteras. Analysen förutsätter dock att jag under
vissa perioder intog ett stort oberoende av befintliga teorier. Detta är att betrakta
som ett abduktivt förhållande. Professionella och personliga erfarenheter hos
forskaren i förhållande till forskningsområdet kan sätta en speciell prägel på
analysen, vilket kan betyda att två forskare som studerar samma område inte
nödvändigtvis kommer att fokusera på och därmed inte heller redovisa exakt
samma data.

Detaljanalys i flera steg
Initialt föregicks detaljanalysen av frågor av typen; Vem? Vilka? När? Hur? Vad
kännetecknade samspelet? Denna ingång i materialet genererade i sin tur nya
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frågeställningar och nya kategorigrupperingar. Vilka barn lekte med varandra?
Fanns karaktäristiska mönster mellan pojkarna? Mellan flickorna? Inom flick-
och pojkgruppen? Hur lekte de yngsta barnen? Hur lekte de äldre barnen? Fanns
rollek? Var leken av karaktären ensamlek, parallellek eller samlek? Hur förhöll
barnen sig till olika samspelspartners? Till vuxna? Är en studerad företeelse
något som karaktäriserade samspelet bland två av barnen, bland flera barn på en
förskola eller var det något som förekom vid samtliga förskolor?

I denna fas inkluderades även en tredje forskare som oberoende av mig gjorde en
genomlysning av samtliga videofilmer utifrån aspekten lek och barninitierade
aktiviteter. Denna person hade dock inga kunskaper i teckenspråk, vilket kom att
betyda att klassificeringarna blev på en övergripande nivå av typ lek, fantasilek,
lek med föremål; ensamlek, parallell- eller gemensam lek. Även om detta arbete
inte slutfördes är  en viktig slutsats att dra att personer med teckenspråks-
kompetens måste delta i analysarbetet. Förutan denna kompetens kan inte
detaljerade analyser av barnens samspel göras.

Även de döva barnens samspel inkluderades i detaljanalysen för att därigenom få
fram den analytiska kontrasten. Fanns likheter och skillnader i de hörselskadade
barnens kommunikativt-språkliga eller sociala situation i förhållande till de döva
barnens? På gruppnivå? På individnivå? Utifrån dylika frågeställningar valdes
olika aktiviteter ut som kunde ge specifik information om det enskilda
hörselskadade barnets kommunikations- och samspelsmöjligheter för att
genomgå en mycket detaljerad analys, här kallad mikroanalys. Ett sådant
exempel kommer att beskrivas.

I den axiala kodningen har jag sökt efter möjliga samband och relationer mellan
olika kategorier och deras undergrupper för att sammanfoga data till större
enheter. Under denna del av kodningsprocessen ställdes också frågor av typen;
Vem initierade samspelet? Vem avslutade samspelet? På vilket sätt? Vad
kännetecknade samspelet mellan parterna? I vilka situationer uppträdde detta
förhållande? Fanns det i samtliga barngrupper eller inte? Vad var anledningen till
att förhållandet uppträdde i en barngrupp och inte i de andra? Eller om det fanns i
två grupper men inte i den tredje? Fanns det i samtliga grupper var det då ett
mönster att ta fasta på eller lämna frågeställningen? Om det var relevant  - hur i
så fall hängde det ihop med andra kommunikativa samspelsmönster?
Kontrasterande frågor ställdes av typ: Varför fanns inte en typ av beteende eller
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samspel med på min inspelning? Vad saknades i samspelet? Fanns det på senare
inspelningar? När uppträdde det och i vilka förhållanden blev det synligt? Var
avsaknaden beroende på barnets ålder eller? Dylika frågor ställdes till materialet.
Varje hörselskadat barn har vid ett eller flera tillfällen specialgranskats i samspel
med andra barn respektive i samspel med personal. Förekomst av t.ex.
kontaktinitiativ respektive responser, bekräftande yttranden eller obesvarade
yttranden i dialogerna, samt turer i dialoger med vuxna respektive barn, under
olika inspelningar och i olika situationer har undersökts och klarlagts. Dessa
kvantitativa beskrivningar och detaljgranskningar ingår som en viktig del i
analysen av data, även om de inte redovisas i sin helhet. Exempel på en
detaljanalys av ett samspel mellan två hörselskadade barn  är följande:

Videoobservation 5. (00:56 – 01:19 = 23 sekunder).
Barnen Sven och Karl sitter mitt emot varandra vid ett bord.
Sven (initierar): Dom ska sova också
Karl (svarar med ett förtydligande): Nej jag och Mia  och jag och Karina och
jag Karl.
Sven (fortsätter): Och Gustav också
Karl (vidareutvecklar): Nu Peter ont i magen
Sven (vidareutvecklar): Ja han är hemma
Karl (vidareutvecklar): Han kräks
Sven (svarar): Samma har jag

Totalt 7 turer i dialogen: Gemensamt område som båda bidrar till att utveckla.

Mikroanalyser
Varje enskilt barns lek detaljstuderades i relation till de andra barnen. Vem av
barnen initierade till lek? Vem följde? Vem avbröt leken? Fanns samma beteende
i barnets samspel med andra lekkamrater eller vuxna eller skilde det sig åt
beroende på vem partnern var? Ett beskrivande exempel på hur en analys kunde
utvecklas och utvidgas är följande; Under en mikroanalys av två barn i lek då
varje dialogtur registrerades i ett flödesschema upptäcktes att dessa barn lekte
med varandra under högst två minuter. Därefter avbröts leken. Denna obser-
vation återkom vid upprepade tillfällen. Efter varje lekavbrott tog barnen på nytt
initiativ till lek som följdes av ett nytt avbrott osv. När analysen utvidgades till
att gälla samtliga barn i lek vid den speciella förskolan framkom att mönstret
även förekom i andra barnkonstellationer och kunde således inte begränsas till
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det ursprungliga barn-barnparet. Vid en genomgång av leken mellan barnen i de
två andra projektförskolorna återfanns samma mönster i en av dem. Markant var
att i den tredje förskolan kunde många långa leksekvenser observeras både bland
de yngsta barnen och de äldre. Viktiga faktorer i sammanhanget var barnens
ålder och sätt att kommunicera. Sammanfattningsvis kan sägas att ur denna
analys på mikronivå mellan två barn som sedan utvidgades till att gälla flera
barnkonstellationer i olika miljöer framkom flera olika och tydliga mönster av
samspelet mellan barnen.

Dagboksanteckningar och PM
Som tidigare beskrivits upprättades efter varje observationstillfälle dagboks-
anteckningar. Ett exempel ur en dagboksnotering är följande: ”Personalen
uppmärksammar oss på att barnet X är mycket impulsstyrt. Under detta besök på
förskolan verkade dock personalen tackla problematiken bra och det verkar inte
som att de förstärker problemet i negativ riktning. Tvärtom lät man X vara med i
olika situationer och fångade upp barnet innan det blev alltför kritiskt. En
frågeställning är kring Xs språknivå.” De därpå följande analyserna av
videoobservationerna visade att personalen i huvudsak mötte barnet på ett
empatiskt och stödjande sätt. Denna information framfördes till personalen,
vilket förhoppningsvis blev ett stöd för dem i deras pedagogiska arbete.

De s.k. PM som upprättades hade en mer informell karaktär och bestod till stor
del av reflektioner eller ibland även av tolkningar av ett samspel som inte ännu
hade blivit bekräftade, t.ex.  fanns i ett visst barn - barn samspel eller barn -
vuxen samspel under analysarbetet. Ibland kunde dessa reflektioner leda till att
preliminära hypoteser konstruerades vilka därmed kom att påverka den fortsatta
analysprocessen. Dessa reflektioner uppstod ofta i det som tidigare beskrivits
som den intuitiva komponenten i videoanalysen, att söka efter meningsfullheten
även då den i ett första påseende kan vara näst intill omöjlig att finna. De frågor
man då måste ställa är typen:

• Vad är det som utspelar sig framför kameran i samspelstermer betraktat?  Kan
det vara ...?
• Varför gör X så här och av vilken anledning?
• Finns likheter och skillnader i de andra grupperna?
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Oavsett reflektionens värde eller relevans var sökandet efter förståelse och
bildandet av meningsfulla mönster grundade i det empiriska materialet ett viktigt
inslag för videoanalysens fortskridande. Ibland kunde upplevelsen i form av
reflektioner, associationer och känsloyttringar bidra till och föra kunskaps-
processen vidare, i andra fall var de återvändsgränder eller stickspår. Goode
(1994) är den forskare som närmare beskriver hur han använde sig av sina egna
känslomässiga upplevelser och reaktioner i syfte att förstå samspelet mellan
dövblinda barn och de vuxna, föräldrar och personal, som fanns runt omkring
barnen.

I den selektiva kodningsfasen slutligen fokuserades analysen på några
huvudvariabler som kommunikation och samspel i lek; mellan två och flera; i
barninitierade och vuxenledda aktiviteter. Forskningsfrågorna styrde återigen
analysen och när fortsatta analyser inte medförde att ny kunskap påverkade
mönsterkonstruktionen avslutades detta arbete. Kategorierna hade då enligt
Glasers (1978) uttryck uppnått s.k. mättnad. Ett exempel på ett mönster som
framträdde är följande; de barn som behärskade språk bemästrade leken;
undantaget de hörselskadade barn som inte behärskade teckenspråk (gruppnivå);
undantaget de barn som visade kommunikativa och/eller social samspels-
svårigheter (individnivå).

Återigen och vid upprepade tillfällen under steg 2 var kollegerna inom
forskningsgruppen delaktiga i analysarbetet. Agneta Thorén analyserade cirka en
fjärdedel av videoobservationerna från de tre förskolorna. Dessa detaljanalyser
från grundmaterialet ingår även i de sammanklippta videofilmerna av de tolv
hörselskadade barnen. Det arbetet fortsatte jag till största del att analysera på
egen hand. Agneta Thorén och Gunilla Preisler bidrog med synpunkter och
värdefulla reflektioner och idéer. Våra regelbundna diskussioner bidrog även till
att arbetsprocessen inte avstannade för någon längre tid.  Den  mångfaldiga och
ibland motstridiga informationen från analyserna som jag skulle kunna
härbärgera hotade ibland att lamslå processen. Både stödet och reflektionerna
från kollegerna var i sammanhanget ovärderliga.

Personalen på de tre förskolorna inkluderades i analysarbete som regel först efter
att det hade analyserats och diskuterats i forskningsgruppen. I dessa
återkommande samlingar med förskolepersonalen, som genomfördes regelbundet
från starten av studien t.o.m. sommaren 1992 kallad videoåterkoppling, kunde vi



72

tillsammans gå igenom videoobservationerna och diskutera det som utspelade sig
på filmerna. Ibland initierades frågeställningar av forskarna, ibland av
personalen. Sådana diskussioner blev även ett sätt att validera observationerna,
dvs. hur giltiga utsagorna var för andra än forskarna.

Ett exempel från en diskussion mellan forskare och personal är följande: Ett av
de döva barnen använde frekvent rösten för att påkalla hörande personals
uppmärksamhet och i vissa situationer med döva. Vad handlade detta om? Var
det en kommunikativ anpassningsprocess, dvs. att det döva barnet utgick ifrån att
det var ett funktionellt sätt i ena fallet (hörande), men varför förekom det  även i
förhållande till en döv? Flertalet av personalen menade att barnet i båda fallen
använde rösten för att förstärka ett känslouttryck. De menade vidare att detta
antagligen hade att göra med att a) föräldrarna var hörande och av den
anledningen var även de döva barnen vana att ”ta med” rösten trots att den inte
fyllde någon språklig funktion (i teckenspråk) b) att föräldrarna inte säger åt döva
barn att inte skrika. Medvetenheten om att skrik inte fyller någon funktion i
samtal mellan döva, men kan väljas för att få hörandes uppmärksamhet kommer
när barnet är betydligt äldre. Därför var detta, menade de, inte ett exempel på en
generell kommunikativ anpassning dvs. i betydelsen att barnet anpassar sig till
sin partners kommunikativa förutsättningar.

Exempel på en diskussion som initierades av forskarna var när det framkom av
videoobservationerna att lek vid en av de tre förskolorna förekom i begränsad
omfattning. Personalen menade att detta kunde ha att göra med att om de släppte
barnen ”fria” så upplevde de att situationen blev ohållbar. Barnen sprang mest
omkring och ideliga bråk uppstod. Det verbala samspelet mellan de hörsel-
skadade barnen var begränsat och av den anledningen var vuxenstyrda aktiviteter
en förutsättning för att de och barnen skulle få arbetsro.

I slutet av studien inbjöds samtlig personal vid de tre förskolorna till ett
diskussionsseminarium. Vid detta tillfälle presenterades och diskuterades vad
som framkommit under analysen gällande de olika kommunikations- och
samspelsmönstren bland de hörselskadade och döva barnen.

Steg 3 – Identifiering och tolkning av kommunikativa samspelsmönster
På denna analysnivå träder forskarens teoretiska, empiriska och även kliniska
kunnande fram. Det har emellertid ansetts som viktigt att tolkningar och
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förklaringar som ges ska kunna motiveras och synliggöras genom de noggranna
beskrivningar av samspelet ifråga. Barnens kommunikation och samspel
registrerades vad gällde lek, andra aktiviteter dels på gruppnivå, och dels på
individuell nivå.

Skillnaden mellan psykoanalytisk direktobservation och den deskriptiva,
kvalitativa videoobservationsmetoden är att den förstnämnda lägger stor vikt vid
och betonar den intrapsykiska upplevelsen som infinner sig hos observatören,
specifikt i termer av överföring och motöverföring. Den deskriptiva videoobser-
vationsmetoden å sin sida strävar efter att tolkningar alltid ska finna stöd på
beteendenivå. Detta utesluter inte att upplevelserna av typ motöverföring och
intuition är verksamma inslag i analysen.  Reflektioner och associationer infinner
sig genom att arbetet med kodningen vilket har karaktären av att datamaterialet
“börjar tala” med forskaren. Alltför lätt undanhåller vi kunskap som vi fått
genom introspektion och reflektion av de känslor som väcks inom oss under
analysfasen, genom att avfärda dem som ovetenskapliga. Birgerstam (1999)
skriver:

”Genom dubbla eller flerdubbla kombineranden av diverse information
intuitivt, allt på en gång, kan dessa plötsligt sluta sig samman till en
sammanhållen företeelse eller händelse på en ny verklighetsnivå.
/…/Denna omedvetna kunskapsprocess, som är grunden för den skapande
verksamheten kallas i litteraturen också den dubbla eller mångfaldiga
jämförelsens metod eller abduktion.” (s. 43)

Under analysarbetet utkristalliserades ett antal olika kommunikativa mönster hos
de hörselskadade barnen. En del barn var mer observatörer än deltagare i
samspel, andra barn styrde sin omgivning via ett väl utvecklat språk, medan
några barn fick mycket lite uppmärksamhet av andra barn och vuxna. Vissa barn
förekom mest i interaktion tillsammans med vuxna och sällan i lek tillsammans
med andra barn. Ibland var dessa mönster stabila över tid, ibland förändrades de.
Eftersom barnen studerades i ett longitudinellt perspektiv framkom t.ex. att trots
att barnen utvecklade sitt språk förändrades inte barnets samspelsmöjligheter
med andra barn märkbart. I vissa fall kunde barnens svårigheter och möjligheter
relateras till den omgivande språkliga miljön på förskolan, i andra fall  var det
andra omständigheter t.ex. de vuxnas förhållningssätt, organisatoriska förhållan-
den på förskolan  som hade avgörande inverkan.
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Efter diskussioner i forskningsgruppen framstod det som mest meningsfullt att
presentera dessa mönster i form av fem olika barnroller. Däremot ska inte dessa
roller ses som att de är direkta avbilder av de tolv hörselskadade barnen, utan i
rollerna återfinns de kommunikativa samspelsmönster, dess form och funktion,
som karaktäriserade samspelet mellan de hörselskadade barnen och deras
personal. Rollerna gavs olika fiktiva namn och vad som ansågs vara det
huvudsakliga förhållningssättet i samspelet med andra.

Jag vill göra ytterligare ett förtydligande. Det har framkommit vissa mönster som
visar på att hörselskadade barn även kan ha andra svårigheter än de som kommer
att lyftas fram i den fortsatta presentationen. Anledningen till att jag avstått från
att beskriva dessa beteenden mer ingående är att till detta hade det fordrats en
mer individinriktad forskningsansats. Eftersom inget barns utvecklingsnivå eller
neurologiska status är bedömd, inga anamnestiska data finns och familje-
förhållandena inte är klarlagda, hade tolkningar förutan detta material kunnat bli
alltför spekulativa.
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KAPITEL 7  DEN KULTURELLA KONTEXTEN

Innan resultaten från videoinspelningarna redovisas vill jag ge en presentation av
den kulturella kontexten till förskoleverksamhet utifrån intervjuer gjorda med
personalen och föräldrarna. Dessa finns i sin helhet  redovisade i två rapporter
(Ahlström & Thorén, 1996; Thorén & Ahlström, 1996). I denna avhandling
kommer jag att lyfta fram vissa redogörelser och resultat från dessa studier. I
syfte att försvåra identifieringen av de tre olika förskolorna förekommer inga
precisa angivelser av barn, personal och föräldrar att göras.

Syftet med intervjustudierna
Syftet med studierna var att beskriva och belysa dels personalens situation och
uppfattning om sitt arbete i den teckenspråkiga förskolan, dels föräldrarnas
erfarenheter och tankar kring barnets förskoletid och förskolans roll för barnets
utveckling. Därför valdes en kvalitativ metodansats där data samlades in med
hjälp av intervjuer.

Genomförande och undersökningsgruppen
Personal
Under våren 1992 genomfördes sexton intervjuer med personal vid de tre
förskolorna i studien. Intervjuerna genomfördes med var och en av dem utifrån
en semistrukturerad intervjuguide. Varje intervju tog ca en och en halv timme i
anspråk.

Föräldrar
Även de föräldrar vars barn var placerade på någon av de tre studerade
förskolegrupperna tillfrågades om de ville medverka i en intervju. Båda
föräldrarna ombads att närvara vid intervjun, men i ca hälften av familjer var
detta svårt att ordna praktiskt. Oftast var det vanligen modern som intervjuades. I
tre familjer kunde föräldraintervjun inte genomföras. Totalt utfördes tjugofem
intervjuer som vardera tog ca en och en halv timme i anspråk.



76

Bearbetning och presentation av intervjumaterialet
Då syftet med intervjuundersökningen var att få ta del av personalens och
föräldrarnas personliga uppfattning och erfarenheter ansågs det värdefullt att
intervjuerna hölls öppna, dvs. var icke-styrande. Eftersom den semistrukturerade
intervjuformen lämnar stora möjligheter att följa upp intervjupersonernas egna
tankegångar, kunde varje intervjuperson påverka intervjuns utformning.

Med stöd av de minnesanteckningar som gjordes under intervjuerna, nedteckna-
des varje intervju och rubricerades enligt de befintliga frågeområden i intervju-
guiden för att på så sätt få en bättre överblick över det totala intervjumaterialet.
Detta arbete utfördes av två olika forskare. Utifrån dessa sammanställningar har
sedan sammanfattande beskrivningar av personalens och föräldrarna svar framför
allt på gruppnivå genomförts.

Sammanfattande gruppbeskrivningar har den fördelen framför t.ex. fallbeskriv-
ningar, att identifikation av enskildas attityder och omständigheter försvåras. I
den mån det har ansetts motiverat utifrån ett frågeområde, har jämförelser mellan
de olika förskolornas utformning eller mellan andra typer av grupperingar gjorts.
I vissa frågor har det visat sig vara relevant att behandla föräldragruppen som en
helhet.

En nackdel med semistrukturerade intervjuer, där intervjupersonerna får ett
relativt fritt spelrum att själva påverka innehållet, är ur metodologisk synvinkel
att varje enskild intervju inte penetrerar exakt samma frågor och därför inte alltid
kan användas för direkta jämförelser mellan familjerna respektive mellan
personalgrupperna. Fördelen  med denna intervjutyp är att den tillåter föräldrarna
och personal att plocka fram sina högst personliga erfarenheter och infallsvinklar,
vilket gör dem mindre bundna till intervjuarens intresse- och kunskapsområde.
På så sätt ökar chanserna till en önskvärd breddning och fördjupning av
undersökningsområdet.

Personalgruppen
Personalen vid de tre förskolorna utgjordes med två undantag av kvinnor. De två
männen slutade sina anställningar i början av studien. Ungefär hälften av
intervjupersonerna hade teckenspråk som sitt första språk.
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Merparten av personalen var utbildade barnskötare och förskollärare. Endast två
personer saknade för yrket relevant utbildning. En av dem var döv, den andra var
hörande. Vid alla tre förskolorna fanns minst en i personalgruppen som var
speciallärare och i en av förskolorna hade flera personer denna specialutbildning.
De tjänstebenämndes som förstadielärare.

Förskolepersonalens erfarenhet av att arbeta med barn i antal anställningsår
räknat varierade stort, från fyra decenniers yrkeserfarenhet till några månader i
yrket.

Förskolepersonalen kunde grupperas, oavsett arbetsplats, i två huvudgrupper; de
som kom till teckenspråksförskolorna från habiliteringens/pedagogiska hörsel-
vårdens deltidsförskolor och de som kom ifrån den kommunala barnomsorgenen.
Det stora flertalet i personalgrupperna hade följt med från deltidsförskolornas
omvandling till heltids- och helårsomsorg.

Ytterligare en gruppering av förskolepersonalen kunde göras, nämligen de som
hade tidigare erfarenhet av arbete i förskolor med enbart hörande barn och de
som uteslutande hade erfarenhet av arbete med döva och hörselskadade barn. Av
naturliga skäl var de sistnämnda oftast döva eller hörselskadade, men undantag
fanns. Bland personalen med erfarenhet av hörande barn fanns de med mycket
lång yrkeserfarenhet inom habiliteringens deltidsförskolor och de som mer
nyligen kommit in i verksamheten från den kommunala barnomsorgen.

Skälen till att de intervjuade hade sökt sig till förskoleverksamheten varierade
och kan uppdelas utifrån tre aspekter; de som utbildade sig till förskolepersonal
och fortsatte till den segregerade verksamheten och de som kommit in i
verksamheten på grund av arbetslöshet eller för att slippa tidskrävande resor
mellan bostaden och dåvarande arbetsplats etc. Den tredje gruppen, döva och
hörande, valde arbetet med inriktning på den teckenspråkiga miljön.

De teckenspråkiga förskolorna kan beskrivas som en mötesplats för två
organisationer. I bästa fall kan förskolor för döva och hörselskadade barn
framställas som en väl genomförd fusion av två organisationskulturer, där
kommunen står för den generella/gemensamma kunskapen om barns behov och
utveckling och habiliteringen för den speciella/unika kunskapen om döva och
hörselskadade barns behov och utveckling.
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Men det framkom att personalen vid de olika förskolorna hade skilda uppfatt-
ningar som till viss del hade sitt ursprung i om de hade rekryterats från
habiliteringen eller från den kommunala barnomsorgen. Målsättningen med
verksamheten och en gemensam arbetsmodell delades inte ens av alla i en och
samma arbetsgrupp. Det framkom flera olika förhållanden som verkade ha
försvårat för personalen att arbeta fram en gemensam grundsyn dels på
verksamheten, dels på barngruppens behov.

Personalgruppen bestod av ett antal individer med olika erfarenheter, på grund av
sin egen uppväxt, kulturella identitet, olika yrkeskompetens och språklig
tillhörighet. Detta kan till viss del förklara att frågor om hur förskolan skulle
förhålla sig till att stimulera barnen till utveckling och/eller om de skulle vara en
förskola som skall kompensera barnen för brister förorsakade av funktions-
nedsättningen eller brister i miljön sällan ventilerades i gruppdiskussioner.
Frågan upplevdes av flera som alltför kontroversiell. Det var ibland svårt att
bemöta varandra med öppenhet.

Mot det tidigare kompensatoriska inslaget på hörselförskolorna, dvs. att ge tal-
och hörselträning, läggs idag tonvikten vid barnens sociala, kommunikativt-
språkliga och emotionella behov. Majoriteten av personalen menade att döva och
hörselskadade barn i förskolan var som alla andra barn och skulle av den
anledningen inte heller särbehandlas. Behovet av specifik träning fanns därför
inte och vanlig förskolepedagogik skulle vara vägledande. Vid samtliga förskolor
betonades vikten av att döva och hörselskadade barn vistades i en gemensam
förskola, för att barnen skulle få en med hörande barngrupper likvärdig miljö
med många barn som var deras likar att samspela med. Dessa åsikter delades av
personal oavsett om man var döv, hörselskadad eller hörande. Man skulle kunna
säga att det hade utvecklats olika kulturer vid de tre förskolorna som kunde ses
som en följd av vilka kompetenser och tidigare erfarenheter personalen omfatta-
de. Deras tidigare organisationstillhörighet spelade en väsentlig roll i samman-
hanget.

De ovan beskrivna olikheterna kan kort sammanfattas vara skillnader vad gäller:

• den yttre och inre organisatoriska miljön i förskolorna
• uppfattningar om och förhållningssätt gentemot de döva och hörselskadade
barnens kommunikativt-språkliga behov på individ- och/eller gruppnivå
• hur förskolan som pedagogisk företeelse bäst stöder barnens utveckling
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Föräldrarna
Även i denna studie liksom i andra studier (se Ahlström, 1991) var tiden fram till
diagnosen fylld av stora påfrestningar för föräldrarna. Den i många fall
långdragna ovissheten fram till diagnosen medförde att föräldrarna uppfattade att
de hade förorsakat barnet språkliga förseningar. Hade de bara fått veta tidigare,
hade de sett till att lära sig teckenspråk tidigare än de nu gjorde, vilket hade
gynnat barnets allmänna utveckling och beteende, menade de.

Personalen på förskolan fyllde en betydelsefull funktion också för föräldrarna.
Som ”nybliven” förälder till ett dövt eller hörselskadat kan det uppenbarligen lätt
kännas vilset och osäkert. Frågor av typen; Vad är bäst för mitt barn? Hur ska vi
kommunicera? Hur blir det längre fram? blir viktiga att söka svaret på. Också
kravet att lära sig och använda ett nytt språk tillsammans med barnet och kanske
även med de övriga i familjen kan väcka oro och upplevas som en stor psykisk
press på föräldrarna. Några föräldrar upplevde också en trygghet i att personalen
fanns till hands som kunde tolka mellan barnet och föräldern. Om man själv som
förälder inte lyckats göra sig förstådd med barnet, kunde personalen hjälpa till
och förklara för barnet eller vice versa. I denna utsatta position, som föräldrarna
befann sig i, framför allt under den första tiden efter beskedet, var behovet av
råd, stöd och bekräftelse från erfarna personer stort. Närmast till hands i denna
situation tycktes för många av föräldrarna förskolepersonalen ha funnits.

För de flesta familjer hade barnets placering i den teckenspråkiga förskolan
inneburit en lättnad. Man var glad över att barnet fått tillgång till en specialiserad
förskoleverksamhet och man såg att barnet fann sig till rätta och utvecklades väl.
Det är inte heller ovanligt med en känsla av tacksamhet gentemot dem som är
villiga att dela ens omsorgsansvar (Gustavsson, 1985; Ahlström, 1991). Den
förändrade livssituationen som det innebar att bli förälder till ett dövt/hörselska-
dat barn hade initialt ställt föräldrarna i en oviss och famlande position.
Osäkerhet kring barnets utveckling och behov i olika avseenden fanns. Som
hörande förälder behövde man någon att rådfråga, någon som kunde ge stöd och
kanske fungera som förebild. Personalen var ofta de som fanns nära till hands att
ge råd och stöd. Dock var det inte alla föräldrar som numera ville ha detta
speciella förhållande till personalen, utan önskade förändra sin relation till dem
till en mer jämbördig sådan. Det kunde vara svårt att få en förändring till stånd.
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En generell kritik som föräldrarna riktade gentemot förskolorna var att informa-
tionen mellan hem och förskola upplevdes som otillräcklig. Det faktum att
barnen åkte taxi till och från förskolan, vilket gjorde att föräldrarna varken
lämnade eller hämtade barnet, bidrog till att en naturlig dialog mellan föräldrar
och personal försvårades. Kontaktboken upplevdes inte som en tillräckligt effek-
tiv kommunikationskanal för utbyte av frågor och synpunkter mellan föräldrar
och personal. För många var de s.k. drop-in-kaffestunderna, som personalen
ordnade, den enda kontaktpunkten de hade med förskolan

De flesta föräldrar beskrev sitt barns förskola i övervägande positiva ordalag. En
central funktion med förskolan för döva och hörselskadade barn var naturligtvis
att barnen skulle få möjlighet att träffa och leka med andra barn, som liksom de
själva var helt eller delvis beroende av teckenspråk i sin kommunikation med
andra. Denna möjlighet till kamratkontakter framhölls inte förvånande av ett
flertal föräldrar som en av de främsta fördelarna med barnets förskoleplacering.
När det gällde barnets förmåga att umgås och kommunicera med andra hörande
barn, var föräldrarna väl medvetna om de kamratproblem av varierande slag som
mötte barnet på fritiden. Det handlade ofta om missförstånd, konflikter och
behov av vuxnas inblandning.

Förskolan uppskattades emellertid av föräldrarna inte bara för sin teckenspråkiga
personal- och barngrupp. Även det pedagogiska innehållet, i det här fallet omfatt-
ningen av sysselsättningar och aktiviteter som ordnades för barnen, togs upp som
en positiv aspekt av verksamheten. Man imponerades av att aktiviteterna var
både fler till antalet och mer stimulerande än vad man menade var vanligt inom
den ordinarie förskolan.

”Det är inte lätt att vara hörande förälder till ett dövt barn. Det är så
mycket man inte vet. Därför känns den här förskoleplaceringen trygg även
för mig som mamma. Jag känner inte längre samma press, nu när jag vet
att personalen kan hjälpa mig. De svarar på frågor och tar det så lugnt och
naturligt, alltihop.”

Trots att många föräldrar ansåg att det inte var själva den språkliga kompetensen
som hade avgörande betydelse för barnets kontakter med omgivningen, fanns en
tendens hos dem att betrakta språkinlärningen som den centrala pedagogiska
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funktionen i förskolan. Man resonerade som om barnets språkliga utveckling mer
var ett resultat av förskolans inflytande, snarare än formad av personliga förut-
sättningar, mognadsfaktorer och andra förhållanden. Inte heller tillmätte man den
naturliga kommunikations- och språkmiljö inom familjen eller barnets samspel
med syskon, kamrater, släkt och vänner någon större betydelse härvidlag.

De föräldrar, som redan från början hade fattat beslutet att placera sitt
hörselskadade barn i en helt teckenspråkig förskolemiljö med övervägande döva
kamrater, betraktade teckenspråket som en central och viktig del i barnets
kommunikativa repertoar. Detta betydde dock inte att man önskade utesluta talad
svenska ur barnets uppväxtmiljö. I de flesta familjer med hörselskadade barn
användes huvudsakligen talspråk hemma och tecken i mer begränsad utsträck-
ning. I vissa  familjer valde man övergå till enbart teckenspråkskommunikation i
vissa situationer, t.ex. då man var ensam tillsammans med barnet eller då det var
svårt att nå fram med hjälp av tal och hörsel, som t.ex. utomhus i en bullrig
stadsmiljö. I några av dessa familjer talade den ena föräldern, medan den andra
främst tecknade.

Flera föräldrar var allvarligt bekymrade över sitt barns språkutveckling - detta
oavsett om barnet vistades i en övervägande teckenspråkig förskolemiljö eller om
en blandning av tal och tecken förekom i förskolan.

Förskolan Almen
På Almen fanns tio barn, alla i åldern mellan ett till fyra år, samlade.

Språket i förskolan var teckenspråk. Personalen i denna förskola hade ingen
vetskap om barnens hörselnedsättningar, om de var diagnostiserade som döva
eller hörselskadade och önskade inte heller sådan information, eftersom de
menade att den var oväsentlig i en teckenspråkig miljö.

Förskolan skilde sig organisatoriskt från de två övriga i studien på två punkter.
Dels varierade barnens vistelsetider på avdelningen, dels var personalorganisa-
tionen annorlunda. Om föräldrarna förvärvsarbetade eller studerade hade de rätt
till barnomsorg under sin faktiska arbetstid. Barnen skulle lämnas och hämtas i
nära anslutning till arbetstidens början och slut. I de fall föräldrarna var
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arbetslösa eller valt att vara hemma hade barnet rätt till s.k. femtimmarsomsorg
(habiliteringens deltidsförskola).

Förskolepersonalen och specialläraren som arbetade i barngruppen var anställda
av olika huvudmän. De förstnämnda var kommunalt anställda och den sistnämn-
da var landstingsanställd. Under andra projektåret omorganiserades dessutom
arbetsförhållandena för speciallärarna på så sätt att de inte längre deltog i det
dagliga arbetet på förskolan.

De flesta i personalgruppen var relativt unga och nyutbildade. Majoriteten hade
teckenspråk som sitt första språk. Förskolan och dess personal hade en mycket
klar gräns till landstingets habilitering dvs. den pedagogiska hörselvården.
Kontakten med habiliteringen var föräldrarnas ansvarsområde.

Föräldrarnas synpunkter på förskola Almen
När det gäller personalgruppen och dess sammansättning, framhöll flertalet
föräldrar att några i personalgruppen hade teckenspråk och andra hade svenska
som första språk. Inte minst utifrån sig själv som hörande förälder, såg man
fördelarna med att det fanns även hörande personer i personalgruppen. Flera
föräldrar kände sig också lugnade av att det fanns hörande personal, eftersom
dessa kunde uppmärksamma om det hände barnen något trots att de kanske fanns
i ett annat rum eller långt bort på lekplatsen.

Föräldrarna satte dock stort värde på den generellt teckenspråkiga förskolemiljön
och att även hörande personal tecknade sinsemellan. På så sätt behövde inte
barnen tro att de hörande hade hemligheter för sig, menade de. Den döva
personalen sågs av naturliga skäl som de mest betydelsefulla när det gällde att
skapa en teckenspråkig miljö för barnen. Deras roll som förebilder när det gällde
såväl språk- som kulturtillhörighet, framhölls också som en central aspekt av
personalens funktion.

Inga av föräldrarnas mer kritiska omdömen om sitt barns förskola berörde
språkmiljön eller pedagogiken på förskolan. Ett visst missnöje kunde dock
skönjas när det gällde föräldrainflytande, dvs. föräldrarnas känsla av att ha en
konstruktiv dialog med personalen och kunna påverka situationen på förskolan.
En vanlig kritik som föräldrarna till barnen på förskolan Almen framförde, gällde
förskoleverksamheten och dess organisation i ett större perspektiv, nämligen att
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det inte erbjöds heldags- och helårsomsorg för alla barn i deras kommun. Några
av barnen fick gå i s.k. femtimmarsomsorg, vilket medförde att barnet under flera
perioder inte hade någon form av barnomsorg, trots att föräldern hade vanlig
reglerad arbetstid.

En annan kritik gällde kommunens policy som innebar att barnets vistelsetid på
förskolan var relaterad till föräldrarnas arbetstider. Det gjorde att barnet skulle
lämnas och hämtas i nära anslutning till förälderns arbetstid, även om detta
innebar att barnet kanske missade morgonsamlingen. Regeln innebar också att
det döva/hörselskadade barnet miste sin rätt till barnomsorg om föräldrarna blev
arbetslösa eller av andra skäl valde att vara hemma, trots barnens dokumenterade
behov av teckenspråkig stimulans och kamrater. Om föräldrarna var lediga någon
dag, måste barnet följaktligen vara hemma.

Förskolan Björken
Björken vände sig i första hand till barn med hörselskador och barngruppen
bestod av nio barn. Ett barn hade ingen diagnostiserad hörselnedsättning men var
av andra skäl beroende av en teckenspråkig förskolemiljö.

Förskolan Björken kan sägas vara huvudsakligen talspråksinriktad där tecken
användes som stöd för talet. Genom de döva i personalgruppen, förekom också
teckenspråk på förskolan, även om språket presenterades i en relativt begränsad
utsträckning. Personalen utgick i sitt arbete från sina egna olika språkkompetens-
områden. Barnens behov av teckenspråk skulle tillgodoses genom att döv
personal tecknade. De hörselskadade vuxna gav barnen, förutom att vara identi-
fikationsobjekt, teckenstödd svenska och de hörande skulle garantera att barnet
fick det talade språket - svenskan, ibland förstärkt med TSS.

De flesta i personalgruppen hade lång erfarenhet av habiliteringsverksamhet för
döva och hörselskadade barn. En i personalgruppen kom till verksamheten från
kommunal barnomsorg och en annan direkt från utbildning. Majoriteten av
personalen hade svenska som sitt första språk. Till skillnad från Almen hade
personalen samma huvudman, kommunen, oavsett tjänsteställning.

Föräldrarnas synpunkter på förskola Björken
Majoriteten av föräldragruppen på förskolan Björken var mycket nöjd med
språksituationen på förskolan. Enstaka föräldrar hade invändningar mot den
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blandning av tal och tecken som användes. ”Språkröra” på förskolan, innebar
menade man, att barnen hade mest fått använda sina begränsade tal- och hörsel-
tillgångar tillsammans med kamrater och personal. I den mån tecken hade
använts, hade de oftast förekommit parallellt med talet, vilket fått negativa
konsekvenser för barnens såväl svenskspråkliga som teckenspråkliga utveckling.
Flertalet av föräldrarna hade önskemål om att de båda språken borde  ”renodlas”,
dvs. att personalen i vissa situationer tecknade mer och talade i enbart i andra.
Inställningen hos de flesta var att hörselskadade barn behöver träning i såväl tal-
som teckenspråk, och de hade uppfattat att detta bäst låter sig göras med en
samtidig användning av de båda språken. Flera var särskilt positiva till att det
också fanns hörselskadade i personalgruppen, eftersom man trodde att det var
dessa som bäst kunde förstå och tillgodose de hörselskadade barnens speciella
behov.

Föräldrarnas omdöme om personalgruppen var generellt mycket positiv. Man
kände sig också trygg med att de flesta i personalgruppen hade arbetat en längre
tid på förskolan eller inom angränsande verksamheter och man uppfattade att de
var väl samarbetade. Många föräldrar var också mycket nöjda med alla de
aktiviteter som personalen ordnade för barnen på förskolan. Såväl pyssel som
utflykter nämndes.

Personalens pedagogiska/psykologiska skicklighet när det t.ex. gällde att hantera
konflikter mellan barnen, att hjälpa osäkra barn att hävda sig gentemot större och
starkare barn och liknande situationer, var också något som flera föräldrar ville
framhålla.

Medan majoriteten av föräldrarna sade sig vara nöjda med de möjligheter till
inflytande och påverkan på verksamheten som de tyckte sig ha, förekom också
några mer missnöjda röster. Dessa föräldrar ansåg, att det var för lite samarbete
mellan föräldrar och personal. Den enda kritiska synpunkten gällande personal-
gruppen handlade om, att den döva personalen inte framträdde lika tydligt på
förskolan som den hörande eller hörselskadade gjorde.

En viss kritik riktades också från flera föräldrar mot att samhörigheten mellan
barnen i gruppen inte var särskilt stark och man sökte olika förklaringar till detta
utifrån barngruppens sammansättning. Några menade att barnen borde vara mer
åldershomogena, för att få ett mer ömsesidigt utbyte av varandra. Andra menade
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att svårigheterna att skapa social kontakt mellan barnen berodde på att det fanns
så många barn med särskilda behov i gruppen.
När det gällde de organisatoriska aspekterna på förskoleverksamheten i stort,
framhöll någon förälder nackdelarna med att det fanns så få förskolealternativ att
välja bland.

Förskolan Linden
Barngruppen på Linden bestod av tio barn. Barngruppen var åldersmässigt
relativt homogen. De flesta av barnen var diagnostiserade som döva och ett fåtal
som hörselskadade.

Personalen hade vetskap om vilka barn som var döva respektive hörselskadade,
men då det gemensamma språket i förskolan var teckenspråk lade personalen
ingen vikt vid denna skillnad. Drygt hälften i personalgruppen hade svenska som
första språk.

Majoriteten av personalgruppen hade erfarenheter från den vanliga barnom-
sorgen och ett fåtal personer i gruppen hade tidigare erfarenhet från habiliterings-
verksamhet. Endast en av dessa hade erfarenhet av hörselhabilitering. Samtlig
personal var kommunalt anställd.

Föräldrarnas synpunkter på förskola Linden
Den teckenspråkiga miljön på förskolan Linden månade samtliga föräldrar om.
Att det fanns hörselskadad personal, menade man var positivt inte bara för de
hörselskadade barnen utan i hög grad även för de döva. Det hade i föräldra-
gruppen funnits en viss rädsla för att integrering av hörselskadade barn i gruppen
skulle hota teckenspråkets miljö och status på förskolan. Men föräldrarna kunde
nu i efterhand se att så hade inte blivit fallet.

De flesta föräldrarna kopplade ihop den harmoni som de uppfattade i barn-
gruppen med en välfungerande personalgrupp. Föräldrarna upplevde att arbets-
klimatet på förskolan var lugnt och konfliktfritt, men samtidigt ambitiöst och
inspirerande. Viss kritik riktades dock mot att personalen hade haft svårt att
begränsa ledaransvaret till en person. Som det nu var kunde flera personer
komma till föräldrarna med samma fråga eller information. Ibland uppstod
samordningsproblem i samband med personals sjukfrånvaro. Men samtidigt tog
inte heller personalen för vana att stänga vid sjukdom eller för planeringsdagar,
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till skillnad från hur det brukar vara på vanliga dagis. Detta sågs som ett tecken
på personalens arbetsvillighet. Så gott som alla föräldrar imponerades av de
många och stimulerande sysselsättningar som personalen hittade på för barnen.
Som tecken på personalens professionalitet nämndes t.ex. deras förmåga att
upprätthålla en god verksamhet för barnen, trots att det under en tid hade vilat
yttre hot om nedläggning med uppsägelser för personalens del över dem.

Några andra kritiska synpunkter på förskolan, som togs upp av enstaka föräldrar,
var t.ex. att barngruppen på förskolan Linden varit för åldershomogen, något som
man menade lett till mycket konflikter mellan barnen. Hade det funnits äldre barn
skulle samvaron ha blivit mer balanserad. Några föräldrar ansåg också, att
personalen ibland accepterande ett dåligt uppförande hos barnen, att de inte satt
tillräckliga gränser utan betraktat förhållandet som en naturlig del av dövas
kultur.

Framför allt bland de hörselskadade barnens föräldrar, men även bland några
föräldrar till de döva barnen, förundrades man över att individuell stimulering av
talad svenska inte fanns, medan individuell träning i teckenspråk tillämpades och
var accepterat.

Frågan om föräldrainflytande hade inte skapat några konflikter. Organisatoriskt
fanns kritik från några föräldrar som menade, att ett stort problem med förskolor-
na var att de är för små och för splittrade.

Trots ovannämnda invändningar från föräldragruppen på förskolan Linden, var
den klart dominerande inställningen bland dem, som nämnts, mycket positiv.
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KAPITEL 8   RESULTAT - BARNOBSERVATIONERNA

Utifrån de deskriptiva detaljerade analyserna av varje enskilt hörselskadat barn i
samspel med andra barn och med personal, växte gradvis olika kommunikations-
och samspelsmönster fram. Några av dem trädde snabbt fram med självklar
tydlighet, andra krävde mer tid och arbete av forskaren för att låta sig fångas i en
beskrivande analys. Kommunikations- och samspelmönstren för de tolv
hörselskadade barnen kunde slutligen sammanfattas och beskrivas som fem olika
roller. Några av dessa kommunikations- och samspelsmönster verkade inte vara
styrda av barnets egen kommunikativt-språkliga och sociala kompetens utan i
hög grad frammanade av den kommunikativa situationen som barnen befann sig
i, vilket kunde betyda att barnens personliga förutsättningar i hög grad
begränsades av deras möjligheter att kommunicera med andra. Mönstren inbjöd
inte heller till någon större nyansering, oavsett vem aktören var.

Inom beteendevetenskaplig forskning och kanske framför allt inom forskning av
en liten begränsad grupp, som barnen och personalen i denna studie utgör, är
risken att kunna identifieras av andra mycket stor. Av den anledningen krävs att
resultat redovisas med största hänsyn tagen till de inblandade parterna utan att
den vetenskapliga stringensen samtidigt går förlorad. Genom att redovisa resul-
taten i form av ett antal olika roller har barnens anonymitet kunnat säkerställas
och risken minskar att delar av beskrivningarna blir upprepningar. De scenarion
som kommer att tecknas har en fiktiv karaktär då de redovisade “rolluppsätt-
ningarna” har hämtat drag från fler än ett hörselskadat barn. Ett barn kan t.ex.
vara förlaga till den inledande beskrivningen av ett specifikt kommunikations-
och samspelsmönster och ett annat barn har fått stå modell för den avslutande
delen. Därför kan beskrivningen gälla flera barn som parallellt följs åt genom
rollens olika indelningar. Alla namn är fiktiva och i något fall har även barnets
kön förändrats. Däremot är kommunikations- och samspelsmönstren autentiska
beteendebeskrivningar från de olika inspelningarna.

I den fortsatta resultatredovisningen kommer fokus att vara på de fem rollernas
kommunikation i lek och samspel med andra barn och med vuxna vid olika
åldrar.
Beskrivning av fem olika kommunikations- och samspelsmönster
1. FREDRIK - “den foglige betraktaren”
Fredrik är drygt fyra år gammal vid första inspelningen och omkring sex år
gammal vid sista inspelningstillfället.

Det första intrycket i mötet med Fredrik och som visade sig bestå under hela
studien, var att det är en pigg och vaken pojke. I mötet med främmande vuxna
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personer är han däremot återhållsam och avvaktande och reagerar då med
blygsel. Emellertid tar Fredrik många egna initiativ till lek och samspel med de
andra barnen, både med de jämngamla och med de yngre. Med de yngre barnen
vill han gärna ta rollen som beskyddare. Tillsammans med sina jämnåriga
förhåller han sig på en mer likvärdig nivå. Fredrik visar intresse av att skriva och
rita. Han kan bokstavera sitt och andras namn och han vill gärna visa upp sina
färdigheter. Fredrik gör inte mycket väsen av sig i barngruppen och han kräver
sällan vuxnas uppmärksamhet. Av den anledningen finns en risk att han inte
heller uppmärksammas i situationer när han skulle vara behjälpt av vuxnas stöd.

En sammanfattande beskrivning av Fredrik skulle kunna vara att han sällan
hamnar i konflikter med andra barn eller ifrågasätter de vuxnas regler.

Kommunikationen med de andra barnen som fyraåring
Den fyraårige Fredrik försöker ofta initiera samspel och lek med de andra barnen.
En av favoritsysselsättningarna under de första inspelningarna är lek kring en
tågbana. Leken går ut på att barnen i turordning transporterar sitt tåg runt banan.
Det finns broar, järnvägsövergångar med bommar och ett stort vattendrag. För att
komma över vattnet och för vidare transport runt banan körs tågen på en färja.
Exemplet nedan är hämtat från tågleken vid första inspelningstillfället. Fredrik är
tillsammans med tre jämnåriga döva kamrater, Lovisa, Axel och Björn. Som
upplysning kan nämnas att Lovisa i vanliga fall är en mycket pratsam flicka.
Oftast ses hon leka tillsammans med några jämnåriga flickor på förskolan och i
deras samspel och lek sprudlar teckenspråket. Avsnittet inleds med att Fredrik
stannar sitt tåg, för att sedan backa det en bit tillbaka. Som av en händelse
kommer Axel körande med sitt tåg och krockar det med Fredriks. Episoden får
Fredrik att brista ut i ett stort leende följt av ett gapskratt.

Fredrik tittar på tågen, pekar och ler stort. Han tittar mot Axel och fångar hans
blick samtidigt som Fredrik skrattar glatt och ljudligt. Han pekar på tågen och
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gapar stort. Han håller munnen vidöppen samtidigt som han spärrar upp ögonen,
som för att understryka och dramatisera situationen, fortfarande med blicken
riktad på Axel. Lovisa som under tiden tittar på pojkarnas aktiviteter, gapar stort
och ler först mot Axel och därefter tittar hon fortfarande med ett leende på
läpparna mot Fredrik. 

Några minuter senare i sekvensen påbörjar barnen en lek som Fredrik har startat.
Den handlar om att Fredrik markerar var på tåget Lovisa skall trycka ner
träpinnen mellan de magneter som sammanlänkar vagnarna. När hon utför denna
handling “hoppar” vagnarna till. Detta får barnen att brista ut i skratt.

Fredrik pekar på tåget framför sig, gapar stort samtidigt som han 
vokaliserar: ahhhh.
Lovisa sitter och tittar på något annat.
Fredrik tar kroppskontakt med henne, får blick-kontakt, tittar
och pekar på tåget framför sig.
Lovisa tar träpinnen, delar på tågsetet, lutar sig tillbaka och 
stoppar pinnen i munnen.
Fredrik pekar på tåget och gapar stort.
Lovisa tar träpinnen, trycker på en av vagnarna så den “hoppar”
upp i luften. 
Barnen tittar på varandra, ler och skrattar.

Fredrik och Lovisa upprepar proceduren fyra gånger med att få olika vagnar att
“hoppa” och de avslutar den på samma sätt med blick-kontakt och ett gemensamt
skratt. Därefter riktar Lovisa sitt intresse mot Björns tåg som är placerat en bit
bort.

Fredrik följer Lovisas blickriktning. Han vänder sig mot henne
och pekar på en vagn som han har framför sig.
Lovisa tittar och pekar bort mot Björns tåg.
Fredrik: SKA JAG? (i betydelsen ska jag trycka på en av hans 
tågvagnar).
Lovisa vänder blicken mot Fredrik, med stor öppen mun.
Fredrik tittar och ler glatt mot henne, sänker blicken och tittar på 
tågvagnarna framför sig.
Lovisa stänger munnen, vänder sig mot Björn och tittar på hans 
förehavanden.
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Fredrik söker kontakt med Lovisa genom att vifta med handen två gånger
framför hennes ansikte. Därefter berör han henne genom att försiktigt stöta med
handen mot hennes arm, totalt elva gånger. Först därefter tittar Lovisa på honom.

Fredrik tittar och pekar på Björns tåg. Han vänder sig åter mot
Lovisa, gapar glatt med stor öppen mun.
Lovisa tittar på Fredrik, gapar med stor öppen mun.
Fredrik: BRYT AV (i betydelsen använd pinnen på Björns tåg så att hans
vagnar hoppar).

För Fredrik är ögonpekningar, mimik och andra kroppsuttryck vanliga
uttrycksmedel i kommunikationen med andra barn. Lovisa däremot använder sig
normalt av språkliga uttryck i sin kommunikation. Förmodligen blev den icke-
verbala nivån lite för “barnslig” för att hon skulle vara intresserad av leken under
en längre tid. Hon blir lätt fångad av ett annat barns aktivitet och bryter
därigenom samspelet med Fredrik. Först efter ett ihärdigt försök från Fredriks
sida lyckas han att återfå kontakten med Lovisa. Då korrigerar han sina tidigare
“misstag” genom att dels imitera henne, dels använda sig av vad som upptog
Lovisas intresse, det vill säga genom att uppmärksamma Björns tåg. Därefter
fortsätter leken mellan dem ännu en liten stund.

Fredrik använder sig i huvudsak av icke-verbala uttrycksmedel och han kan
kommunicera vad som sker “här och nu”. På detta sätt försöker han få de andra
barnen att förstå innebörden i vad han vill förmedla. Men för att Fredrik ska
kunna leka med de jämnåriga barnen krävs också att hans kamrater är välvilligt
inställda till att försöka tolka vad han avser eftersom hans teckenspråkliga
uttrycksmöjligheter är starkt begränsade. Detta framgår i den efterföljande
scenen när de tre pojkarna fortsätter leken med tågbanan. Axel har använt färjan
till att transportera sitt tåg “över vattnet” och kör tillbaka den till “färjeläget”.
Där väntar nästa barn, Björn, på sin tur. Han övertar färjan och kör den till den
likaledes väntande Fredrik. När Björn skall docka färjan protesterar Fredrik dels
genom att säga: ”nej”, dels genom att skaka på huvudet och stoppa färjan.

Björn vänder tillbaka och hämtar den ena dockningsrampen.
Fredrik skriker, stampar med ena foten i golvet, pekar med höger
pekfinger på sig själv: JAG och med vänster pekfinger på 
“färjeläget”: DEN.
Björn tar loss några lekbitar och visar upp dem för Fredrik.
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Fredrik skakar på huvudet och pekar på “färjelägret”: DÄR.
Björn vänder tillbaka och sätter fast de bitar han tidigare lossat.
Fredrik reser sig för att kunna se vad Björn gör.
Björn vänder sig om och tittar på Fredrik.
Fredrik pekar på “färjeläget”: DÄR.
Björn tar dockningsrampen på den motsatta sidan och visar upp
den för Fredrik.
Fredrik nickar (i betydelsen - Det var rätt) till Björn.
Björn sätter fast dockningsrampen i tågrälsen framför Fredrik och
kör dit färjan.
Fredrik tar färjan, “dockar den” och kör på sitt tåg.

Björn vänder sig bort från Fredrik och återgår till att leka med sitt tåg. Axel, som
tittat på pojkarnas förehavanden, kör fram till färjeläget för att invänta sin tur.

Trots Fredriks teckenspråkliga brister initierar han ofta kontakt och lek med de
andra barnen, men hans kontaktinitiativ uppfattas inte alltid. Vid en detaljgransk-
ning framkom att misstagen beror på att han inte alltid försäkrar sig om att
samspelspartnern uppfattar hans initiativ. Han etablerar t.ex. inte alltid ögon-
kontakt med den andre innan han börjar teckna, eller också lägger han pekningar
eller tecken på ett sätt så att de andra inte alltid har en chans att uppfatta hans
budskap. Han kan t.ex. lägga tecknen framför sig själv när han vill kommunicera
med ett barn som sitter bakom hans rygg.

Men Fredrik använder sig också av andra uttrycksmedel än de rent visuellt-
gestuella. Under inspelningarna förekommer t.ex. att han både talar (talet är dock
ohörbart för oss, vilket kan bero på den enkla mikrofondelen i videokameran)
och sjunger för sig själv. Däremot använder han inte talspråk i samspelet med
andra, vare sig med hörande eller hörselskadad personal eller med de andra
hörselskadade barnen. När hans teckenspråk inte räcker till försöker han istället
dramatisera händelserna genom att återskapa dem i handling. Ett sådant exempel
är när Fredrik vill berätta en händelse som utspelades i barngruppen för
observatören bakom kameran. Axel sitter och gråter. Han och Johanna kom i
konflikt med varandra om en leksak och i sin ilska tog hon tag och drog i hans
hår varpå hon försvann springande in i ett angränsande rum.

Fredrik uppmärksammar Axel, springer fram och ställer sig 
framför observatören som har huvudet nedböjt och tittar in i 
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kameran. Fredrik kontaktviftar med handen: DET VAR JOHANNA.
HON KLÖSTE HONOM. Han tittar sig om i rummet, ser Johanna som
springer runt i rummet och sätter sig under ett bord. Fredrik tittar in i
kameran och pekar på Johanna (som om han vill säga DET VAR HON).
Därefter springer han efter Johanna och jagar henne runt i
rummet tills hon kryper in och tar skydd under ett bord. Fredrik
kommer fram och ställer sig framför kameran och pekar på sig
själv: JAG. Därefter springer han samma väg som han och Johanna
gjorde under jakten. Han stannar ibland och pekar endera på sig
själv: JAG eller på Johanna: HON som för att visa vem det är som
gör vad och för att ge riktningar HITÅT, DITÅT. Till sist stannar han
utanför hennes gömställe och tittar leende in i kameran (som
om han vill säga Här finns hon nu). Fredrik återvänder
därefter till Axel och tågleken. Efter några minuter tittar han återigen in i
kameran, pekar på sig själv och Axel. Han reser sig och går fram mot
kameran. En bit ifrån vänder han sig om och tecknar: JAG SKA HÄMTA.
Axel springer iväg utom synhåll för kameran.

På detta sätt spelas en scen upp framför kameran. Fredrik återberättar i rummet,
huvudsakligen genom handlingar, gester, miner och pekningar hur han kunde
hjälpa Axel genom att jaga bort Johanna och visa på vilket sätt det skedde. Den
efterföljande dramatiseringen av händelseförloppet visar vilka vägar barnen
sprang och vem som gjorde vad. Fredrik förtydligar detta förlopp ytterligare
genom att ge ett antal verbala stickord som han behärskar; JAG, HON, UNDER
HÄR, DITÅT.
 
De yngre barnen på förskolan ges inte alltid tillträde till de äldre barnens lek. De
yngres fantasiförmåga, t.ex. att ett leksaksstrykjärn lätt kan bli till ett tåg verkar
gå långt utöver de ramar som de äldre kan tolerera. Deras lek innehåller tydligare
komponenter av att förvärva gemensamma regler, turordning och position i
gruppen. På den nivån befinner sig inte två- och treåringarna, vilket sannolikt är
anledningen till att de inte får vara med i de äldre barnens lek. Men ibland leker
Fredrik med de yngsta pojkarna. Vid ett av dessa tillfällen har de tvååriga
pojkarna Jens och Klas rivit ut ett stort antal byggklossar ur en bokhylla. Likt två
lekfulla sälungar ligger de och “simmar” bland klossarna, då en leende Fredrik
dyker upp i bilden. Han sätter sig och tittar på pojkarnas förehavanden. Fredrik
närmar sig pojkarna genom att lite retsamt sparka undan en av byggklossarna
som Jens ska ta. Jens bryr sig inte om denna invit utan fortsätter att stapla
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klossar, understödd av Klas. Fredrik går därefter själv in i leken, nu med mer
välvillighet, och de tre pojkarna hjälps åt att tillsammans bygga upp ett torn.
Fredrik och Jens sätter sig ner på golvet och betraktar Klas som ensam fortsätter
att stapla klossar.

Klas lägger upp en kloss på stapeln: LÅT VARA. Samtidigt som
han fortsätter att stapla klossar bevakar han de andra barnen. 
Varje pålagd kloss avslutas med ett: JAHA (i betydelsen - jag 
lyckades).
Jens och Fredrik tittar på varandra med ett leende på läpparna (i
betydelsen - ska det ramla nu eller...?!).
Jens ställer sig upp och rättar till den översta klossen som hamnat
på sned.

Fredrik börjar utmana de yngre barnen genom att hota att han ska sabotera leken
och rasa tornet. Denna utmanande roll, att använda sin makt och status i gruppen
som Fredrik nedan visar prov på, återfinns inte i hans lek tillsammans med de
jämnåriga kamraterna.

Klas fortsätter staplandet.
Fredrik: RIV DET.
Klas lägger en ny kloss på stapeln.
Fredrik: RIV DET.
Jens tittar med allvarlig min på Fredrik som i sin tur reser sig 
upp, hoppar upp och ner på stället: RIV DET.

Klas och även Fredrik placerar klossar på det kraftigt lutande tornet. Klas har
svårt att nå upp men Fredrik hjälper honom att lägga den sista klossen som får
tornet att rasa och det faller ner över Jens. De tre pojkarna “faller ihop” under
glädjefyllda skrik och skratt. Fredrik och Klas bygger snabbt upp ett nytt torn och
när Jens skall bidra med en kloss får han hela tornet att rasa ihop. Nya skratt och
glada skrik bland pojkarna. Tornet återskapas ytterligare ett par gånger.

Fredrik blir efter hand allt mer hjälpsam mot pojkarna. Han räcker dem klossar
och när de lägger på dem för slarvigt rättar han till tornet för att det inte skall rasa
ihop alltför tidigt. Fredrik går med glädje och engagemang in för byggandet. När
de yngre pojkarna leker att klossarna är trummor “korrigerar” han deras agerande
genom att teckna: LÄGG DOM DÄR. BRA! och ser till att klossarna placeras “där
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de hör hemma” - på stapeln. När Klas rasar tornet innan det är färdigbyggt,
tecknar Fredrik åt honom: NEJ, INTE SÅ. HÄR! och räcker honom en kloss så att
han kan bygga upp tornet.

Fredrik kan i denna situation få utlopp för hela sin kommunikativa repertoar,
genom att han intar en statusfylld position i gruppen i egenskap att vara störst
och äldst. Han kan hjälpa de mindre att nå upp, korrigera tornets tillväxt, fördela
arbetet etc. Tillsammans har barnen kunnat utveckla en rolig lek där Fredrik
kommer i en gynnsam dager. Denna bild av Fredrik står i kontrast till den som
framkommer i slutet av sekvensen då Fredrik skall städa undan klossarna inför
det stundande mellanmålet. Han staplar dem på varandra för att kunna ta hela
stapeln och lägga den på hyllan. Då dyker den jämnårige Axel upp i bild.

 Axel slänger sig på Fredriks stapel så att den rasar. Fredrik tittar
på honom och skakar på huvudet: NEJ (i betydelsen - gör inte så).
Axel plockar upp en kloss och springer iväg med den i famnen.
Fredrik tar upp de återstående klossarna, vänder sig om efter Axel, pekar
på honom och skriker i falsett: Mmmmm! ... Maamm. Därefter återgår han
till att bygga en stapel av de kvarvarande klossarna.
Klas kommer och hjälper honom.
Jens springer rakt på stapeln och får den att rasa.
Fredrik skriker till Jens samtidigt som han skakar på huvudet: NEJ! och
gör en gest med pekfingret som signalerar – rör inte. Dom ska till hyllan.
Fredrik räcker en kloss till Jens: HÄR.
Jens går tomhänt därifrån.
Fredrik har hunnit placera fyra klossar på varandra.
Axel kommer fram och rycker bort den översta. Han vänder sig 
blixtsnabbt om och går fram till hyllan.
Fredrik blir först stående som en paralyserad. Han skriker 
Hjärtskärande rakt ut i luften: Iiiiiiiihhhhh. Samtidigt pekar han på Axel.
Han söker med blicken efter personalen. Han stampar med foten i golvet
och knäar som för att få utlopp för sin förtvivlan och ilska. Till slut
springer han efter Axel och försöker ta tillbaka den “stulna” klossen och
lyckas. Axel får förklara sig inför den personal som uppmärksammat
händelsen. Men Axel hämtar en ny kloss från stapeln och historien
upprepar sig. Fredrik skriker ut sin ilska och förtvivlan.

Av situationen framgår att den sociala och kommunikativa kompetens som
Fredrik tidigare visade prov på i samspelet med de yngre barnen försvinner i
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konfliktsituationen med den jämnårige pojken. Fredrik lyckas inte hantera
situationen särskilt väl med den repertoar av ett fåtal språkliga uttryck han har till
sitt förfogande. Istället regredierar han till att uteslutande kommunicera på en
icke-verbal nivå, med blickar, pekningar, gester och skrik som vädjar till
personalen om att få hjälp.

Kommunikationen med personalen som fyraåring
Under denna period förekommer att personalen går in och stödjer samspelet
mellan Fredrik och de jämnåriga barnen när han har svårt att uttrycka sig som i
exemplet ovan. De tolkar hans icke-verbala uttryck (skrik, gråt, pekningar) och
översätter dem språkligt till de andra barnen.

Personalen sätter sig på huk bredvid Fredrik och Axel och
förklarar: FREDRIK VILL FORTSÄTTA ATT BYGGA och vänd
till Fredrik: AXEL HÅLLER PÅ OCH STÄDAR UPP. VI SKA SNART
ÄTA MELLANMÅL.

Dessutom ger personalen barnen ett förslag som kan lösa deras konflikt:

FREDRIK, BYGG FÖRST UPP DITT TORN SÅ KAN DU SEDAN PLOCKA
IN KLOSSARNA I BOKHYLLAN. AXEL, DU KAN BÖRJA MED ATT
PLOCKA BORT KLOSSARNA SOM FREDRIK INTE ANVÄNDER.

Barnen återgår till sina respektive aktiviteter och lugnet är återställt. Med
personalens hjälp kunde konflikten lösas.

Vid den senare inspelningen sitter Fredrik och en av personalen och spelar ett
spel. Det består av ett antal brickor som skall placeras på en spelplan efter ett
givet mönster. Fredrik har till att börja med svårt att lista ut efter vilka kriterier
brickorna skall placeras. I den här situationen följer personalen Fredrik i hans
arbete utan att hon för den skull går in och tar över aktiviteten. Hon tolkar hans
blickriktning, klär den i ord, ger honom fingervisningar om hur han skall gå
tillväga för att klara spelet, men först efter det att Fredrik själv efterlyst denna
hjälp.

Fredrik tar upp en bricka, tittar på den och söker därefter med
blicken på spelplanen. Han pekar på en ruta och tittar upp på
personalen (i betydelsen är det rätt?).
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Personalen: NJA. JAG TROR ATT DET ÄR DEN DÄR och pekar på
spelplanen: MEN DU, VÄNTA LITE, TITTA PÅ DEN DÄR. VAR SKA 
DEN VARA?
Fredrik byter ut den gamla spelbrickan mot en ny. Han håller
den gamla i handen.
Personalen: DU, TITTA och pekar mot spelbrickan han håller i
handen. KANSKE SKA DEN VARA DÄR ELLER DÄR. Hon pekar på
två möjliga placeringar samtidigt som hon pekar på det 
gemensamma mönster som gör de båda placeringarna möjliga. Hon
pekar på Fredriks bricka: JAG TROR ATT DEN SKA LIGGA DÄR.

Personalen uppmuntrar och understödjer Fredrik att själv fortsätta att söka sig
fram till rätt plats för brickan på spelplanen.

Fredrik lägger ut brickan, tar en ny och börjar leta efter 
placeringen på den. Han söker på brickan och försöker på ett par 
ställen.
Personalen: BRA. BRA. FÖRST ÄR DET FÄRGEN (i betydelsen, som
man måste hitta) OCH SEDAN ÄR DET MÖNSTRET.
Fredrik fortsätter att leta efter mönster.
Personalen: JAVISST. JA.
Fredrik tittar först länge på brickan, sedan på personalen innan
han lägger ner den på spelplanen.

Efterhand blir Fredrik alltmer verbal i samspelet. Dialogen böljar fram och
tillbaka mellan de båda parterna.

Personalen: RÄTT, MEN ÄNDÅ FEL. DET BLIR RÄTT I DET HÖRNET
MEN FEL I DET ANDRA?! TITTA DEN ÄR BRUN.
Fredrik lutar sig tillbaka och beskådar spelplanen, berör 
personalen genom att lägga sin hand på hennes arm: DEN GÅR RUNT
OCH RUNT OCH RUNT (han visar i rörelse).
Personalen: JAVISST DET ÄR EN MASKIN.
Fredrik med ett stort leende: VAR SKA DEN VARA?
Personal: JAG TROR ATT DU FÖRSTÅR VAR DU KAN LÄGGA DEN.
Fredrik tar på nytt kroppskontakt med personalen: DU, TITTA. JAG 
LÄGGER DEN DÄR.

Exemplet ovan visar att när Fredrik har både ett känslomässigt och ett innehålls-
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mässigt nära samarbete med en personal som själv är mycket tydlig i
kommunikativt-språkligt avseende, omkring en engagerande och intressant
aktivitet, ökar hans kommunikativt-språkliga kompetens.

Kommunikationen med de andra barnen som sexåring
Observationerna av Fredrik under de senare inspelningarna visar att hans
förmåga att hävda sig gentemot kamraterna utvecklas i positiv riktning. Tidigare,
när han kom i konflikt, förblev han passivt vädjande till personalen. Nu markerar
han istället tydligare sin gräns - JAG VILL INTE! eller SLUTA! och blir därför
lämnad ifred av “motståndaren”. En reflektion från de senare inspelningarna är
att Fredriks språkliga underläge i förhållande till de jämnåriga trots allt har
påverkat hans position i gruppen. Han har fortfarande kontakt med de andra
barnen, men då språket blivit alltmer betydelsefullt för att utveckla deras lekar är
han oftare än tidigare hänvisad till sig själv. Ett exempel från en sådan situation
är när alla barnen sitter på golvet under en samling ledd av Sara. Ida och Markus
sitter på var sin sida om Fredrik. Fredrik tittar sig runt. Med handen försöker han
uppskatta hur de tre förhåller sig till varandra i längd. Mjukt och försiktigt
försöker han få kontakt med Ida.

Med ett leende på läpparna lägger Fredrik först handen på Idas huvud,
sedan på sitt eget huvud och till sist på Markus huvud.
Leende vänder han sig mot Ida. Fredrik berör försiktigt hennes axel sju
gånger. Samtidigt vokaliserar han: ämmm. Han fortsätter att med handen
beröra hennes huvud tre gånger för att avsluta med att med handen klappa
henne på hennes axel vid ytterligare fem tillfällen.
Ida reagerar inte utan fortsätter att titta på Sara.
Fredrik berör med en markerad klapp med handen på Markus huvud.
Markus fortsätter att titta bort mot ett annat barn.

Trots ihärdiga försök lyckas han inte skapa kontakt med Ida. Emellertid verkar
hans leklusta driva honom till att snabbt komma igen och göra nya försök. Strax
efter episoden ovan tittar Fredrik på väggen bakom sig och upptäcker att Markus
namn står skrivet på en teckning, som sitter till höger om honom. Med ett leende
på läpparna försöker han få kontakt med Markus. Det krävs upprepade försök
från Fredriks sida innan Markus uppmärksammar honom. 

Fredrik tittar på teckningen och på Markus. Han berör Markus
axel två gånger med sin hand.
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Markus tittar på Sara, rakt framför sig.
Fredrik tar kontakt med Markus genom att lätt stöta med handen
tio gånger på hans huvud.
Markus tittar på Sara.
Fredrik pekar på tavlan, viftar med handen framför Markus
huvud, tar kroppskontakt genom att föra handen en gång mot hans
mage. Fredrik för ihop sina händer och lutar sig “tillbaka” 
samtidigt som han har blicken riktad framåt.
Markus vänder sig mot Fredrik.
Fredrik tittar på Markus, pekar på väggen: TITTA DÄR STÅR M-A-R-
Markus tittar bort och återgår till Sara.
Fredrik fortsätter utan att se att Markus inte längre tittar: K-U-S.
Fredrik tittar på Markus, sätter sig tillrätta med båda händerna
knäppta i sitt knä och fokuserar med blicken på kameran.

Fredrik är inte utesluten ur gruppen men det verkar som barnen inte riktigt räknar
med honom. Han är passivt deltagande och få barn tilltalar honom i lek eller i
samtal. Initiativen måste tydligen komma från honom själv. Med de yngre
pojkarna har Fredrik fortfarande en bra kommunikation, men deras lekar verkar
inte locka honom. De är sannolikt för barnsliga.

I den sista inspelningen är Fredrik sex år gammal. Ytterligare en sexårig pojke
som befinner sig på samma språkliga nivå som Fredrik har kommit till gruppen.
Fredrik har fått en jämnårig och i många stycken likvärdig lekkamrat vad gäller
social och kommunikativ förmåga.

En av de lekar som förekommer mellan Fredrik och hans nye kamrat påminner
till sitt innehåll om TV-programmet Fångarna på fortet eller Gladiatorerna då den
går ut på att pojkarna ska försöka knuffa ner den andre från ryggstödet på en
soffa. Den som lyckats hålla sig kvar är vinnare. Denna i huvudsak fysiska lek
pågår under stoj och skratt i ca tjugo minuter. I leken förekommer inga längre
verbala dialoger men pojkarna är mycket uppmärksamma på varandras
kommunikativa signaler och följsamma i förhållande till varandra. Båda pojkarna
är också mycket fysiska och förefaller vara roade av att hoppa, knuffas och
brottas. Trots att det ibland förekommer meningsskiljaktigheter och lekavbrott,
återkommer de till varandra och hittar på något nytt att göra. För första gången
hörs också Fredriks stämma ljuda när han högt och ljudligt räknar till sjutton
samtidigt som han stegar upp avståndet över soffryggen.
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De två pojkarna har stort utbyte av varandra både i de korta språkliga dialoger
som förekommer under måltiderna och i leken. De positiva erfarenheterna har
sannolikt givit Fredrik en ökad självkänsla som gör att han har blivit alltmer
öppen och frimodig i sin kommunikation och i sitt förhållningssätt med både
barn och vuxna.

Kommunikationen med personalen som sexåring
Det som även utmärker Fredriks kommunikation som sexåring är att när han får
aktivt stöd av personalen, när de går in och återknyter, utvidgar och förtydligar
hans språk, blir han mer avspänd och villig att agera och detta ökar hans
kommunikativt-språkliga förmåga. Men det finns även exempel på det motsatta
förhållandet. När Fredrik inte får en stödjande samspelspartner som förtydligar
hans språk t.ex. genom att ställa följdfrågor, sviktar hans kommunikativa
förmåga eller möjligheter.

Exemplet nedan är hämtat från den näst sista inspelningen då Fredrik, som nu är
fem och ett halvt år gammal, och de övriga barnen sitter samlade i en halvcirkel
på golvet. Deras blickar är riktade mot den vuxne som skall leda samlingen.
Ämnet för dagen är daghemmets närmiljö. Personalen pratar om affärer, stora
gator, broar, byggnader som biblioteket, skolor, sjukhus som finns i omgivningen
och vad man gör där. Flera av barnen faller spontant in i diskussionen. Flickan
bredvid Fredrik räcker upp sin hand och efter en kort stund sitter även Fredrik
med handen uppsträckt i luften. Personalen uppmärksammar inte Fredrik utan
fortsätter med sin berättelse om hur det ser ut på biblioteket. Fredrik riktar sitt
intresse bort från samlingen. Han tittar upp på sin uppsträckta hand, vinkar med
den, tittar på kamraterna. Hans uppmärksamhet är inte längre riktad på
personalens berättelse istället har han övergått till att titta på hur grannflickan
Ella sitter (på knä). Han tittar också på hur de andra barnen sitter (i
skräddarställning). När Ella räcker upp handen intresserar sig Fredrik för vem
som har sin hand längst upp i luften. Kort sagt, han har inte längre någon kontroll
över var i berättelsen personalen befinner sig. Fredrik fortsätter dock att sitta på
detta sätt med handen i luften under ytterligare en minut innan personalen
markerar att hon har sett att han vill yttra sig men att han får vänta ännu en stund.
Han följer personalen med blicken en stund men återgår sedan till att ömsom titta
på sin uppsträckta hand, ömsom titta på de andra barnen. Efter det att ännu en
minut har passerat får han ordet.
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Personal: FREDRIK, VARSÅGOD.
Fredrik tittar på flickan bredvid sig, tittar på personalen, tar ner
handen: JAG, tittar ner på golvet: JAG...
Personalen som sitter i cirkeln med barnen vrider på flickan Anna
som sitter till höger om Fredrik för att hon skall titta på honom.
Fredrik lutar sig bort från Anna, tittar ner i golvet: JAG VAR... 
SEDAN.
Flickan: VAD DÅ (i betydelsen vad pratar du om)?
Fredrik: SEDAN JAG VAR JAG UTE OCH GICK... SEDAN SÅG JAG
TVÅ KATTER (Fredrik vänder felaktigt på handrörelsen när han 
tecknar KATT) SOM KRÖP UNDER (något).
Anna till personalen: MENAR HAN KATT?

Tre av barnen börjar nu titta åt ett annat håll och följer inte längre med i Fredriks
berättelse. Fredrik håller blicken riktad mot golvet. När han till sist lyfter blicken
tittar han in i kameran. De andra barnen riktar sitt intresse i förhållande till
varandra och på saker som finns i deras närhet. En i personalen kryper iväg från
sin plats, fram till några av de andra barnen och tar ifrån dem en leksak som
upptar deras intresse. Personalen som leder samlingen riktar sig till dessa barn
och säger:

VAR TYSTA OCH TITTA PÅ VAD FREDRIK HAR ATT BERÄTTA.
Fredrik: ... SEDAN HAR JAG GÅTT.
Ytterligare ett barn, Axel, ber om ordet.
Personal till Axel: TITTA PÅ FREDRIK.

Fredriks långa dramatiserade berättelse blir en aning svårbegriplig och sannolikt
också lite andefattig för de andra barnen. Han lyckas därför inte behålla deras
uppmärksamhet någon längre stund.

Fredrik med blicken riktad mot golvet: JAG SÅG TVÅ TILL... JAG SJÄLV
SPRANG IVÄG. SEDAN HOPPADE JAG ÖVER... SEDAN VAR JAG UTE...
SEDAN VILLE JAG CYKLA. SEDAN KÖRDE JAG RUNT. SEDAN
KORSADES VÄGARNA. SEDAN SÅG JAG EN KO. SEDAN ... Fredrik
sitter med pekfingret i munnen med sänkt blick.
Personalen: JAHA. BRA. Vänder sig med blicken mot flickan som sitter
vid Fredriks vänstra sida: VAD FUNDERAR DU PÅ?
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Fredrik håller blicken sänkt och fokuserar den på golvet framför sig. Han
tittar på sina fingrar och pillrar med dem. Han tittar upp på personalen och
ner på sina fingrar i ytterligare en minut. Först därefter lyfter han blicken
och följer de andras samspel.

Det verkar som att den långa väntetiden, från det att Fredrik räckte upp handen
till dess han fick ordet, påverkade honom negativt. Detta visar sig i hans osäkra
upptakt i berättelsen, t.ex. att han stakar sig och har svårt att fästa blicken. Även
de andra barnen och den andre vuxne reagerar genom att endera titta bort eller
koncentrera sig på något annat än på Fredrik och hans berättelse.

Med tanke på att Fredrik tidigare visat sig ha svårt att använda teckenspråket för
att formulera sig i annat än “här och nu”-situationer kunde han här haft nytta av
om den vuxne hade gått in och stöttat honom språkligt. Detta språkliga stöd hade
inte bara kunnat fungera som en hjälp för Fredrik att utveckla sin berättelse till
att bli mer detaljerad och nyanserad, utan också gjort att han kunnat stärka sin
position i barngruppen. Istället blir han lämnad att reda upp situationen själv.
Trots ett tappert försök från hans sida blev uppgiften honom övermäktig och hans
framträdande blev, om inte till ett helt misslyckande, till något som kunde bidra
till att lägga ytterligare börda på hans något bräckliga självkänsla. Efter det att
den vuxne gick in och avbröt honom försjönk Fredrik i sig själv i någon minut,
innan har åter kommer in i samlingen. Det förefaller dessutom som om
personalen slentrianmässigt berömmer Fredrik för hans berättelse, när han själv
verkar uppleva det som någonting olustigt.

Sammanfattande kommentar
En av Fredriks favoritsysselsättningar med vuxna är att spela spel. Han klarar av
att koncentrera sig på olika uppgifter som han själv eller personalen initierar. Han
startar ofta egna lekar som kan uppfattas som lite udda. Som exempel kan
nämnas att han vid ett tillfälle försöker åka skidor på sanden mitt i sommaren
eller åka rutschkana med skidstavar. Dessa originella lekar lockar flera av de
andra barn till att själva pröva, att göra samma sak, men de utmynnar sällan i
gemensamma aktiviteter.

Fredrik har också krav på hur han vill att de andra barnen skall genomföra
lekarna. T.ex. att en färja skall dockas på en viss plats och med vissa speciella
leksaker. Han protesterar högt, dels genom vokalisationer, dels genom att sparka
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med ena foten i golvet för att uppmärksamma kamraten när han har
invändningar. Fredrik har en förmåga att göra sig förstådd, trots ett mycket
begränsat ordförråd. Han utvecklar dialoger genom att använda sig av mimik,
pekningar, kroppsliga uttryck och vokalisationer. Han försöker på alla sätt att
kommunicera med de andra. Men tillsammans med jämnåriga barn har Fredrik
svårt att hävda sig språkligt. Han behöver ett aktivt stöd från de vuxna för att
kunna behålla sin position som lekkamrat bland de jämnåriga barnen när hans
språkliga uttrycksförmåga sviktar. Ett sätt som vid tillfällen visat sig stödjande är
när personalen går in och tolkar honom och klär hans tankar i ord vilket över-
bryggar avståndet till de andra barnen.

I förhållandet till både barn och vuxna tolererar Fredrik många förbiseenden
innan han protesterar och markerar sin gräns. Han har svårt att stå på sig och
hävda sin tur i ordningen. Mot slutet av studien märks dock att Fredrik klarar
detta allt bättre. Men fortfarande korrigerar och anpassar han sig efter andras
behov och önskemål. Det verkar som att han p.g.a. språkliga tillkortakommanden
valt att försöka ligga steget före för att inte riskera att behöva gå in och språkligt
argumentera för sitt ställningstagande. Denna anpassningsbarhet kan dock leda
till speciella svårigheter för honom genom att andras behov oftast uppmärk-
sammas på bekostnad av hans egna.

Personalens förhållningssätt blir speciellt viktig för Fredrik på grund av att hans
språkliga uttrycksmöjligheter är så begränsade. När de uppmärksammar och
inkluderar Fredrik i olika sammanhang, t.ex. när de under samlingen stöder
honom språkligt, går in i dialoger med honom, ger de honom indirekt en förmåga
att tydliggöra sig själv och framstå som mer i nivå med sin ålder. Detta kan i sin
tur leda till att han befäster sin position bland de jämnåriga i barngruppen.
Personalen visar de andra barnen att Fredrik är en person att räkna med. När
personalen lämnar honom därhän finns istället en uppenbar risk att barnen
uppfattar ett motsatt budskap - Fredrik är ingen att räkna med. 

Fredriks lite bastanta och storvuxna kroppshydda, tillsammans med hans
påhittighet och leklusta verkar under lång tid ha tryggat för en fördelaktig
position i gruppen, trots den språkliga svagheten. Men det är tydligt att han får
allt svårare att behålla sin plats i barngruppen eftersom han inte klarar samspel
som kräver längre dialoger. En fördelaktig händelse för Fredrik är att det kommer
ett jämnårigt barn till barngruppen som på flera sätt verkar ha liknande behov
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som han har. De båda barnen utvecklar tillsammans, med begränsade språkliga
uttrycksmedel, fysiska lekar och aktiviteter och verkar att ha mycket roligt i
varandras sällskap.

2. OLLE - “den försynte lekaren”
När studien startar har Olle nyligen fyllt tre år och han är drygt fyra år gammal
när videoinspelningarna avslutas.

Olle kan karaktäriseras som en stillsam och hänsynsfull pojke som tycker om att
leka. Leker han inte själv med favoritkamraterna, en äldre pojke och en yngre
flicka eller sysselsätts av personalen, sitter han som åskådare och tittar på de
andra barnens förehavanden.

Kommunikationen med de andra barnen som treåring
Olle är ett tecknande barn. Han tecknar även med de hörselskadade barnen som i
sin tur oftast kommunicerar via tal, men dessa barn besvarar honom då med
tecken. Det händer att Olle använder talspråk, men då mest som stickord av typ;
där; här; titta; nä. Han imiterar billjud som ambulansens - tuu-ut eller bilmotorns
wroom, wroom. Men i huvudsak kommunicerar han med tecken i tre - fyra ords
satser.

Ibland förekommer att de andra barnen, som inte är lika förtrogna med
teckenspråk som Olle, inte besvarar hans kontakt- och lekinitiativ. Hans försök
rinner liksom ut i sanden. Ett sådant exempel är när Olle och tre av de äldre
barnen på förskolan leker en lek som pågår i över femton minuter. Adam, som är
äldst, är den mest aktive pojken. Han kryper runt på golvet och kör med bilar och
är den som i huvudsak dikterar villkoren för leken. Pelle och Eva, som är
jämnåriga med Olle, lyder och utför order, medan Olle själv mest sitter och tittar
på vad de andra gör. Han gör några försök att gå in i leken, men lyckas inte.

Adam kommer körande med sin brandbil: Ah-ah-ah-ah (samma 
prosodi som en siren) och Olle öppnar en vägport så att bilen skall kunna
passera.
Adam skriker: Nej jag tar den. Nej jag ska ta den! Själv!
Olle sitter med en bil i handen och tittar på Adam.
Även Pelle och Eva tittar på Adams förehavanden.
Adam: Den där ska jag inte ha (om några järnvägsrälsbitar). Du Pelle
kan du ta den där (en bit räls) så tar jag den. Ta den nu. Det är bråttom!
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Pelle tar en bil: Tuut-tuut. Jag vill ha den där.
Adam: Nej den ska Eva ha!

Pelle blir upprörd när han inte får lov att påverka leken, eftersom Adam ensam
bestämmer villkoren. Detta kommer till uttryck i följande scen då han agerar ut
sitt missnöje i förhållande till Olle, som hitintills inte gjort annat än följt Adams
önskemål. Nu sitter de tre barnen och tittar på Adam. Återigen gör Olle ett försök
att träda in på lekscenen genom att ställa ner den bil han suttit och haft i handen
på lekområdet.

Adam: Kom nu och ta de här bilarna Pelle, så kan vi säga att jag åker och
hälsar på dej.
Pelle: Du kan jag inte få... Pelle tystnar och slår till legobilen som Olle har
placerat nedanför sig så att den flyger iväg i småbitar.

Antagligen i ett försök att blidka Pelle i hans utbrott väljer Adam att utesluta Olle
från att vara med i leken. Det tar en stund innan Pelle förstår att det är Olle och
inte han själv som blir ratad.

Adam: Olle får inte va med.
Pelle: Joho... Nehe.
Olle sätter sig en bit ifrån de andra barnen och börjar bygga med lego.

Det framgår att det är de båda äldsta pojkarna som riktar sig till varandra. Adam
styr och ställer och Pelle försöker hänga med så gott det går. Eva sitter och tittar
på. Olle får inte vara med i leken. Till sist sätter han sig för sig själv och börjar
bygga med lego.

Några minuter senare kommer Pelle och Adam och plockar bitar ur Olles
legolåda. Olle kontaktviftar med handen framför Pelle, som inte uppmärksammar
initiativet. Olle gör ett nytt kontaktinitiativ genom att han sätter sig bredvid Pelle,
tittar på honom och pekar på den bil som står på golvet framför Pelle. Men även
denna gång går hans initiativ Pelle spårlöst förbi:

Adam till Pelle: Du tuta!
Pelle: Tuuuuuut
Olle tar kroppskontakt med Pelle genom att lägga handen på hans
överarm.
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Pelle vänder sig mot Olle.
Olle: JAG VILL HA DEN BILEN.
Pelle tittar på Olle.
Olle: DEN DÄR OCH KÖRA MED.
Pelle tittar på Olle.
Olle: DU. DEN DÄR VILL JAG HA.
Pelle vänder bort blicken från Olle.
Olle sänker sin blick och stirrar ner i golvet.

Trots Olles ihärdiga försök lyckas han inte etablera kontakt med Pelle. I slutet av
sekvensen har Pelle och Eva försvunnit ut ur bild. Adam och Olle sitter kvar och
fortsätter leken med bilarna. Till skillnad från de tidigare scenerna använder
Adam nu teckenspråk till Olle. Det verkar som att Olles position har förändrats:
från att tidigare enbart varit innehavare av en biroll blir han en av huvud-
aktörerna, i och med att Pelle lämnat arenan. Sannolikt är det anledningen till att
Adam förändrar och anpassar sin kommunikation efter Olles behov.

Adam till Olle: DU FÅR TA DEN DÄR BILEN. VARSÅGOD.

Olle förekommer ofta i parallellek, speciellt med två av barnen på förskolan.
Båda dessa barn är tecknande och åldersmässigt nära Olle. De leker med bilar,
tåg och flygplan. Trots att få språkliga yttranden förekommer, får barnen till
stånd ett samarbete och på fredlig väg klarar de att lösa uppkomna problem. Ett
sådant exempel är när Olle och kamraten Kalle sitter bredvid varandra på golvet.
Olle leker med småbilar och Kalle har tagit ner ett flygplan från hyllan bakom
sig.

Kalle tar kroppskontakt med Olle genom att lägga handen på hans arm.
Olle tittar på Kalle.
Kalle tittar ner på de bilar han har i handen och som han sträcker
fram till Olle.
Olle tittar ner på bilarna och därefter tittar han på Kalle.
Kalle och Olle har ögonkontakt. Kalle pekar på leksaksflygplanet som står
på golvet och han släpper ner bilarna på golvet framför sig.
Olle tar en av bilarna och flygplanet. Med samma hand som han håller
bilen i öppnar han en lucka i flygplanet och i den stoppar han in bilen. 
Kalle följer med blicken Olles förehavanden.
Olle ställer ner planet.
Kalle tar planet samtidigt som har ögonkontakt med Olle (som om:
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Titta nu). Han plockar ut bilen från planet, tar ögonkontakt med Olle,
samtidigt som han pekar på luckan i flygplansstjärten (i betydelsen Där
inne ska den vara).
Olle nickar till svar: JA.
Kalle tar blick-kontakt med Olle och markerar med en huvudnick,
samtidigt som han rister med flygplanet: JA! (i betydelsen Du har 
förstått! Bra, nu kan det bli rätt).

Pojkarna kommunicerar med varandra i huvudsak genom ögon- och finger-
pekningar. De är visuellt uppmärksamma på varandras ansiktsuttryck och
förehavanden. Deras turtagning påminner om en tennismatch där spelet böljar
fram och tillbaka mellan spelarna. Trots att Kalle inte uttrycker sig språkligt
verkar Olle likväl uppfatta hans budskap entydigt - Kalle vill att bilarna skall
vara i lastutrymmet och inte inne i kabinen.

En favoritlek som dessa båda pojkar har utvecklat består i att de sitter mitt emot
eller bredvid varandra och “fightas”. De jagar eller följer efter varandra med t.ex.
trägubbar eller bilar, som endera krockar med varandra i luften eller på den
andres kropp och leker sker oftast under glada skratt och utrop. Båda parterna
initierar till samspel, varierar leken och utvecklar temat. Dessa leksekvenser kan
vara mellan femton och tjugo minuter långa.

Kommunikationen med personalen som treåring
Även tillsammans med personalen kommunicerar Olle i huvudsak via tecken-
språk, men det förekommer exempel från inspelningarna att han använder
talspråk med personalen. Vid det fjärde inspelningstillfället, sitter barnen runt ett
bord och målar. Vid Olles ena sida sitter en vuxen.

Olle pekar på en pojke som sitter på den motsatta sida av bordet och
utan att titta på Britta, den vuxna, utbrister han: Titta Britta,
Adam! (i betydelsen Titta Britta, ser du vad Adam gör).
Britta vänd mot Adam: DU ADAM, DET RÄCKER NU.

Några minuter senare och till samma person säger Olle: Kan du
hjälpa ta av den (den = förklädet).
Britta hjälper honom av med förklädet och tecknar till Olle: VILL DU
LEKA NU?

 Olle: JA,  JAG SKA LEKA MED BILAR.
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Trots att Olle i situationen väljer att växla mellan teckenspråk och tal använder
personalen ett språk, teckenspråk, i förhållande till Olle. Olle växlar med lätthet
mellan de två olika språken och verkar inte alls reagera över att personalen inte
gör detsamma.

I likhet med Fredrik, som tidigare beskrivits, klarar inte Olle att hävda sig
språkligt i förhållande till de andra barnen, vare sig äldre eller yngre. Vid ett
flertal tillfällen kommer andra barn in och avbryter honom mitt under pågående
samtal med personal och de lyckas ta över den vuxnes uppmärksamhet. Men inte
vid något tillfälle protesterar han nämnvärt över denna behandling. Vid ett sådant
tillfälle har Olle blivit av med sin blåa färgburk, då ett annat barn tagit den.
Burken står nu på andra sidan bordet, utom räckhåll för honom. Under tre
minuter och på olika sätt försöker han påkalla personalens uppmärksamhet, men
lyckas inte.

Olle tittar och pekar på färgburken. Vänder samtidigt ansiktet mot 
personalen: Jag vill ha den.
Personalen: Neej. Hon vänder bort blicken från Olle.
Olle sträcker sig efter burken: Joo, jag vill ha den.
Personalen vänder sig till barnet som sitter vid hennes andra sida
och börjar hjälpa honom att måla.
Olle tittar ner på den andre pojkens teckning samtidigt som han
fortsätter att peka på burken: Den.
Personalen: Du behöver inte den nu.
Olle med en bekymrad min: Jo. Den.
Olle sträcker sig efter burken som han inte kan nå. Han tittar
på pojken som tagit burken och pekar: DEN. Han återgår till att
fokusera personalen med blicken. Över munnen finns ett trumpet
drag. Hans huvud är nedböjt så att han tittar “under lugg” på
personalen när hon målar på sitt papper.

En stund senare tittar Olle på burken på andra sidan bordet, pekar på den,
samtidigt som han vänder sitt ansikte mot personalen. Inte heller denna gång
lyckas Olle i sin intention och episoden avslutas med att han själv ger förklarin-
gen till varför han inte får hjälp - han måste vänta:
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Olle: MED (i betydelsen jag vill också ha den).
Personalen följer Olles pekriktning.
Olle med blicken riktad på personalen: MED (i betydelsen jag vill
också ha den).
Personalen vänder sig mot pojken vid hennes andra sida och 
hjälper honom att visa upp hans teckning för de andra barnen.
Olle följer de andras aktiviteter och tecknar för sig själv: VÄNTA.

Personalen försöker efter en stund att få med Olle i aktiviteten genom att förevisa
ett annat barns teckning.
 

Personalen visar Olle grannpojkens målning: Titta vad Pelle har
gjort. En fin häst.
Olle tittar på teckningen fortfarande med huvudet sänkt och med
samma trumpna min över munnen som tidigare.

Ju längre tiden går desto mer drar sig Olle undan den gemensamma aktiviteten.
Till slut sitter han helt passiv och med ett bekymrat drag över ansiktet. När
personalen återigen tar kontakt med Olle och denna gång genom att direkt
relatera till vad han gör, märks en tydlig skillnad i hans ansiktsuttryck och
hållning. Olle mjuknar upp i sin ansiktsmimik och kroppshållning, dessutom blir
han både språkligt och kroppsligt-motoriskt aktiv.

Personalen vänder sig mot Olles målning, pekar på den: VILKEN FIN SOL
DU HAR MÅLAT.
Olle tittar på teckningen, ler, tittar upp på personalen: DEN HAR LÅNGA,
LÅNGA STRÅLAR och visar det genom att peka på målningen.

Personalen kan alltså med ganska små medel påverka Olles kommunikativt-
språkliga uttrycksmöjligheter.

Kommunikationen med de andra barnen som fyraåring
Även när Olle är fyra år kommunicerar han i huvudsak via teckenspråk. Men
även tal förekommer, som vid ett lektillfälle då han trängd och påflugen av ett
annat barn kraftfullt markerar och säger: Sluta tigern!

Vid flera tillfällen syns Olle utklädd till vildkatt eller lejon. Han morrar högt och
grimaserar för att se farlig ut, men han ger sig aldrig på de andra barnen. I
förhållande till de yngre barnen som kan vara ganska buffliga i kontakten med
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honom är han mycket lugn och behärskad. Olle ger sällan tillbaka för eventuella
törnar han själv får.

Olle leker ofta tillsammans med de äldsta barnen. Nu med större auktoritet än
tidigare. Vid ett sådant tillfälle har Olle och tre av de äldsta barnen valt en lek
vars ramar och rollbesättning i huvudsak bestämts av de utklädningskläder de har
på sig. Olle har tagit en av ledarrollerna. Trots detta är han mycket följsam och
avvaktande på de andra barnens ageranden. Han tar få egna initiativ utan låter de
andra barnen bestämma innehållet. Emellertid kan barnen p.g.a. språkliga
svårigheter inte utbyta och utveckla ömsesidighet i sitt samspel. Därför avbryter
under ca tio minuter de olika scenerna varandra ungefär som korta “snapshots”
för att barnen inte kan komma fram till en gemensam handlingsplan för att
utveckla leken. Deras olika och många försök avstannar när de ska börja
förhandla, dvs. då barnen tillsammans skall försöka utveckla det gemensamma
lektemat. Under denna del karaktäriseras den språkliga kommunikationen mellan
barnen och Olle i huvudsak uppmaningar av typ; Sluta Olle! Nej, nej, nej, Olle!
Gå in här Olle!  På samma sätt som Olle själv blir kontaktad, kontaktar han andra
dvs. genom korta uppmaningar som: Sluta Sara! Nej! Kom hunden! Barnen
hamnar i ständiga konflikter som de inte lyckas reda ut. Men genom att ett av
barnen väljer temat  - “det brinner” - förenas barnen i en gemensam handling och
på rad springer de runt i lokalerna och tjuter som brandbilar.

Kommunikationen med personalen som fyraåring
Den hörande personalen talar i första hand med Olle. Som tidigare beskrivits
förekommer att svenskan kombineras med enskilda tecken (TSS). Vid något
enstaka tillfälle tecknar personalen hela meningar. Olle däremot talar svenska
utan åtföljande tecken med den hörande personalen men använder teckenspråk
med den teckenspråkiga personalen. Han anpassar således sin språkliga kod efter
sin partnerns möjligheter att uppfatta budskapet.

Den fyraårige Olle har nu blivit alltmer talande i jämförelse med treåringen Olle.
Meningarna har blivit längre och hans uttal har blivit tydligare. Men den ökade
språkförmågan ställer också saker och ting på sin spets. Ju mer talspråksinriktad
Olle har blivit desto mer talspråksinriktad blir personalen i kommunikationen
med honom, antagligen beroende på att det blir svårare för dem att upprätthålla
bilden av barnet som hör dåligt eftersom han pratar allt mer och allt bättre. I
exemplet nedan sitter Olle, två vuxna, en hörande och en hörselskadad och ett
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hörselskadat barn vid ett bord. De båda barnen ritar. Olle ritar en orm, med stor
noggrannhet och inlevelse.

Olle, med blicken riktad på sin teckning: Den går uppåt, fram och bakåt
och fram och bakåt, gör ormen med tungan. Han tittar leende upp på de tre
personer, två vuxna och ett barn, som sitter med vid bordet. Olle imiterar
ormen när den spelar med sin kluvna tunga. Olle avslutar teckningen, reser
sig upp och går för att stoppa undan kritorna i “sin” låda ca en meter bort
ifrån bordet. Därefter återvänder han till bordet.
Personal använder både tal och tecken (TSS): Blir du rädd? (underför-
stått; för ormen)
Olle tittar på personalen och ner på teckningen: Neej.
Personal: När ormarna kommer så här.
Olle: Neeej!
Personalen på teckenspråk: OM DEN KOMMER RINGLANDE.
Olle skakar på huvudet; Neej! Jag är inge rädd! Olle vänder sig om och
går bort till lådan.

Då Olle förflyttar sig bort från personalen ökar “höravståndet”, vilket betyder att
hans möjligheter att auditivt uppfatta tal försämras. Dessutom ser han inte längre
personalens ansikte/avläsebild vilket i sin tur utesluter hans möjligheter att kunna
komplettera talet med visuella ledtrådar. Trots dessa inskränkningar för Olle blir
personalen alltmer talspråksinriktad i sina kommentarer till honom. När Olle
dessutom visar att han inte hört eller förstått genom att säga: va, förändrar den
vuxne dels sitt ordval, dels meningarna på så sätt att de blir mer sammandragna
och mindre uttrycksfulla. Denna förändring är sannolikt orsakad av en önskan att
på bästa sätt understödja Olle i hans förmåga att uppfatta de enskilda orden, men
resultatet blir inte entydigt positivt för Olle eftersom han ändå inte uppfattar de
talade orden.

Personalen sträcker fram en kritask: Är du bussig och stoppar i
Axels (underförstått kritask) också.
Olle: Va?
Personal: Är du bussig stoppar Axels kritor i ... (Olle börjar fråga
innan personalen hinner avsluta meningen)
Olle: Va?
Personal (tystare): Är du snäll och lägger in Axels kritor.
Olle tar kritasken och stoppar ner den i lådan.
Personalen: Tack.
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Vid andra tillfällen kan en talspråksbaserad kommunikation fungera bättre som
t.ex. vid det tillfället då Olle och en ur personalen sitter bredvid varandra och
ritar. Olle har ritat en zebra och nu samtalar de två om djuret.

Olle tittar och pekar på sin teckning: Titta. Han söker ögonkontakt med
personalen och återgår till att titta på sin teckning.
Personal: Ja, ska du skriva vad det blev.
Olle tittar på teckningen: Randig. Därefter tittar han på 
personalen: Zebra.
Personal tittar på Olle: Vet du... Personalen reser sig och går iväg: Vänta
ska du se.
Olle följer personalen med blicken.

Personalen kommer tillbaka och har med sig en låda med plastbokstäver i.
Tillsammans plockar de ut de bokstäver som finns i ordet zebra, genom att
personalen ljudar och förevisar hur bokstaven ser ut i handalfabetet. Olle skriver
därefter ner bokstäverna på teckningen.

Personalen ljudar och visar med handalfabetet bokstaven Z.
Olle tar upp bokstaven Z ur lådan och lägger den framför sig på
bordet.
Personal: Eee, samtidigt som personalen visar handalfabetets E. Du titta.
Olle tittar på personalens hand, och plockar upp bokstaven E ur lådan.
Till sist återstår bara en bokstav.
Personalen: Vad slutar zebra på?
Olle: Z-e-b-r-aaaa samtidigt som han gör handalfabetets A. Zee-brr-aaa.
Personalen: Ja! Nu står det zebra där. Ska du skriva det också.
Olle letar bland sina färgkritor.
Olle tittar på färgpennorna: Jag tar svart och gul.
Personalen: Är dom svarta och gula?
Olle med blicken riktad ner på teckningen: Lite grann.

Olle skriver ned alla bokstäverna i sitt namn, växelvis med en svart respektive en
gul färgkrita. Avslutningsvis får han hjälp av personalen att skriva var han såg
zebran, nämligen På cirkus.
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Sammanfattande kommentar
När Olle blir missbelåten över hur personalen förhåller sig till honom, som i
exemplet när Olle bad den vuxne att räcka honom färgburken men inte blev
besvarad, kommunicerar han sitt missnöje genom icke-verbala uttryck, såsom
nersänkt huvud och blick, ett bekymrat drag över ansiktet och genom att bli
stillasittande. Han beklagar sig språkligt med låg stämma som knappt kan
uppfattas. Olle har svårt att klä sin besvikelse i språkliga uttryck och han förbises
om personalen inte själva uppmärksammar hans belägenhet, till skillnad från de
barn som i samma situation skulle börja agera ut sitt missnöje. Dock framgår att
under den tvåårsperiod som vi följer Olle, har en tydlig kommunikativt-språklig
utveckling skett. Mot slutet av studien både talar och tecknar Olle i längre
meningar och hans tal blir allt tydligare. Olle har också blivit allt tydligare i att
profilera sig själv, om inte i förhållande till de vuxna på förskolan så i allafall till
de andra barnen.

Trots denna utveckling har Olles möjligheter att delta i lek inte förändrats
nämnvärt. Parallellek är fortfarande det inslag som dominerar bilden av den
fyraårige Olle och hans hörselskadade kamrater på förskolan. Vid ett flertal
tillfällen initierar Olle eller någon av hans kamrater till fantasi- eller rollek, men
de lyckas inte utveckla leken. Dessa misslyckanden verkar i huvudsak bero på att
de inte kan använda en av fantasi- och rollekens viktigaste fundament, nämligen
den att var och ska bidra till och gemensamt utveckla leken. Denna oförmåga
tycks i sin tur vara orsakad av att de inte har ett gemensamt språk som de med
lätthet kan använda sig av. Ofta slutar deras försök redan i inledningsskedet,
eftersom de inte lyckas förhandla fram en gemensam lekstrategi. Istället hamnar
de i konflikter som de har svårt att lösa. Utan personalens handledning klarar de
inte av att komma ur dessa situationer. Trots att Olle själv utvecklats
kommunikativ-språkligt förbättras inte hans möjlighet att leka åldersadekvata
lekar med de andra jämnåriga hörselskadade barnen på förskolan. 

I förhållandet till både barn och vuxna tolererar Olle i likhet med den tidigare
beskrivne Fredrik många förbiseenden. Men till skillnad från Fredrik verkar
Olles svårigheter att hävda sig i förhållande till de äldre barnen och ibland också
till personalen inte i så hög grad bero på att han är dem kommunikativt-språkligt
underlägsen i den meningen att han inte behärskar de olika språkliga koderna
teckenspråk och talad svenska. Snarare är det en kombination av hans grad av
hörselnedsättning och ålder. Olle har svårt att auditivt alltid kunna uppfatta tal.
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Och då Olle är flera år yngre än de barn som han vanligen leker med, får han en
marginaliserad och undanskymd position. De äldre barnen räknar inte alltid med
honom som en jämlike. Det verkar också vara anledningen till att de inte bryr sig
om att teckna trots att Olle finns med i leksekvenser som åskådare eller aktör.
Därigenom riskerar Olle att komma i en än mer marginaliserad position, eftersom
han inte hör vad de andra talar om när de leker.

3. BEATA - “den socialt negligerade”
Beata är omkring fyra år gammal första inspelningstillfället och närmar sig sex år
vid sista inspelningen.

Det som framför allt karaktäriserar Beata är att hon är en allvarsam och stillsam
flicka. Dessemellan inbjuder hon, genom försynta leenden och kluriga kommen-
tarer, de andra barnen och även personalen till att samspela med henne. Beata får
emellertid sällan svar på sina kontaktinitiativ, vare sig från barnen eller från de
vuxna. Trots detta ger hon inte upp försöken, utan uppmärksamt och intresserat
fortsätter hon att följa omgivningens signaler och förehavanden, och återkommer
med nya initiativ så snart tillfälle ges.

Kommunikationen med de andra barnen som fyraåring
Beata använder huvudsakligen tal i kommunikationen med de andra barnen.
Ibland kommunicerar hon visuellt-gestuellt, i huvudsak med pekningar eller med
enstaka tecken, ofta i form av kroppsrörelser som huvudskakningar eller nick-
ningar men med tiden utökas hennes teckenförråd. Men under första året tecknar
hon sällan i flerordssatser

Det verkar som att Beata har svårt att hävda sig i förhållande till de andra
hörselskadade barnen och även gentemot de döva barnen, speciellt jämnåriga
barn. Flera av dessa kontaktar Beata genom olika förmaningar och uppmaningar
som: Gör inte så! Bort med handen! eller enbart via en talande blick. Hon blir
ofta passivt avvaktande gentemot dem, men dock inte så avskrämd att hon inte på
nytt försöker initiera kontakt och lek med dem när tillfälle ges, så som exemplet
nedan visar.

Beata mäter sin längd på en stor linjal, som finns fastsatt på en vägg. Hon har en
bok i ena handen som hon lägger på sitt huvud och med hjälp av den, kvarhållen i
sitt horisontella läge, försöker hon avläsa sin längd på väggen. Anna, en jämnårig
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döv flicka, kommer fram till Beata och tillsammans studerar de båda flickorna
vägglinjalen.

Beata, håller boken i ena handen och med den andra pekar hon på
linjalen: TITTA (i betydelsen så lång är jag). 
Anna ställer sig med ryggen mot väggen för att mäta sig mot
linjalen.
Anna vrider på huvudet för att se sitt längdmärke och pekar: DÄR
(i betydelsen Där är mitt märke)
Ebba, en jämnårig hörselskadad flicka, kommer fram till dem. Hon
knuffar undan Beata, intar hennes plats och sätter fingret på 
linjalen som motsvarar Annas längd.
Beata tittar på Ebba samtidigt som hon sakta backar bort från
flickorna. Hon blir stående ca en meter från dem, betraktar dem
med sänkt huvud och med ett bekymrat ansiktsuttryck.

Ytterligare en flicka, Kajsa som är något år äldre än de andra, kommer fram till
de två flickorna. Hon ställer sig och undersöker vägglinjalen med blicken. I och
med att den äldre flickan Kajsa kommer och då hon dessutom föser bort Ebba
med en lätt handrörelse, slinker Beata förbi henne. Beata ställer sig återigen i den
position hon hade innan hon blev bortskuffad av Ebba, dvs. med ryggen mot
väggen och linjalen.

Nu måttar den äldre flickan ut Beatas längd på väggen. Alla
flickorna tittar på Beatas längdmärke. Därefter försvinner Anna
och Ebba ut till höger i bild. Även Beata försvinner ut till höger i
bild, medan den äldre flickan står kvar en stund och studerar
vägglinjalen innan hon försvinner ut i ett angränsande rum.

Beata står ofta som åskådare och tittar på de andra barnens aktiviteter. Hon håller
ofta till i utkanten av deras lekterritorium. Inte i någon sekvens under de fyra
timmar som Beata förekommer på videobanden deltar hon i rollek eller fantasilek
med andra barn. Trots att Beata gärna initierar olika lekar eller andra aktiviteter,
får hon inte de andra barnen med sig i lekar/aktiviteter där hon själv är en av
aktörerna. I exemplet ovan lockade Beata genom sin aktivitet de andra barnen till
sig, medan i den nästkommande illustrationen tar de över hennes lektema och
hon lämnas sedan därhän. Beata leker hund och kommer krypande på alla fyra.
Hon håller en bok i munnen. Hon kryper fram till den hörselskadade pojken Lars,



115

som håller på att bygga en koja med hjälp av stolar och kuddar. Han stannar upp i
byggandet och sträcker sig efter Beatas bok. Hon släpper den och Lars tar boken,
sätter sig på en stol och börjar bläddra i den. Beata ställer sig på knä vid hans
sida och tittar ner i boken.

Beata: Den är min (syftar på boken). Hon tittar på bilden i boken
som Lars fått upp och säger: Det där är Ninja (en sagofigur).
Lars tittar med en uttryckslös min upp från boken på Beata.

 Två döva barn, en yngre pojke och en äldre flicka, kommer fram till dem.
De tittar över Lars axel ner i boken.
Beata pekar i boken: TITTA! DEN OCH DEN. DOM ÄR SAMMA! Hon
kurar ihop sig och drar upp axlarna mot huvudet som för att
ytterligare dramatisera figurerna.
Den yngre pojken: DOM HAR LIKA KLÄDER! HA!
Beata med ett stort leende på läpparna: JA, TITTA!

Lars bläddrar snabbt ut boken. Han räcker den till den yngre pojken som tar emot
boken och som snabbt slinker iväg med den och sätter sig i ett hörn med ryggen
vänd mot Beata och tittar i boken. Hon följer efter honom och gör några försök
att återfå kontakten med honom, genom att försöka sticka huvudet mellan honom
och väggen. Men genom att han behåller sin position i hörnet och har ryggen mot
henne, utestänger han effektivt Beata från att kunna nå honom. Till sist går hon
och sätter sig på en stol och tittar på Lars som har återupptagit byggandet av
kojan.

Beata närmar sig det andra barnen genom att hon tar en underordnad position, i
en roll som hund. Dessutom kryper hon fram på alla fyra. Trots alla signaler om
att vilja leka och att inta en underordnad roll får Beata inte de andra barnen med
sig i något samspel.

Kommunikationen med personalen som fyraåring
Beata initierar inte bara samtal med barn utan också med personal. I de allra
flesta fallen initierar hon samspel via talad svenska. I sällsynta fall tar hon
kontakt med den döva personalen via teckenspråk. När hon själv blir kontaktad
av den döva personalen verkar hon dock inte ha några svårigheter att förstå vad
de tecknar. Men oavsett på vilket språk hon initierar kontakt och med vem,
hörande, hörselskadad eller döv, blir hon oftast besvarad med en förmaning, en
upprepning av sitt yttrande, eller så har svaret inte alls något med hennes yttrande
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att göra. Dessa korta dialoger mellan Beata och de vuxna, ser ofta ut enligt
följande;

Beata: Jag ska rita en blomma till min storasyster.
Personal: Ska du rita en blomma?

eller
Beata: Titta, en blå boll!
Personal: Mmm. Sätt dig ordentligt på stolen!

Därefter avstannar samspelet. Vid sådana tillfällen blir Beata ofta stillasittande,
som om hon försjunker i sig själv eller ser ut som att aktiviteten tråkar ut henne.
Men skapande aktiviteter verkar i högsta grad tilltala Beata. I flera sådana
sekvenser syns hon i inledningsskedet sitta och le eller glatt nynna för sig själv.
Trots hennes positiva inställning till uppgifterna, att klippa och klistra, rita, knåda
med lera, etc. blir inte utfallet för hennes del alltid odelat gynnsamt, eftersom hon
så sällan får till stånd ett samspel med de andra inblandade.

Beata behöver i många fall se ansiktet på den hon pratar med för att kunna
uppfatta vad han/hon säger. Om hon under tiden riktar blicken åt ett annat håll
t.ex. på ett objekt de ska jobba med, måste den andre vänta och ge sig till tåls tills
ögonkontakt återigen har etablerats. Först då kan samtalet fortsätta. Som exempel
här nedan visar kan det få till konsekvens att pauser mellan parternas olika
turtagningar blir längre än vad som är brukligt i kommunikation mellan två
hörande parter. Om den andre ändock fortsätter att tala är sannolikheten stor att
Beata inte uppfattar samtalet.

Beata, en äldre hörselskadad pojke vid namnet Petter och två ur personalen, båda
hörande, sitter vid ett bord. Petter håller på att plantera en blomma. Personalen,
Ami och Britt, sitter med var sitt barn vid sin sida. Beata, som inte verkar vara
upptagen med något speciellt, räcker fram en liten pappersbit till Ami.

Beata: Här får du!
Ami: Är det en peng som ska planteras?
Petter till Ami: Du, hjälp mig med att hålla där (blomman som skall
planteras).
Ami vänder sig till Petter och håller hans blomma medan han häller jord
över rötterna.
Petter: Oh, va svårt. Jag klarar inte det här.
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Beata med blicken riktad mot Ami: Jag vill också göra det där. Hon pekar
på Petters blomkruka.
Ami tittar på Beata: Ja du får plantera … och nu riktar hon blicken mot
alla blomattiraljerna, dvs. växter, blomkrukor och en påse med blomjord
som ligger framför Britt.
Beata tittar på blomsakerna framför Britt.
Ami fortsätter meningen: … två blommor.
Ami vänder sig, både med kropp och ansikte, mot Petter.
Beata vänder sig med ett leende mot Ami, dvs. där hon förväntat sig att
finna Amis ansikte.

Men Ami har påbörjat ett samtal med Petter och därför uppmärksammar hon inte
att Beata först nu är klar med att titta på blomsakerna och redo att fortsätta det
samtal som de nyss påbörjade. När det går upp för Beata att Amis intresse inte
längre finns kvar hos henne sjunker hon ihop på stolen, riktar blicken rakt fram-
för sig och hon stoppar några fingrar i munnen och börjar tugga på dem.

Några minuter senare vänder sig Beata till Ami med ett uttalande som i
prosodi mer liknar en fråga än ett konstaterande: Jag ska göra detsamma?
Ami vänder sig mot Beata: Ska du plantera en likadan?
Beata nickar och har blicken riktad mot Petter.
Ami tittar först på Beata: En likadan. Därefter vänder hon sig mot
Petter och tecknar: SAMMA.
Britt lägger en kruka, en blomma och jordpåsen framför Beata, som sitter
och tittar på Petter.

Som framgår i sekvensens inledningsskede verkar Beata pigg på och ivrig över
att få plantera sin blomma, men i slutskedet framstår bilden av en till synes
ointresserad flicka som lägger allt initiativ hos den vuxne. Beata blir kroppsligt
inaktiv och uttrycker sig inte längre i språkliga termer, utan kommunicerar enbart
med nickningar och blickar, som hon inte ens riktar till den hon pratar med.

Ibland säger Beata oväntade saker så att samtalet tar en annan vändning än vad
partnern verkar förvänta sig. Beata har svårt att artikulera vissa språkljud vilket
gör att hon behöver den andres fantasiförmåga och goda vilja att tolka hennes tal
rätt. Exemplet nedan är hämtat från ett sådant tillfälle. Fyra barn sitter samlade
vid ett bord och klipper ut olika djurbilder ur en tidning som de sedan klistrar upp
på ett papper. En av personalen sitter med dem vid bordet. Beata har under en
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längre tid suttit och klippt runt en djurbild, så det återstår inte mycket av den
ursprungliga bilden.

Personalen: Vad har du klippt ut för ett djur?
Beata, med halvslutna ögon och med ett leende på läpparna: Jag har
gjort en kops, samtidigt som hon med handen uppe på huvudet
tecknar: EN BOLL. Hon pekar på en bild i tidningen som ligger
framför henne. På bilden syns en flicka som har en toppluva med
tofs på huvudet.
Personalen med en förvånad min både i ansiktet och i prosodin, gör
samma tecken med sin hand som Beata och säger (TSS): En tofs?
Beata tittar leende mot personalen och svarar (TSS): Likadan hemma.
Personalen: Har du gjort det?
Beata: Jag vill likadant, en kofs (dvs. tofs).
Personalen: Jaha.

När Beata verkar signalera för lek, med halvslutna, kisande ögon och med ett
leende på läpparna, blir personalen istället konkret i sitt förhållande till henne och
upprepar det korrekta uttalet. Personalen verkar enbart fästa avseende vid Beatas
språkliga uttryck och bortser från de icke-språkliga signalerna, bl.a hennes
ansiktsmimik som signalerar fantasi och lek. Även Beata övergår då till att bli
saklig och konkret i sitt svar till personalen och därefter avslutas dialogen.
Dessutom framgår att Beata besvarar sin partner på det sätt som hon själv blir
tilltalad dvs. på talspråk eller med TSS.

Vid andra tillfällen då personalen går in och direkt relaterar till något omkring
Beatas person eller kring något hon gör t.ex. genom att visa henne förtroende
eller spegla hennes handlingar, utvecklas hennes kommunikativa uttrycks-
möjligheter högst märkbart. Ett sådant förlopp skildras i nästa exempel. Beata
och en ur personalen sitter vid ett bord. Beata målar och personalen betraktar
hennes målning.

Personal med ett leende på läpparna, böjer sig fram, och kommer nära
Beatas ansikte: Är det parken där borta? Är de´ det?
Beata tittar på teckningen. Ett stort leende sprider sig över hennes
ansikte. Hon tittar upp på personalen: Det är rutschbana.
Personal fortfarande nära och leende: Ja, rutschbana borta i
stadsparken. Va fin den är!
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Beata håller kvar blicken på personalen ytterligare en liten stund med
leendet på läpparna. Hon tittar ner på teckningen. Därefter fortsätter hon
att måla, fortfarande med ett leende på läpparna.

I denna sekvens då personalen på ett positivt sätt relaterar direkt till det Beata
sysslar med blir flickan både tydligare i sitt uttal och mer grammatiskt korrekt i
sina språkliga uttryck. Dessutom tar hon spontant ögonkontakt med personalen.

Kommunikationen med de andra barnen och med personalen som femåring
Som femåring har Beata blivit alltmer gestuell-visuell i sin kommunikation.
Förutom att hon initierar kontakt med döva på teckenspråk så försäkrar hon sig
om att ha ögonkontakt med den hon vill samtala med innan hon startar dialogen.
Hon tecknar nu i flerordssatser med den döva personalen, till skillnad mot den
fyraåriga Beata som i huvudsak uttryckte sig med enstaka tecken.

I videomaterialet finns tydliga exempel på samspel som påverkar Beatas
kommunikativa förmåga i positiv riktning men även exempel på det motsatta
förhållandet. Vid de tillfällen när Beata uppmärksammas av den vuxne växer hon
både i kommunikativt och i språkligt avseende. Den scen som nedan beskrivs
visar dels på Beatas svårigheter, dels hur den vuxne med små medel kan få
samspelet mellan Beata och andra barn att utvecklas i endera positiv eller negativ
riktning.

Beata, Carola och en döv personal, sitter och spelar spel. Personalen deltar inte i
spelet utan ger endast flickorna en hjälpande hand. Det finns två tärningar att slå.
Den ena bestämmer färg och den andra det antal prickar som skall kombineras
med färgen. Utfallet på dessa två tärningar måste passa de bestämda kombina-
tionerna som finns på spelplanen för att deltagarna skall få poäng och kunna
flytta sina spelpjäser.

Beata kastar tärningarna, tar sin spelpjäs och placerar den på 
planen.
Personalen berör med sin hand Beatas överarm och tecknar: TITTA
DÄR och pekar på spelplanen.
Beata tittar ner på spelplanen.
Personalen till Beata: VAR ÄR DEN SVARTA? VAR ÄR DEN SVARTA?
VAR ÄR DEN SVARTA?
Beata tittar först nu upp på personalen.
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Personalen: VAR ÄR DEN SVARTA.
Carola som omväxlande haft ögonkontakt med personalen och tittat på
spelplanen riktar sig till Beata: Där är den svarta. Hon tittar upp på
personalen och pekar: DÄR.
Beata tittar ner på spelplanen.
Personalen tittar på Carola: HUR MÅNGA ÄR DET?
Carola med blicken på personalen: TRE.
Beata tittar upp på personalen.
Personalen: DET ÄR OMÖJLIGT (dvs. färgen svart och siffran tre är
en felaktig kombination) och tar bort Beatas pjäs från spelbrickan: HÄR.
DEN ÄR DIN.
Beata tittar upp på personalen och pekar på spelbrickan: DEN?
Personalen: SLÅ DINA TÄRNINGAR NU.

Under detta inledningsskede har Beata oftast blicken riktad mot spelplanen. Detta
betyder att hon sannolikt missar en stor del av den teckenspråkiga diskussionen
mellan personalen och Carola. Hon har inte uppfattat personalens försök att lära
ut spelets regler och därför förstår hon inte varför personalen flyttar bort hennes
spelpjäs när hon dels fått svart färg som tärningen visade, dels ställt den på den
svarta rutan. Och på sin indirekta fråga om anledningen till att personalen tar bort
hennes spelpjäs - DEN? - får Beata en uppmaning av personalen att återgå till
spelet. Ingen av parterna relaterar här till det den andre avsåg. I nästföljande
replik börjar Carola att tala när hon riktar sig till Beata. Antagligen gör hon
denna övergång från teckenspråk till svenska för att hon uppfattade Beatas
tvekan och kommentar - DEN? som att hon inte förstått budskapet från personalen
då hon tecknar. Därför håller Carola fast vid att tala när hon nu riktar sig till
Beata. Men det tyder också på att Carola intagit en liknande roll som den vuxne i
förhållande till Beata - hon börjar styra och hon gör så att det blir extra svårt för
den döva personalen att upptäcka det, eftersom hon väljer att tala till Beata.

Carola till Beata: Det är din tur.
Beata tar tärningarna och tittar ner på spelbrickan och slår den
första tärningen.

Spelet fortsätter och barnen turas om att slå tärningarna. Beata har för det mesta
blicken riktad på spelplanen, medan personalen och Carola sitter och småpratar
med varandra om spelet. Beata vänder på huvudet när en pojke i gruppen
kommer springande bakom henne och hon följer honom med blicken. Så blir det
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hennes tur att slå tärningarna. Både personalen och även Carola försöker nu göra
henne uppmärksam på att det har blivit  hennes tur. Men det tar ett tag innan hon
vänder sig mot personalen, med ett brett men ansträngt leende där läpparna är
sammanpressade. Personalen, med en allvarlig min över ansiktet, pekar på
tärningarna på bordet: DÄR!

Plötsligt får Beata rätt kombination men hon märker det inte och överräcker
tärningarna till Carola. Personalen uppmärksammar henne på att kombinationen
var rätt och att detta ger henne den första poängen.

Personalen berör Beatas axel: MEN TITTA! Hon pekar på
tärningarna: TRE OCH BLÅ och på spelplanens ruta: RÄTT! DU KAN
FLYTTA UT EN MARKÖR!
Ett litet leende sprider sig i Beatas ansikte. Hon flyttar in den första
spelpjäsen på planen.

Det märks nu en tydlig förändring hos Beata. Dels blir hon mer inriktad på
samspelet med de andra än tidigare dels reser hon på sig kroppsligen genom att
hon sträcker på sig, reser upp huvudet och tittar ömsom på Carola och ömsom på
personalen. Spelplanen ger hon enbart små korta ögonkast.

Carola slår sina tärningar.
Beata tittar först på tärningarna, sedan på spelplanen och slutligen 
på Carola.
Carola för handen mot munnen: ÅH! (i betydelsen Jag får ännu en
felaktig kombination).
Beata med ett snett litet leende på läpparna, vänder sig och tittar på 
personalen.
Personalen till Carola: DET ÄR SVÅRT ATT FÅ RÄTT KOMBINATION.
Beata tittar ner på spelplanen, ler stort med öppna läppar och riktar blicken
rakt in i kameran.

Beata verkar att ha tagit till sig berömmet från den vuxne, trots att det endast
riktades till henne i indirekt form. Från och med nu och en kort period framåt
ökar Beatas kommunikativa repertoar. Förutom att hon blir mer motoriskt aktiv
vilket syns i ett ökat minspel och en mindre stel kroppshållning, blir hon tyd-
ligare i sin gränssättning på så sätt att hon inte viker undan med blicken och
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håller fast blick-kontakt under längre tid. Dessutom uttrycker hon sig också
språkligt.

Beata slår nu sina tärningar än en gång. Hon ser på kombinationen:
NEEJ! (dvs. inte rätt).
Personalen: HAR DU GLÖMT ATT DU SKA SLÅ EN TÄRNING I TAGET.

I och med att Beata får en tillsägelse återgår hon som tidigare till att bli stelare
både i ansiktsuttryck och i kroppshållning. Tillsägelsen verkar dessutom få kon-
sekvenser för hur Beata blir kontaktad och tilltalad av det andra barnet.

Beata sänker blicken, tittar på sina tärningar, ger personalen ett
snabbt ögonkast. Under tiden som hon i tur och ordning slår sina tärningar
håller hon blicken sänkt. När tärningarna ligger stilla, tittar hon snabbt
upp på personalen, för att återigen sänka blicken och titta ner på
spelplanen. Beata tar upp vänster hand som stöd under hakan och en
missnöjd, trumpen min i form av ett upp och nedvänt U sprider sig över
munnen. Höger arm ligger still mot bordsskivan. Beata håller fortfarande
blicken sänkt.
Personalen: NEJ (dvs. inte rätt).
Carola har suttit och tittat på personalen och Beata. Det är hennes
tur att slå tärningarna. Hon kastar sig över tärningarna på bordet,
nära Beatas arm: Dom! Och med ett slag stöter hon bort Beatas arm: Akta
på dig!
Beata sitter helt stilla och hon rör inte en min utan fortsätter att titta ner på
bordet.

Vid flera tillfällen får Beata ta emot grimaser och hon blir även uppläxad av
några av de jämnåriga barnen. Oftast sker utfallen i skymundan då ingen vuxen
ser. Men även vid de tillfällen då Beata protesterar och beklagar sig över den
behandling hon utsätts för till någon vuxen hörsammas hon inte alltid, som i
exemplet nedan.

Det är samling. Alla barnen sitter i en halvcirkel. Framför dem sitter en i
personalen som skall leda samlingen. Till sin hjälp har hon personalen, Ulla, som
sitter bland barnen. Var och en av barnen skall gå fram till en låda som står
placerad vid ledaren och ur den välja ett föremål. Därefter skall de berätta om sitt
val för de andra i gruppen. Det kan vara en leksaksbil, ett par solglasögon, en
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väska etc. De allra flestas blickar är riktade mot det barn som för tillfället står
framme vid lådan.

På Beatas högra sida sitter Ulla, och pojken Erik och skojar med varandra. Deras
skratt och skämt verkar ha väckt Beatas intresse och hon vänder sig mot dem.

Ulla med ett glatt ansiktsuttryck och ett stort leende på läpparna säger till
Erik: Haha, du skojar allt med mig du!
Erik svarar i skämtsam ton: Nehe!
Beata faller in i deras samspel. Hon böjer sig fram som för att komma dem
närmare och hon har ett leende på läpparna: Du skojar Ulla!

Allas blickar är riktade mot lilla Stina, förutom Beatas som vänder sig mot den
andra grannen, Carola. Likt en katt som vill vänslas vänder Beata upp sitt leende
ansikte mot Carolas kind, dock utan att nudda den. Blixtsnabbt reagerar Carola
och smäller till med sin hand över Beatas kind så att en tydlig “klatsch” hörs.

Beata sätter sig bakåtlutad på stolen, med nedböjt huvud. Hon gnider sin
hand över kinden och säger med hög, ledsen stämma: Jag skulle bara
lukta. Hon smällde mig!
Personalen nu vänd mot Beata: Njaa, men var....
Stina framme vid lådan, med en väckarklocka i handen, kallar på
personalens uppmärksamhet: Hörru!
Personalen vänder sig direkt till Stina och säger: Ja! En väckarklocka!
Beata tittar under lugg på Carola, men övergår ganska snabbt till att följa
Stina och hennes berättelse om väckarklockan.

Under den tvååriga projekttiden har inte kameran vid något tillfälle lyckats fånga
Beata i en leksekvens med andra barn. Däremot syns hon ofta, som i de ovan
redovisade exemplen, i olika skapande aktiviteter under ledning av någon vuxen
eller så betraktar hon de andra barnens aktiviteter.

Sammanfattande kommentar
En genomgång av observationerna av den fyraåriga Beata visar att hon inte alltid
etablerar ögonkontakt med den hon önskar kommunicera med. Detta verkar vara
en av anledningarna till att hennes språkliga yttranden, både på svenska och på
teckenspråk, blir “hängande i luften”. Samspelspartnern, som kan vara ett barn
eller en vuxen, är inte medveten om att han eller hon har blivit tilltalad av Beata,
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vilket i sig kan vara en förklaring till att hon så sällan får gensvar på sina
kontaktförsök. Men analysen visar också att så inte alltid är fallet. Trots att hon
med tiden utvecklas och med större säkerhet riktar sina yttranden mot en speciell
person, genom att hon försäkrar sig om att ha ögonkontakt med samspels-
partnern, blir hennes kontaktinitiativ ändå ofta obesvarade oavsett om personen
är vuxen eller barn, döv, hörselskadad eller hörande. Vid de tillfällen som Beata
får ett svar är det oftast i form av en uppmaning, en förmaning eller en upprep-
ning av det hon själv har sagt. Även om Beata med tiden blir säkrare på att ta
ögonkontakt med sin partner är detta fortfarande ingen garanti för att hon får fler
responser på sina kontaktförsök än som var fallet när hon var ett till två år yngre.

Beatas svårigheter att etablera kontakt med andra verkar inte enbart ligga på det
språkliga planet men konsekvenser kan bl.a. avläsas i språket. För att Beata ska
kunna träda fram som person och i kommunikativt-språkligt hänseende, vilket
hon gör under mycket korta och begränsade situationer, behöver hon vara i en
varm och trygg relation. När personalen skapar dessa situationer märks en klar
utveckling av Beatas kommunikativt-språkliga kompetens. När detta inte lyckas
märks det också eftersom hon då ofta misslyckas i att ta och ha ögonkontakt samt
att hennes språkliga uttryck blir både färre och kortare, uttalet otydligare och
grammatiken sämre. För Beata är förmågan att ha och ta ögonkontakt med en
annan person mycket intimt sammankopplad med det emotionella känsloläget
som de båda parterna kan skapa i situationen.

Beata är också beroende av att den hon för tillfället samtalar med visar ett
genuint intresse för henne och för vad hon sysslar med, annars  fäster hon istället
blicken på något annat, t.ex. titta ner i bordet eller på sitt pyssel. Därmed tappar
hon också mycket information om vad som händer i situationen, vilket ibland får
vittgående konsekvenser för det sociala samspelet mellan henne och de andra på
förskolan.

Men det är inte bara Beata som har problem med att etablera ögonkontakt. Av
redovisningen framgår också att personalen har svårt att förstå nödvändigheten
av att Beata måste se på dem när de talar för att kunna hänga med i samtalet.
Detta gäller för övrigt även den döva personalen som inte heller alltid försäkrar
sig om att de har hennes visuella uppmärksamhet.
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Det kan tyckas som en motsättning att Beata skulle ha svårigheter att upprätthålla
ögonkontakt med andra när hon så ofta står och tittar på vad de andra barnen gör.
Men hennes behov av att visuellt uppmärksamma sin omgivning är också
orsakad av hennes hörselnedsättning, dvs. Beata har svårigheter att auditivt
uppfatta vad andra säger. Det betyder att om hon inte har sin visuella uppmärk-
samhet riktad mot just den person som hon vill kommunicera med eller som vill
kommunicera med henne, kan varken hon eller partnern vara säker på att någon
kontakt har initierats eller att budskapet överhuvud taget har uppfattats. Genom
att visuellt överblicka sin omgivning söker hon sannolikt få bättre kontroll över
situationen genom att försöka utröna vad de andra gör och vad som kan förväntas
av henne själv.

Ibland händer det att Beatas verbala yttranden blir av typen “goddag yxskaft”,
eftersom hon varken rätt tolkar kontexten eller förväntningar på henne själv från
omgivningen. Dessemellan är hon mycket klar och tydlig, speciellt när hon får
konkreta frågor av personalen om vad hon själv vill. Dessa ibland motsägelse-
fulla bilder av Beata verkade förbrylla personalen och tolkades som att hon intar
en mycket avvaktande och kritisk hållning till att samspela med andra. Att hon är
ointresserad av kontakter med andra framstår uppenbarligen som en feltolkning i
ljuset av videoanalyserna eftersom hon vid ett stort antal tillfällen försöker få
igång dialoger och samspel med andra trots att hon så ofta blir avvisad av dem.
Det är svårt att finna någon skillnad i hur Beata blir kontaktad av de andra barnen
och av de vuxna. Det verkar som om de vuxnas sätt att ta kontakt med Beata har
blivit modell för hur barnen gör när de i sin tur kontaktar henne.

Själv inleder hon ofta kontakt genom att närma sig den andre med ett leende på
läpparna som för att markera att hennes syfte är gott. Denna tillagsinställning
som hon ofta visar är förståelig. Men tyvärr får det inte den effekt som Beata
eftersträvar. Det verkar som om det kan vara lättare för personal att ta till sig ett
argt och utagerande barn och förstå den negativa utvecklingspotentialen som kan
finnas i ett sådant beteende än då barnet är hänsynsfullt och dessutom leende.

I ljuset av dessa beskrivningar är det förståeligt att Beata har svårt att träda fram
och ta sin plats bland de andra barnen i barngruppen. Hon är beroende av de
vuxnas stöd. Vid de tillfällen som hon får hjälp av någon vuxen klarar hon
uppgiften väl. Då kan hon genom sin rakare hållning, ökade motorik, mera
avslappnad och rikare mimik inte bara bli mer explicit i sitt språk utan också mer
tydlig och säker i sitt uppträdande gentemot de andra barnen.

4. ADAM - “den kontrollerande centralfiguren”
Första gången vi träffar Adam är han fem år gammal och vid sista inspelningen
är han cirka sju år.
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Adam är en pigg och påhittig pojke som verkar uppskatta det mesta av vad
verksamheten på förskolan har att erbjuda. Hans kropp verkar ibland ha svårt att
vara stilla. Han är hjälpsam mot sin omgivning och han är uppmärksam på vad
andra vill säga eller vad de vill ha, såväl mot de yngre som mot de jämgamla
barnen. Om någon av de andra barnen är ledsen finns Adam ofta där för att
trösta. Behöver de vuxna hjälp finns Adam också där för att ge dem en hjälpande
hand. Adam befinner sig i ofta centrum av olika aktiviteter och får av den
anledningen också mycket uppmärksamhet från sin omgivning. Denna iakttagel-
se visar sig ha betydelse för den fortsatta förståelsen av Adams utveckling.

Kommunikationen med de andra barnen som femåring
Utifrån analysen av videobanden kan vi konstatera att Adam inte har några
synbara problem när det gäller att initiera kontakt med döva barn. Han ser då
först till att han har ögonkontakt med den han vill kommunicera med. Om så inte
är fallet, tar han först kroppskontakt för att därigenom fånga den andres blick.
Därefter inleder han en språklig dialog. Adam använder däremot något
annorlunda strategier när han tar kontakt med de hörselskadade barnen. I vissa
fall söker han kontakt med dem på samma sätt som med de döva barnen genom
handviftningar, kroppskontakt men ibland enbart via rösten. Det kan då hända att
hans försök inte blir besvarade p.g.a. att partnern inte har uppfattat hans auditiva
tilltal.

Adam intar nästan alltid ledarpositionen i lek och samspel med de andra barnen.
Denna roll ger honom möjlighet att vara den som ger förutsättningarna för leken
och han kan därmed styra lekens utveckling. Adam delar gärna ut roller av
underordnad karaktär till de andra, t ex rollen som baby, småbarn eller hund,
medan han själv tar ledarpositionen som kung, hövding eller liknande. Ofta
avbryter han de andra barnen när de vill vara med och planera leken, bestämma
sin roller etc. När de andra barnen visar sitt missnöje över den behandling han
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utsätter dem för målar han upp spännande scenarion för att locka dem att stanna
kvar och fortsätta leken.

Ett exempel; Adam och tre av de jämnåriga kamraterna har varit i utklädnings-
lådan och tagit var sin hatt och var sitt tygstycke som de hängt  över axlarna.
Pojkarna har påbörjat en lek och klätt ut sig till riddare. Adam ställer sig
mittemot de andra tre pojkarna och ger dem en efter en roller som småprinsar,
tre, fem och sju år gamla. Själv tar han rollen som kung.

“Treåringen” säger: JAG VILL VARA NIO ÅR...,
Adam avbryter honom mitt i meningen genom att utdela ett kraftfullt slag 
på hans arm, samtidigt som han säger: NI ÄR PRINSAR OCH JAG ÄR
KUNGEN, TRETTIOFEM ÅR GAMMAL. VI MÅSTE SKYNDA OSS TILL
SLOTTET FÖR ATT  HINNA FÖRE STORVISIREN.

Pojken som försökte vara med i planerandet tystnar, viker undan med blicken och
får ett bekymrat ansiktsuttryck. Adam försvinner springande ut ur kameravinkeln
med två av småprinsarna efter sig och efter en kort stund följer även “treåringen”
efter dem.

Adam tar ibland kroppskontakt med andra på ett ganska hårdhänt och närgånget
sätt. Han ses ofta uppmärksamhetsvifta med handen mycket nära den andres
ansikte vilket ofta leder till att den andre ryggar tillbaka. Vid den fjärde
inspelningen sitter Adam bredvid treåriga Åsa och äter lunch. Det serveras soppa.
Barnen har ätit upp det mesta på tallriken;

Åsa lägger ifrån sig skeden.
Adam plockar upp skeden, fyller den med soppa och för den mot
Åsas mun.
Åsa kniper ihop munnen och vänder bort ansiktet från Adam.
Adam lägger ner skeden och säger: VARSÅGOD, TA LITE SOPPA.
Åsa tittar på Adam, på soppan och återigen på Adam.
Adam: DU, ÄT DIN SOPPA! Han gör ett nytt försök och för
soppskeden mot Åsas mun.
Åsa kniper ihop munnen och vrider huvudet bort från honom.
Adam lägger ner skeden, påkallar Åsas uppmärksamhet genom att
slå tre gånger på hennes arm.
Åsa, nu med kroppen lutad bort från Adam, tittar på honom under
lugg med sänkt huvud och med ett bekymrat drag över ansiktet.
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Åsa sitter under en lång tid och tittar ömsom på Adam, ömsom på de andra
barnen eller in i kameran. Adam sitter tyst och med blicken riktad rakt framför
sig.

Adam verkar vara attraktiv som lekkamrat för de andra barnen och han kan locka
många barn till sig. Han är ständigt i centrum i lek och i andra aktiviteter. Han är
påhittig när det gäller att finna nya lekar eller utveckla gamla. Vid det tredje
inspelningstillfället sitter Adam, den jämnårige hörselskadade flickan Tove och
en personal och spelar ett tärningsspel. Det är personalens tur att slå tärningen.

Personalen tittar på Adam.
Adam säger, med ett stort leende på läpparna: JAG SKA VINNA,  JAG!
Personalen också med ett stort leende på läpparna: TROR DU ATT DU
KOMMER ATT VINNA! NEEJ DET TROR INTE JAG! MEN OM DU
VINNER SÅ FÅR DU BJUDA OSS PÅ EN STOR TÅRTA!
Adam: MEN JAG HAR INTE MED MIG NÅGON TÅRTA. JAG BJUDER ER
PÅ BLOMMOR ISTÄLLET!
Personalen tittar först på Adam: VA! BLOMMOR. Tittar därefter på Tove:
HAN SKA BJUDA OSS PÅ BLOMMOR!
Adam tar kroppskontakt med personalen som fortsätter
samtalet med Tove. Adam tar tag i hennes ena hand och drar den till sig.
Personalen drar tillbaka handen och fortsätter samtala med Tove: VILKEN
KONSTIG EN!

Personalen försöker således föra in Tove i samtalet och låter sig inte avbrytas av
Adam som söker hennes odelade uppmärksamhet. När han till slut får
ögonkontakt med personalen ökar han takten och hastigheten i språket och säger:

JAG SKA BJUDA ER TVÅ PÅ NALLEBJÖRNAR, PÅ BORD, PÅ
LAMPOR, PÅ HUNDAR, PÅ RIKTIGA HUNDAR.
Personalen till Tove: VA!? och vänder till Adam: VA! SKA VI ÄTA
HUNDBEN?! Personalen tittar på Tove.
Adam tar kroppskontakt med personalen och fortsätter utan att ha 
etablerat ögonkontakt med de andra: PÅ RIKTIGA KATTER.
Adam ser att personalen är vänd mot Tove, tar kroppskontakt och
söker genom viftningar uppmärksamheten från personalen och 
fortsätter: PÅ RIKTIGA KANINER, PÅ HÄSTAR.
Personalen vänder sig mot Adam: SKA VI ÄTA DOM?!
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Adams fortsätter att prata i samma intensiva tempo som han nyss gjorde. Han
namnger en rad olika objekt.

Adam: OCH RIKTIGA SJÖAR OCH BERG OCH  RIKTIGA SKOR OCH PÅ
STOLAR OCH HATTAR OCH HJÄLMAR OCH BYXOR, KJOLAR,
TRÖJOR. 
Personalen vänder sig mot Axel med ett leende: VILKA GREJER!
Adam tar kroppskontakt med personalen, drar personalen i armen, slår
med handen på personalens lår, kontaktviftar och när han etablerat
ögonkontakt fortsätter han: NI SKA FÅ KVISTAR, BOLLAR OCH 
STENAR.
Personalen vänder sig till Tove: JAG VILL INTE ÄTA ALLA DOM DÄR
KONSTIGHETERNA. KVISTAR OCH STENAR, BYXOR, HUNDAR,
KATTER OCH BORD.
Adam sitter på sin stol, med nedsänkt huvud, händerna inklämda
mellan knäna och iakttar personalen under dennes samtal med Tove.
Personalen till Adam: NEJ DET FÅR VARA. Nu riktad mot Tove: JAG
VILL ALLT HA EN VANLIG TÅRTA.
Adam börjar att tala: Jag har inte med mig någon tårta.
Personalen: VA?
Adam vänder sig mot Tove och säger med tydliga läpprörelser men utan
röst: Jag har inte med mig någon tårta.
Personalen till Tove: DET BLIR INGEN TÅRTA TROR JAG.
Adam sitter nu med båda armarna hängande vid kroppen, tittar på
personalen: Neej, det finns bara det.
Personalen till Tove: VI FÅR VÄL VÄNTA OCH SE. Personalen fortsätter
nu vänd mot Adam och med ett leende på läpparna: DU FÅR INTE
VINNA!
Adam med ett leende: JO!

    Och så fortsätter spelet mellan de tre.

Adam lämnar ytterst lite utrymme för andra att komma in och ta sin tur i
dialogen. Dels håller han ett högt tempo i språket, dels tillåter han sällan att andra
får del av samtalspartnerns uppmärksamhet. Han vill odelat stå i fokus. När
personalen trots detta tar till orda och inte följer med i hans verbala flöde
samtidigt som personalen riktar sin uppmärksamheten mot det andra barnet i
sällskapet, blir Adam osäker och drar sig undan. Den annars så språkligt säkre
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Adam får svårt att uttrycka sig. Han lämnar teckenspråket, övergår till talad
svenska och till sist mimar han samma mening med klara munrörelser fast utan
röst till sin döva kamrat.

Kommunikationen med personalen som femåring
Adam söker sig till de vuxna, när han kommit i konflikt med de andra barnen.
Han blir klängig, önskar bli buren eller hållen i handen. Vid dessa tillfällen har
Adam svårt att invänta sin tur. Han går in och avbryter pågående samtal både
mellan personal och mellan andra barn och personal.

Han varierar sitt sätt att initiera kontakt med de döva, hörande respektive
hörselskadade i personalen. De hörande eller hörselskadade kontaktar han genom
att ibland ropa, ibland vifta eller ta kroppskontakt. Med den döva personalen
initierar han kontakt genom att beröra deras kropp eller vifta med händerna. Hans
sätt att ta kroppskontakt med personalen påminner om det sätt han använder för
att kontakta sina kamrater, dvs. en aning för hårdhänt och han lägger handvift-
ningar alltför nära ansiktet.

Ibland blir Adam något övermodig i sina kommentarer till personalen. Vid tredje
inspelningen sitter en av de vuxna med en treårig pojke på golvet. De har hällt ut
en låda full med olika bitar av tågräls. Adam sitter i närheten. Han leker ensam
med några bilar.

Adam kryper fram till högen med tågräls och börjar leta i den. Han tar upp
en bit slänger tillbaka den, kryper bakom ryggen på pojken och fram mot
personalen.
Personalen tar kroppskontakt med Adam och säger: DU samtidigt
som personalen försöker få honom att stanna upp.
Adam sträcker sig efter något: NEJ MEN!
Personalen motar tillbaks honom.
Adam: NEJ... MEN DU!  Han når några bitar, plockar upp och tar isär dem.
TITTA. TITTA, TITTA. DET DÄR SKA INTE VARA SÅ. DET SKA VA SÅ!
Han tittar upp på personalen.
Personal tittar ner på bitarna: JASÅ. JAHA. Tittar på Adam. DET VAR
BRA ATT DU VET.
Adam med blicken riktad på rälsbitarna: DET ANDRA TILLHÖR BRON.
Personal: JAHA - TILL BRON. DÅ FÅR DU PLOCKA IHOP DEN OM DU
VILL.
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Adam: NEJ. NU HAR DU LÄRT DEJ. JAG KAN INTE BARA HJÄLPA. DÅ
FÅR DU LÄRA DEJ. Adam kryper därifrån.
Personalen och pojken fortsätter att bygga upp järnvägen.

Samma dominerande drag som vi tidigare kunde observera hos Adam i hans
kontakt med de jämnåriga barnen återfinns alltså även i hans samspel med
personalen.

Kommunikation med de andra barnen och personalen som sexåring
Liksom i början av studien är Adam, vid sex års ålder, fortfarande språkligt
mycket aktiv vid samlingar och andra aktiviteter. Han berättar historier, som han
ibland kryddar med humoristiska t.o.m. självironiska inslag. Skillnaden nu
jämfört med tidigare är att han inte så ofta går in och avbryter andras samtal. Vid
de inspelningstillfällen där han avbryter andra är då han söker förklaringar eller
förtydliganden. Dessutom har han nu ett betydligt mjukare sätt att ta kropps-
kontakt med andra. Han lägger inte handviftningar så nära ansiktet som han
gjorde tidigare när han vill ha deras uppmärksamhet. De jämnåriga kamraterna
har också blivit bättre på att markera hur de vill bli kontaktade av Adam.

Adam vill fortfarande bestämma ramar och ge förhållningsregler till de andra
barnen hur de ska leka. Han bestämmer vilka leksaker som är hans och vem som
får använda sig av dem. Språket blir ofta ett uttrycksmedel för att ge instruktioner
eller uppmaningar typ: “Det här är min tunnelbana och den får bara jag använ-
da”, “Erik, plocka upp dina grejer” och “Jag vill att Sven ska leka med mig.
Kom! Hämta ett tåg.”

I exemplet som presenteras nedan uppstår vissa svårigheter i kommunikationen
mellan Adam och en av hans hörselskadade kamrater. Adam och en av de vuxna
bygger upp en gatubild med hus, bilar och en järnväg. Adam springer iväg och
frågar två av barnen, Sune som är hörselskadad och Kalle som är döv, om de vill
leka med honom. Båda pojkarna följer med Adam tillbaka till lekplatsen och
sätter sig bredvid honom. Adam har tre bilar framför sig.

Adam visar upp de tre bilarna i luften, tittar på Sune och säger: Sune
vilken bil vill du ha? Den eller den? (Men utan att ha förvissat sig om att
han har ögonkontakt med Sune). Adam får inget svar. Han tittar då mot
Kalle och viftar med handen framför honom: VILKEN BIL VILL DU HA?
VILL DU HA DEN ELLER DEN? Adam pekar och tittar på en av bilarna,
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därefter tittar han upp på Kalle. Adam till den vuxne som sitter i närheten;
Kan du ge mig den där bilen där borta?
Personalen ger bilen till Adam.
Adam säger till Sune, utan att ha ögonkontakt med honom: Vilken av
bilarna vill du ha?
Kalle pekar på en av bilarna som svar på Adams fråga.
Sune sitter fortfarande tyst och tittar på bilarna framför pojkarna som
Adam håller på att fördela mellan dem.

Kalle har uppfattat frågan och ger Adam sitt svar, medan Sune fortfarande verkar
vara ovetande om att han har blivit tillfrågad. Återigen söker Adam Sunes
uppmärksamhet, fast denna gång tar han inte bara kontakt med honom auditivt,
utan kompletterar försöket visuellt med en handviftning. Även Kalle försöker
hjälpa Adam genom att han med sin hand berör Sunes ben.

Adam tittar på Sune, kontaktviftar med handen i hans blickriktning:
Vilken av dom?
Kalle tittar på Sune och med en lätt handberöring mot hans ben (i 
betydelsen -  det är du nu)
Sune pekar på en av bilarna.
Adam tar två av bilarna i varsin hand. Den ena kör han till Sune och den
andra till Kalle. Samtidigt låter han som en bilmotor: Nn-jjj-öön.

Adam använder talspråk till Sune som är hörselskadad medan han tecknar till
Kalle som är döv. I samspelet med Sune försäkrar han sig dock inte om att han
har etablerat ögonkontakt innan han börjar tala. Adam kan inte vara säker på att
den andre har uppfattat att han har blivit tilltalad av honom. Han kan inte heller
veta om den andre vet att han blivit tilltalad men inte kunnat höra vad han sade
och att det är av den anledningen som han inte får svar. Denna osäkerhet utsätter
han sig inte för när han vill samtala med ett dövt barn eftersom han då är noga
med att visuellt söka kontakt för att kunna etablera ögonkontakt.

Vid den sista inspelningen förekommer Adam i bild under totalt sexton minuter.
Under den första delen av inspelningen (sju minuter) sitter barnen tillsammans
med personalen och äter mellanmål. Under måltiden tar Adam enbart kontakt
med den vuxne vid matbordet och själv blir han kontaktad av ett barn vid ett enda
tillfälle. Detta barn ber honom berätta vad ett annat barn tecknade.
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Senare under samma inspelning sitter Adam på golvet vid sidan av en jämnårig
flicka och bygger en järnväg. Under de sju minuter som scenen varar tar ingen av
barnen kontakt med varandra. Inte heller de andra jämnåriga pojkarna som leker
under stoj och skratt i samma rum som Adam, söker något samspel med honom.

Under de sista två minuterna sitter Adam i knät på en av de vuxna och tittar på
när de andra barnen lägger pussel. Den tidigare så språkligt aktive pojken har
blivit alltmer tillbakadragen i kontakten med andra, speciellt i kontakten med
andra barn. Hans behov av stöd och närhet till den vuxne har blivit allt tydligare,
vilket kan bero på att kontakten med de andra barnen har minskat.

Sammanfattande kommentar
Det var framför allt två sidor som framstod med tydlighet vid detaljregistreringen
av Adams kommunikativa uttryck. Den ena framträdande bilden var av ett barn
som ofta förekom i lek tillsammans med de jämnåriga kamraterna och som ofta
och gärna använde sig av språket och språkets möjligheter i samspelet med de
andra barnen. Tillsammans med sina jämnåriga kamrater, de flesta döva
tecknande barn, diskuterade han såväl verkliga händelser som fiktiva, såväl
konkreta som abstrakta. Han kunde ställa frågor; han kunde ta emot förslag från
andra. I konflikter eller i valsituationer var det möjligt för honom att ta emot
andras synpunkter, framhålla sina egna och verka för att de tillsammans kom
fram till ett enhetligt beslut. Han kunde också berätta långa historier.

Men Adam visade också en annan sida. Den handlade om att han både ofta och
gärna tog kontroll över situationer genom att dominera och kontrollera de andra
barnen, speciellt sina jämnåriga kamrater, ibland även de vuxna. Genom att
skaffa sig kontroll över de verbala inslagen kunde Adam vara ganska säker på
vad som skulle komma och vem som skulle säga vad eftersom han var den som
ensam dikterade villkoren. Det dominerande och kontrollerande beteendet var
framför allt synligt i förhållande till de jämnåriga eller yngre pojkarna och i viss
mån även till personalen.

Behovet av att dominera och kontrollera kom inte bara till uttryck i Adams sätt
att behärska språkliga samspelssituationer, t. ex. genom att inte ta ögonkontakt,
hålla ett högt tempo, vilket försvårade den andres möjligheter att yttra sig och
delta i samtalet. Språket kunde också ses som en spegling av Adams
känslomässiga tillstånd. Den konkretisering av språket som kunde studeras vid



134

exemplet med tärningsspelet, då Adam efter en stunds samtal enbart rabblade
upp ett antal objekt var sannolikt ett uttryck för att kommunikationen mellan
honom, den vuxne och den jämnåriga flickan hade brutit samman. För Adam
fungerade inte längre språket som ett åldersadekvat verktyg för att dela med sig
av tankar, känslor etc. utan hade blivit ett sätt att behålla eller hålla fast vid ett
tillstånd - att vara i centrum. Hans behov av närhet till vuxna var i dessa
situationer påfallande. Trots att Adam med lätthet kunde använda språket
behövde han den vuxnes stöd för att språket skulle kunna behålla den
kommunikativa funktionen - att dela med sig till andra, vilket då var en svårighet
för honom.

Adam verkade emellanåt missbedöma de hörselskadade kamraternas auditiva
uppfattningsförmåga i olika situationer. Han hade sällan gemensam uppmärk-
samhet i form av ögonkontakt med de hörselskadade barnen innan han påbörjade
en dialog. Han missbedömde uppenbarligen behovet av att även ha gemensam
ögonkontakt när han kommunicerade med andra hörselskadade barn. Däremot
var han säkrare i kommunikationen med de döva barnen.

5. CECILIA - “på spaning efter lek”
Cecilia är vid första videoinspelningen knappt två år gammal och vid sista
tillfället dryga tre år.

Trots att Cecilia tillhör de yngsta barnen på avdelningen leker hon ofta och gärna
med de något äldre barnen, både pojkar och flickor. Hon leker med tåg och bilar,
men verkar främst föredra fantasilekar på temat mamma, pappa och barn. Nyfiket
går hon in i olika leksituationer, utan att vänta på att någon annan inviterar henne
att delta. Cecilia förefaller vara en populär lekkamrat, trots att hon ibland beter
sig lite barnsligt och klumpigt i leken med de äldre barnen. Hon kan t.ex. lägga
sig ner på golvet mitt bland de äldre barnens leksaker. Ibland får hon stå ut med
törnar från andra barn men verkar ta dem med ro. Cecilia upprörs inte speciellt av
att få en knuff eller en verbal kaskad av okvädningsord över sig när hon beter sig
alltför “småbarnsaktigt”.

Kommunikationen med de andra barnen som tvååring
Den nästan tvååriga Cecilia växlar mellan att använda talad svenska och
teckenspråk. Hon besvarar tal med tal och den som tecknar till henne får ett svar
på teckenspråk. Men i spontan kommunikation verkar hon föredra att teckna.
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När Cecilia vill vara med och leka brukar hon ofta börja med att sätta sig ner och
betrakta de andra barnen, ibland med en för leken passande leksak i handen. Det
kan då hända att hon blir erbjuden att delta i leken. Men det händer också att hon
blir negligerad. Vid ett sådant tillfälle sitter de två femåriga pojkarna, Henrik och
Björn, på golvet och bygger upp en stadsbild. Båda pojkarna är hörselskadade.
Det finns olika hus, bilar och tåg utplacerade på golvet och de båda pojkarna kör
runt bland husen med bilar. Cecilia har satt sig ner på knä, lite utanför själva
lekscenen och tittar på vad de andra gör.

Björn låter som en brandbil när han kör runt med en bil i handen: Tut-tut-
tut-tut. Han kör fram till brandstationen och skall parkera bilen inne i
huset.
Björn: Men va är det som hänt. Han tar upp huset och tittar in i det: Jag
ska se vad som händer där inne.
Henrik kör fram sin bil till platsen där brandstationen stod: Tuuut
tuuut tuuut tuuut.
Cecilia lägger sig ner på magen, tittar på Henrik och pekar på ett tåg
som står bredvid henne: TITTA DÄR.
Henrik tar upp en bil som står bredvid tåget och fortsätter att låta: Tuut-
tuut tuut-tuut.
Cecilia reser sig upp och går iväg till en annan grupp av barn som
leker med att bygga en koja.

Cecilia förhöll sig något avvaktande och betraktade till att börja med pojkarnas
lek. När tillfälle gavs försökte hon gå in i leken genom att peka på tåget för
Henrik. Men de båda pojkarna, Henrik som direkt fick invitationen och Björn
som var upptagen med att undersöka stationshuset, lät sig inte lockas av hennes
försök att få gå in i leken. De var upptagna med varandra och sitt lektema.
Pojkarna verkar inte betrakta Cecilia som likvärdig lekpartner och agerar där-
efter. Hon är mycket yngre än de och av den anledningen befinner sig Cecilia
långt ner i den sociala hierarkin. Därför ger hon sig av mot andra mål.

Under den inledande inspelningsperioden syns Cecilia ofta i parallellek med
andra barn, både pojkar och flickor. Vid ett tillfälle sitter hon på golvet
tillsammans med den ett år äldre pojken Nils. Hela denna sekvens är ca fem
minuter lång. Cecilia har plockat fram ett bilgarage.
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I inledningen av denna sekvens finns dock en kort stund där något mer av en
samlek förekommer. Barnen imiterar och följer varandra i leken. T.ex. imiterar
Cecilia Nils speciella läte vid två olika tillfällen och Nils följer efter när Cecilia
kör upp sin bil i garaget. Men någon utvidgning av leken är det inte fråga om.

Nils vänder sig mot hyllan. Han låter: Aho. Han tar fram en bil ur
hyllan och som han kör omkring med i luften framför sig.
Cecilia ställer sig på knä vid hyllan. Hon låter: Aho.
Nils fortsätter att köra sin bil i luften samtidigt som han låter: Oui-oui.
Cecilia tar en kranbil ur hyllan, sätter sig ner och kör bilen på golvet
samtidigt som hon låter med samma intonation som Nils nyss hade: Oui-
oui. Därefter ställer hon tillbaka bilen i hyllan.
Nils tittar på kranbilen, reser sig på knä och tar en racerbil ur hyllan som
han räcker till Cecilia.
Cecilia sätter sig ner, tar emot bilen och tittar på Nils.
Nils tittar på Cecilia och på bilen som hon håller i handen.
Cecilia pekar med blicken och handen mot hyllan: DÄR.
Nils följer hennes pekriktning och han tar ut en gul bil från hyllan.
Cecilia följer Nils förehavanden med blicken, samtidigt som hon kör sin
bil uppför garagets ramp.
Nils kör efter med sin bil uppför rampen.
Cecilia tittar på Nils bil när han kör den uppför rampen, samtidigt som hon
låter: Oä-oä-oö
Cecilia tappar greppet om sin bil så att den kanar nedför rampen.
Nils tar undan sin.
Cecilia följer sin bil med blicken och vokaliserar: Wrööj. Hon reser sig
upp en bit fortfarande på knä så att bilen åker under hennes stjärt. Hon tar
tag i den utan att vrida på sig och hon har ett brett leende på läpparna. Hon
tittar på Nils.
Nils har under tiden ställt sin gula bil uppe på garaget. Han står nu
vänd mot hyllan, tar fram en vit bil som han ställer bredvid den gula bilen
uppe på parkeringen.

Barnen fortsätter att leka vidare på samma område och med samma tema i
ytterligare ca fyra minuter, men utvecklar inte något gemensamt lektema mer än
det som ovan beskrivits. Cecilia fortsätter att köra bilar upp och ner i garaget,
endera på den ramp som förbinder våningarna eller också transporterar hon dem
med en hiss till parkeringsplatsen högst upp på taket. Ibland tutar Cecilia som en
polisbil, ibland låter hon som en brummande bilmotor. Nils leker med sina bilar
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inne i bokhyllan. Det förekommer att barnen turvis betraktar den andres aktivitet
och ibland möts deras blickar under en kort period men sedan återgår de till den
egna leken. Något egentligt utbyte finns inte mellan dem, utan det är två liknande
lekteman som förekommer parallellt. Cecilia lämnar platsen och springer iväg till
en ny aktivitet i andra änden av rummet och Nils får strax en ny lekkamrat.

Det finns också tillfällen när de yngsta barnen i gruppen leker rollekar, som t.ex.
vid ett tillfälle när Cecilia och den ett år äldre döva flickan Lisa leker doktor.
Lisa, som är patient, ligger på en madrass på golvet och Cecilia, doktorn, ger
henne medicin och undersöker bl.a. hennes öron. Det märks att leken är
välbekant för barnen. De har klara roller, patient och läkare, och det förekommer
turtagning och ögonkontakt mellan parterna. Ingen egentlig språklig
kommunikation förekommer, men de har ändå ett väl fungerande samspel. Var
och en verkar helt klar över vad som förväntas för att de ska kunna fullfölja ett
nära samarbete.

Cecilia hämtar ett medicinmått ur doktorsväskan som ligger bredvid
madrassen på golvet. Hon går fram till Lisa och håller måttet till hennes
mun.
Lisa reser upp sitt huvud och låtsasdricker.
Cecilia går tillbaka till väskan, lägger tillbaks måttet och tar en
spruta. Medan hon går fram till Lisa drar Cecilia upp sprutan och sprutar
ut innehållet vid Lisas öra. Därefter får Lisa ett stick i armen. Cecilia går
ett steg tillbaka och tittar på Lisa.
Lisa viker upp sin underarm.
Cecilia: DU ÄR DOKTOR. LÄGG DEJ DÄR.
Lisa sätter sig upp.
Cecilia kryper ner bakom Lisas rygg och knuffar bort henne.   
Lisa kryper bort i andra änden av madrassen och lägger sig ner, fot mot fot
med Cecilia.
Cecilia: GÅ DIT och pekar på doktorsväskan.  

Barnen har växlat roller med varandra och leken fortsätter ännu ett tag.

Kommunikationen med personalen som tvååring
På samma sätt som Cecilia varierar sin språkliga kod, tal eller tecken, när hon
kommunicerar med barn varierar hon den också i kommunikationen med vuxna.
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Den som talar med henne svarar hon med tal och den som tecknar med henne
svarar hon på teckenspråk.

Vid ett tillfälle sitter Cecilia på golvet med en personal vid sin sida. Cecilia ger
personalen små Playmo-gubbar, en efter en, ur en plastlåda som hon har i sitt
knä.

Cecilia pekar med blick och hand bort mot ett bord: DÄR. Därefter vänder
hon blicken och tittar på personalen.
Personalen följer hennes blick- och pekriktning, tittar på Cecilia och säger
med ett litet leende på läpparna: VA. VILL DU HA BILEN SOM STÅR
DÄR?
Cecilia tittar på personalen samtidigt som hon fortsätter att peka: DÄR.
Personalen tittar på Cecilia och fortfarande leende: NEJ (i skämtsam
betydelse: Ska du verkligen ha den där). MEN HÄMTA DEN DÅ.
Cecilia pekar, vänder sig bort från personalen och tittar i sin pekriktning.
Cecilia håller kvar blicken i pekriktningen en stund för att sedan återgå till
att titta på personalen. Under hela proceduren håller hon kvar pekningen.
Personalen reser sig upp på knä, tittar på Cecilia och kommer henne
närmare med överkroppen: HÄMTA DEN. HÄMTA DEN.
Cecilia: BILEN?
Personalen: JA! HÄMTA BILEN SOM STÅR DÄR PÅ BORDET.
Cecilia tittar bort i riktningen mot bordet och bilen. Vänder sig så
med blicken riktad på personalen.
Personalen: JA HÄMTA ARVIDS BIL. DET GÅR SÄKERT BRA ATT DU
LÅNAR DEN.
Cecilia med blicken mot personalen: DEN BILEN SOM MAN KAN KÖRA
MED och tittar bort mot bordet och bilen, och pekar mot bordet
med. Därefter tittar hon åter på personalen och med den “lediga” handen
tecknar hon: MAN KAN KÖRA BILEN.
Personalen: JAHA och ler stort
Cecilia tittar bort mot bordet och börjar peka i samma riktning och tittar på
personalen: DEN SOVER.
Personalen tittar på bordet och på Cecilia: VA? DE MÅSTE VA FEL? (i
betydelsen skojar du med mig). DEN SOVER?
Cecilia fortfarande med vänster handen i en pekning, och den andra
handen: JA DEN SOVER.
Personalen: DU SKOJAR!
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Cecilia tittar på personalen, vänder blicken i pekriktningen, tittar på
personalen.
Personalen tittar bort mot bordet och på Cecilia.
Cecilia: JA, DOCKAN.
Personalen: JAHA! DOCKAN SOVER.
Cecilia med en nöjd min över ansiktet: JUST DET. Hon ler, tittar och pekar
bort mot bordet, tittar på personalen: I DOCKVAGNEN. HOS PIA (en
personal)
Personalen: JAHA.
Cecilia reser sig upp och springer iväg och hämtar först bilen som
hon ger till personalen, därefter kommer hon dragande på dockvagnen
med dockan i.

Cecilia är klar över kommunikativa regler som turtagning och vikten av att först
etablera ögonkontakt med samtalspartnern innan hon börjar teckna. Dessutom är
hon tydlig i vad hon vill och hon håller fast vid sin avsikt, även när den andre
trots hennes pekningar inte verkar förstå vad hon menar. Då fyller Cecilia i med
språkliga uttryck, visserligen enkla sådana, men helt i nivå med hennes ålder.
Personalen lät sig ledas av Cecilias förklaringar, från ett sannolikt välregisserat
missförstånd - bilen sover? - fram till klarhet - det är dockan som sover. Cecilia
visar också med ett litet leende att hon till slut lyckas få den vuxne att förstå
hennes avsikt.

Ett annat exempel är när Cecilia, den två år äldre pojken Sten samt en personal,
sitter på golvet i lekrummet. Sten tittar i en bok och Cecilia håller på att duka
fram, tallrikar, bestick och glas till sig och personalen. Hon placerar besticklådan
i mitten av “bordet”. Cecilia tittar på personalen och räcker henne en tallrik.

Personalen: TACKAR.
Cecilia tar en sked och tar en munsbit från den tomma tallrik. Hon vänder
sig mot personalen.
Personalen: JAG HAR INGEN MAT. MIN TALLRIK ÄR TOM. JAG HAR
INGEN MAT.
Cecilia reser sig upp och går iväg: VAR ÄR DEN? Först tittar hon i
hyllan bakom dem, i köksskåpet och till sist springer hon iväg och 
kommer tillbaka med en kastrull: TITTA. HÄR. Cecilia ställer ner 
kastrullen på golvet.
Personalen: DU, FÖRSIKTIGT. DEN ÄR VARM.
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Cecilia tar kastrullen och häller upp “mat” på personalens tallrik, så tar
hon lite åt sig själv och de allra sista matresterna häller hon upp till
personalen.
Personalen: TACK. TACK.
Cecilia reser sig upp, går iväg och ställer kastrullen i hyllan. Hon går
tillbaka och sätter sig på golvet vid sin tallrik, tar upp skeden, för den till
mun, gapar stort och tuggar. Hon lägger ner skeden i besticklådan, tar upp
en kniv och gaffel och fortsätter att äta.

Den vuxne tar stor del i leken. Hon både uppmuntrar Cecilia men går också själv
in i leken på samma villkor som Cecilia. Det finns en ömsesidighet mellan
parterna och ett rolltagande där var ser till att utveckla det gemensamma
lektemat. Trots sin relativt ringa ålder har Cecilia inga svårigheter att genomföra
rolleken.

Kommunikation med de andra barnen som treåring
Den treåriga Cecilia sitter i samling tillsammans med sina kamrater på förskolan.
Personalen som leder aktiviteten, har för ett ögonblick gått ut i ett angränsande
rum för att hämta en väggkalender. Spontant börjar barnen att samtala med
varandra om vems tur det är att hämta böcker från biblioteket.

Arvid, sex år, vänder sig till Cecilia: IDAG ÄR DIN TUR ATT HÄMTA
BÖCKERNA.
Cecilia: NEJ JAG VILL INTE. DET ÄR HAN! och pekar på pojken 
Håkan.
Arvid: JO DET ÄR DU!
Cecilia: NEEJ!
Arvid: JOHO DU!
Cecilia: NEJ!
Arvid: JO. JAG VET DET!
Cecilia: ARVID ÄR FÖRST. PÄR ÄR TVÅA. 
Pär: NEEJ JAG VILL INTE. JAG VILL VÄNTA TILL EN ANNAN DAG.
Cecilia vänder sig mot Oskar som har satt sig bredvid henne: VI SKA
BADA VI.
Oskar: JA JAG VET. VI BLIR EN, TVÅ, TRE STYCKEN.
Cecilia: FYRA MED KALLE. Cecilia pekar på den tre år äldre Kalle, 
och hennes pekfinger stöter mot hans mage.
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Kalle, tre år äldre än Cecilia, och också hörselskadad, blir förmodligen lite
provocerad av att hon petar honom i magen och markerar detta genom att beröra
Cecilias ansikte vid två tillfällen, visserligen med ett mjukt handlag. Kalle gör
dessutom ytterligare en markering genom att försöka lägga armen om hennes
axlar. Måhända vill han visa att Cecilia är honom åldersmässigt underordnad.
Men Cecilia reagerar och vänder hans agerande i dess motsats. Hon som varken
räcker upp till hans axlar eller får armen runt dem lägger sin arm bak på hans
rygg.

Kalle vänder sig mot Cecilia och petar till henne under hakan.
Cecilia vänder sig mot Kalle med en förvånad min över ansiktet.
Kalle petar till Cecilia en gång till under hakan.
Cecilia: NEJ!
Kalle sätter sig närmare Cecilia och försöker lägga sin arm runt hennes
axlar.
Cecilia: NEJ GÖR INTE SÅ. Hon flyttar sig bakåt en bit och lägger sina
armar runt Kalles och Oskars axlar.
Kalle: VI TVÅ ÄR KOMPISAR.
Cecilia nickar: JA och vänder sig till Oskar.
Oskar sitter och tecknar med sin granne: DU OCH JAG, VI TVÅ
(underförstått är kompisar).
Cecilia till Oskar: DU OCH JAG ÄR OCKSÅ KOMPISAR.

Cecilia har genom sitt agerande lyckats neutralisera Kalle. Hon verkar veta vad
hon vill och hon agerar därefter. När Cecilia sitter och tecknar med Oskar låter
hon sig inte avbrytas av Kalle när han försöker få kontakt med henne. Inte förrän
hon själv anser sig ha avslutat diskussion med Oskar vänder hon sig till Kalle.

Kalle söker med elva upprepade handberöringar på Cecilias axel få 
kontakt med henne.
Cecilia tittar på Oskar.
Oskar: DU OCH DU OCH JAG DET BLIR TRE STYCKEN.
Kalle tar under Cecilias haka och vänder hennes huvud mot sig.
Men när han släpper taget, vrider Cecilia tillbaka huvudet och tecknar till
Oskar: HAN (pekar på Kalle) OCH JAG ÄR KOMPISAR och tittar på Kalle.
Kalle: JAG SKA ÅKA HEM TILL DEJ IDAG.
Cecilia: DU OCH JAG SKA BADA.
Kalle: JA VI SKA BADA.
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Personalen kommer tillbaka och sätter sig ner framför barnen. Samtligas blickar
riktas nu mot henne och hon inleder samlingen med att börja prata om dagens
datum.

När Cecilia träffar den döve invandrarpojken Peter förändras hennes sätt att
kommunicera. Denna scen som redovisas nedan skiljer sig från de tidigare
beskrivningarna av Cecilia i samspel med andra barn. Peter är flera år äldre än
Cecilia. Han kommer från ett europeiskt land som inte har accepterat
teckenspråk. Istället har fokus legat på att utveckla hans talspråk. Peter
vokaliserar mycket, men det är svårt att urskilja några betydelsebärande ord ur
hans läten. Den allmänna meningen bland de vuxna på förskolan är dock att
svårigheterna att förstå Peter i första hand beror på att man inte kan hans
hemspråk. Peter har svårigheter att fungera tillsammans med de andra barnen i
lek. Han försöker att ta lekinitiativ med de möjligheter som står honom tillbuds.
Han ler, tar blick-kontakt, vokaliserar och han agerar i handling. Ibland blir det
dock mycket tjut och skrik. Men tyvärr leder hans bristande språkliga förmåga
till att det blir ideliga missförstånd mellan honom och de andra barnen. Dessutom
är han ovan vid att umgås med andra barn och behärskar inte vissa av de regler
som gäller för socialt samspel.

Nästa scen belyser vad som kan hända när ett litet barn som Cecilia, som är
välfungerande i sociala kontakter, har ett åldersadekvat språk, och som tycker om
att leka, inte riktigt kan handskas med en situation som ställer extraordinära krav
på henne. Alla barnen är ute på gården. En av personalen kommer med en korg
och en filt. Korgen ställer hon ner på gräset och filten breder hon ut i gröngräset.
Det är Cecilia och Peter som skall ansvara för dukningen inför det stundande
mellanmålet. Cecilia tar upp glas och assietter och börjar duka fram dem på
filten. Peter står och tittar på alla sakerna som ligger i korgen. Han håller en nalle
i famnen. (Poängteras bör att transkriptionerna av Peters tal är gjorda utan några
anspråk på fonetisk korrekthet i återgivningen, utan refererar enbart till hur
ljuden har uppfattats genom kameraljudet. När prosodin i Peters vokalisationer
kan tolkas som att en mening är slut sätts punkt (.). Vissa vokalisationer som
Peter gör kan av prosodin att döma beskrivas som uppmaningar (!).)



143

Peter tittar ner i korgen och börjar plocka bland sakerna: Pamoma
papoja. Iiiiiiiii (skrik)! Pape jaja ah ah papeja papaja. Peter tar upp en
pappersrulle. Han vänder sig till Cecilia och kastar pappersrullen till
henne: Ha bama bama. Ha bama bama.
Rullen hamnar utanför filten. Cecilia tar upp den, lutar sig framåt
mot Peter med en bister min över ansiktet och skriker: Nej inte
(till) mig! Inte jag ha ... den! Cecilia lägger ner pappersrullen på
filten samtidigt som hon säger: Jopä dipä.

En stund senare i sekvensen tar Cecilia tar fram assietter och glas.

Hon säger: Äta mat! Ni ska komma och äta mat. Samtidigt som hon sätter
ner assietten på filten säger hon: Sara (i betydelsen Här ska Sara sitta).
Hon flyttar sig en bit och sätter ner nästa assiett på filten samtidigt som
hon säger: Kalle (i betydelsen Här ska Kalle sitta).
Peter går med ett leende på läpparna fram till filten, tar sin nalle
och håller den över “Saras assiett”, som om nallen äter ur den.
Cecilia går emot Peter, skjuter fram sitt huvud mot honom och
skriker: Nej inte där! Sara! (i betydelsen Det är Saras plats).
Peter ryggar tillbaka, kryper ner och gömmer sig bakom korgen.
Efter en liten stund håller han upp nallen, synlig, över korgkanten, medan
han själv förblir osynlig.
Cecilia fortsätter att duka fram glasen vid respektives plats, samtidigt som
hon fortsätter tala med samma stämma och intention som tidigare
beskrivits: Sara...Kalle.

Cecilia är betydligt yngre och nästan två huvuden kortare än Peter. Det är en
mycket liten flicka som språkligt ger sig på en mycket äldre och större pojke.
Cecilia tar till vad hon har och i detta fall är det en stark stämma och ett
befallande språk. Dessutom en tydlig för att inte säga övertydlig mimik och ett
kroppsspråk som inte går att ta miste på. Och Peter ger sig inför denna lilla
övertygande människa. Hans avsikt verkar vara att få hjälpa till att duka bordet,
men Cecilia vill inte samarbeta med honom. En anledning till denna ovilja kan
vara att Peter är ganska ny på förskolan och Cecilia känner honom alltför lite.
Dessutom har Peter inte kunnat göra sig tydlig och begriplig för Cecilia. Hans
vokalisationer blir inte meningsfulla och förståeliga för henne och han kan inte
med språkliga medel göra sig tydlig och begriplig.

Av redovisningen framgår att Cecilia i huvudsak försöker förstå Peter utifrån
hans handlingar vilket inte alltid verkar motsvara vad Peter avser. Peter har
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säkert en intention när han slänger pappersrullen till Cecilia, men han verkar inte
kunna göra den begriplig för Cecilia och han vill sannolikt leka när han låter
nallen smaka på vad som bjuds på “Saras assiett”. Men han har inte övertygat sig
om att det också är Cecilias avsikt med aktiviteten - att det är på lek. Den
kommunikativt-språkliga anpassningen mellan Cecilia och Peter finns inte ännu.
Vid den nästföljande observationen, en månad senare, har det skett en förändring
i deras kommunikativa samspel. I den presenterade sekvensen sitter barnen och
en vuxen tillsammans och äter lunch.

Peter vill ha något att dricka, vänder sig mot personalen och
tecknar: MJÖLKEN.
Personalen: ÄT MATEN FÖRST.
Peter: JAG VILL HA MJÖLK med stora tydliga handrörelser.
Personalen äter.
Cecilia: LITE, LITE.
Peter lägger huvudet på sned: JAG VILL HA MJÖLK.
Personalen: Hmmm.
Peter fortfarande med huvudet på sned: MJÖLK (med stora tydliga 
tecken)
Personalen fortsätter att äta.
Peter: JAG VILL HA MJÖLK, JAG VILL.
Personalen fortsätter att äta.
Cecilia dricker ur sin mjölk, vänder sig mot personalen: VILL HA 
VATTEN.
Personalen tar vattenkannan.
Peter reser sig upp från stolen.
Personalen motar tillbaks honom på sin plats.
Peter: JAG VILL HA.
Personalen ställer kannan bredvid Cecilia.
Personalen tar Peters gaffel och lägger upp en tugga på den: SÅ ÄT DET
HÄR.
Peter tar gaffeln och stoppar den i munnen.
Cecilia tar kannan och häller upp vatten i sitt glas, vänder sig till
personalen och tecknar: JAG (och fortsätter med TSS) tar vatten.
Personalen: Hmmm
Cecilia vänder sig till Peter och kontaktviftar med handen framför honom:
DU, FÖRST SKA DU ÄTA. Därefter fortsätter hon att blanda teckenspråk
och TSS: Sen FÅR DU vatten.
Peter pekar på kannan som Cecilia håller i handen.
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Cecilia säger samtidigt som hon tecknar med röst (TSS): Först äta, sen
vatten och med huvudet på sned på teckenspråk: JUST DET (och fortsätter
på TSS) sen vatten.
Peter nickar: JA. Han vänder sig till personalen JAG FÅR DEN. Peter reser
sig upp för att ta kannan.
Cecilia: Nej nej nej. Hon drar undan kannan och placerar den utom
räckhåll för Peter.
Peter sätter sig ner på sin stol.

Efter ytterligare några minuters väntan får Peter kannan med vatten. Matscenen
fortsätter därefter i ytterligare ca tio minuter innan maten på tallrikarna är
uppäten och barnen har lämnat bordet.

Sekvensen visar att både Cecilia och Peter har förändrat sitt sätt att kommunicera
med varandra från den föregående inspelningen. Peter har börjat teckna, både
med personalen och med Cecilia. Även Cecilia använder i allt högre grad
teckenspråk när hon kommunicerar med Peter. Men det verkar dock som om hon
ibland blir osäker på om Peter har förstått henne. Vid dessa tillfällen upprepar
hon yttrandet och använder då TSS. Denna metod att använda både tal och
tecken för att tydliggöra talspråket använder personalen i sin kommunikation
med de hörselskadade barnen. Men av scenen framgår också en annan dimension
av samspelet, som inte har att göra med de rent språkliga aspekterna. Cecilia
visar i samspelet med Peter på svårigheterna att kunna anpassa sin kommuni-
kation efter hans förutsättningar. Hennes tidigare logik verkade enkel. Den som
talar hör och den talar jag med. Den som tecknar hör inte och den tecknar jag till.
Detta är sannolikt anledningen till hennes felaktiga slutsats, att Peter kan uppfatta
hennes tal. Och då Peter “talar” och då flera vuxna talar till Peter ger inte de
vuxna Cecilia relevanta ledtrådar och lösningar för hur hon och Peter bäst ska
kunna förstå varandra. Språkfrågan har blivit överordnad kommunikations-
aspekten.

Cecilia sitter i samlingen med de andra barnen. Personalen som ska leda
samlingen har tagit Peter till sin assistent. Han skall visa barnen almanackan och
ställa några frågor till dem. I vanliga fall kommunicerar Cecilia och Peter i
huvudsak på teckenspråk och så gör även de andra barnen i den mån de
behärskar teckenspråk. Den vuxne har inlett samlingen med att tala till
barngruppen och ibland stöder hon sitt tal med tecken.
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Peter till personalen: KAN JAG VISA DOM?
Personalen nickar och säger lite skämtsamt: Ja, ja, ja, ja, ja.
Peter till personalen: KAN JAG FÅ DEN! Han vill ha almanackan som hon
håller i.
Personalen: Men vänta, först (övergår till TSS) måste barnen titta (i 
betydelsen titta hitåt).
Personalen räcker honom almanackan och säger (TSS): nu får du fråga.
Peter tar almanackan, reser sig upp och går fram till Cecilia och säger
(TSS): Vem där. (Han avser vilken men säger med rösten vem)
Cecilia svarar (på tecknet vilken): Torsdag.
Peter vänder sig om och tittar på personalen (i betydelsen vad sa hon?).
Personalen vänder sig till Cecilia och säger (TSS): Kan du teckna till 
Peter.
Peter vänder sig till Cecilia och säger (TSS): Vem där.
Cecilia med hög stämma (TSS): Jag vill inte titta ... fem.
Personalen nickar: Hmmm.
Katrin som sitter bredvid Cecilia säger högt: Fem sa hon!
Peter går vidare och visar almanackan för nästa barn.

Kommunikationen mellan Cecilia och Peter som i det tidigare exemplet visade
att de hade börjat få till stånd en relativt välfungerande kommunikation har nu
svårt att förstå varandra. I tidigare scener och under spontana former väljer de
själva teckenspråk som grund för en gemensam kommunikation. Peter inleder nu
samtalet med att i huvudsak tala till Cecilia och Cecilia besvarar honom på
motsvarande sätt. Barnen kommunicerar på ett sätt som gör det näst intill
omöjligt för dem att förstå varandra. I denna sekvens kan man anta att det var
den vuxnes kommunikationssätt som blev stilbildande för barnen, det vill säga att
i första hand tala och ibland ge stödtecken. Men om man betänker att Peter inte
hör och har ett tal som är mycket svårt att förstå och Cecilia hör dåligt fast talar
förståeligt är det begripligt att barnen sinsemellan får stora problem. Dessutom
hade Peter för lite information att ge de andra barnen av vad han egentligen ville
ha reda på. Var det dagens datum, dagens namn eller vilken veckodag var det?
När situationen blir obegriplig för Peter vänder han sig till den vuxne och ber om
hjälp. Istället för att ge Peter en förklaring eller översättning till teckenspråk ber
den vuxne Cecilia att ändra sitt sätt att kommunicera med Peter. Cecilia reagerar
negativt på denna tillsägelse och vill inte teckna sitt svar till Peter. Hon fortsätter
att tala till honom. Kommunikationssammanbrottet är ett faktum.
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Kommunikationen med personalen som treåring
Den treåriga Cecilia varierar sitt språk på så sätt att den som talar till henne
besvarar hon med tal och den som tecknar till henne besvarar hon på
teckenspråk. När Cecilia själv tar initiativet till dialoger gör hon det via tal, inte
enbart till den hörande personalen utan även till de hörselskadade. Tyvärr uppstår
då en del problem. Vid ett tillfälle sitter barnen Cecilia, Ida och Kjell tillsammans
med en hörselskadad personal vid ett bord och jobbar med lera.

Cecilia sitter och knådar en lerklump mot bordsskivan.
Personalen rullar en boll av sin lera och hon håller blicken riktad
mot bordet.
Cecilia försöker trycka ner sin lerklump i en kakform: Titta! (i
betydelsen: vad jag gör). Hon tittar upp på personalen som sitter på den
motsatta sidan: Oj! Svårt! (i betydelsen. Jag behöver hjälp). Hon sträcker
fram kakformen mot personalen: Den.
Personalen tittar upp på henne, ger en liten huvudnick: Hmmm.
Personalen delar sin lera i flera bitar och rullar dem, en i taget, mot
bordsskivan. Personalen tittar på Cecilia: JAHA.
Cecilia pekar på personalens lerföremål: Oj! Titta! och hon lägger ner
kakformen på bordet.
Personalen tittar ner på sina lerbollar och sätter ihop två stycken.
Personalen tittar upp på Cecilia, med ett stelt leende på läpparna: SKA DU
BAKA EN LITEN KATT?
Cecilia tittar ner på sin lera och börjar knåda den: Baka en katt.
Personalen tar upp en mindre lerboll och börjar knåda den.

Att den  hörselskadade personalen inte besvarar Cecilias frågor kan bero på flera
orsaker, att den vuxne inte auditivt uppfattade Cecilias fråga eller valde att inte
besvara Cecilia. Möjligen var personalen inställd på att det språkliga samspelet
med Cecilia skulle kretsa kring barnets förehavanden. Därför besvarades inte
Cecilias fråga utan kommentaren blev en motfråga om vad Cecilia kunde tänkas
göra - baka en liten katt. För Cecilia verkar det ännu omöjligt att kunna relatera
frågan till om personalen har hört eller inte. Därför finns en risk att Cecilia
istället kan uppfatta att personalen inte besvarar hennes frågor som ett avvisande
eller på grund av ett ointresse för henne som person.

Sammanfattande kommentar
Det som framför allt framträder vid analysen är att Cecilia för det mesta leker,



148

och som det verkar lika gärna med dockor som med bilar. Ibland är hon
brevbärare, doktor, eller mamma. Hon leker ensam, parallellt eller tillsammans
med andra barn. Hon leker med pojkar och hon leker med flickor. Cecilia är klar
och tydlig i vad hon vill göra i förhållande till de andra barnen och hon uttrycker
detta såväl i språkliga termer som i ett tydligt kroppsspråk och en mimik som inte
går att ta miste på. Hon bjuder både andra barn och vuxna att delta i sin lek,
förutom vid några tillfällen då hon motsätter sig inblandning. Det är framför allt i
förhållande till den döve pojken Peter. Cecilia talar till Peter och Peter “talar” till
Cecilia. Initialt karaktäriseras deras samspel av ideliga sammanbrott och feltolk-
ningar mellan parterna. Men vid de senare inspelningarna framkommer att
barnen efter en tid anpassar sig till varandras förutsättningar och att de finner till
sist ett gemensamt sätt att kommunicera. De blir alltmer tecknande i förhållande
till varandra.

I exemplet med de två äldre pojkarna, då Cecilia trots flera försök att få komma
in i leken ändå negligeras, finns det inget som tyder på att det är orsakat av några
brister i hennes kommunikativa förmåga. Sannolikt är det så att pojkarna tycker
att hon är för barnslig, och av den anledningen bryr de sig inte om henne.
Orsaken bakom hennes misslyckade försök är sannolikt den rådande sociala
hierarkin i barngruppen.

Vid de tillfällen då Cecilia får betydande svårigheter att kommunicera med andra
barn framgår det av analyserna att hennes svårigheter i hög grad sammanhänger
med att den kommunikationsmetod som praktiseras på förskolan för att under-
lätta situationen för barnen istället komplicerar det kommunikativa samspelet
mellan Cecilia och andra barn och/eller vuxna. I det ena fallet då personalen
väljer att i huvudsak tala till barnen, får den döve pojken Peter och Cecilia
problem i sitt samspel, trots att de tidigare och i andra sammanhang visat sig ha
en fungerande inbördes kommunikation. Problemet blir tydligt då Peter ber
personalen om hjälp att tyda vad Cecilia har svarat på hans fråga eftersom hon i
likhet med personalen talar. Personalen å sin sida översätter inte själv samtalet
utan ber Cecilia att teckna. Men Cecilia vägrar. I det andra exemplet besvarar den
vuxne inte Cecilias önskan om hjälp. Sannolikt uppfattade inte personalen som
själv har en hörselnedsättning att barnet sagt någonting. Ett sätt att kompensera
för bristen på hörselintryck kan vara att titta på barnet för att utröna om barnet
säger något men det torde framgå att ett sådant förhållningssätt inte alltid är
möjligt att upprätthålla.
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KAPITEL 9   HÖRSELSKADANS INVERKAN PÅ
KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL

I detta avsnitt diskuteras de fem rollfigurerna, Fredrik, Olle, Beata, Adam och Cecilia,
tillsammans med de andra aktörerna, barn och vuxna, i relation till hur hörselskadan
påverkat deras samspel med andra. En frågeställning som initialt inte fanns med i
studien, men som framkom genom analysarbetet var hur omgivningen bäst ska kunna
stödja vart och ett av de barn som placeras i den teckenspråkiga förskolan.

FREDRIK - “den foglige betraktaren”
Fredrik är på intet sätt unik för hörselskadade barn. Han var ett barn vars utveckling
inte var helt i balans. Fredriks verbala brister betydde i sig inte att han därigenom
också var försenad kognitivt, socialt eller emotionellt. Däremot bör ett sådant
observandum leda till att barn i hans situation uppmärksammas så att den verbala
svagheten inte leder till ytterligare utvecklingssvårigheter.

Kommunikation och språk
Fredrik kommunicerade med sin omgivning framför allt i termer av icke-verbala
uttrycksformer av typ ögonpekningar, mimik och andra kroppsuttryck. Att som fyra-
sexåring inte använda språkliga symboler i sitt samspel med andra barn eller vuxna
kan inte anses åldersadekvat. Det framkom att Fredrik inte till fullo behärskade
reglerna för teckenspråkskommunikation. Han försäkrade sig inte alltid om att hans
samspelspartner uppfattade hans kontaktförsök och han etablerade inte heller alltid
ögonkontakt med den andre innan han började teckna. Fredrik kunde också lägga
pekningar eller tecken på ett sådant sätt att de andra inte uppfattade hans budskap.
Dessa misstag bör inte i första hand tolkas som en brist i Fredriks generella mognad,
vilket Hartup (1983) menar är anledningen till att små barn gör misstag i samspel med
andra, utan snarare som en bristande förståelse för skillnaden mellan den visuellt-
gestuella koden och den vokalt-auditiva. I talspråkskommunikation kan parterna vända
ryggen mot varandra och säga: “Titta här” och förvänta sig att den andre uppfattat
budskapet, reagera på det som åsyftas. Däremot är detta inte ett korrekt antagande om
samtalet är teckenspråkigt.

Ibland fungerade kommunikationen och samspelet mellan Fredrik och hans omgivning
väl och ibland fungerade det mindre väl. En anledning till det förstnämnda var att de
andra barnen försökte tillmötesgå Fredrik. Men det fanns tillfällen när de inte klarade
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av detta. För Fredrik var samspel som krävde verbal förmåga svåra. Det visade sig
framför allt i konflikter mellan Fredrik och andra jämnåriga barn. Då krävdes att han
skulle kunna förhandla och förklara sig i termer av såväl dåtid som nu- och framtid.

När Fredrik hade svårt att delta i samspel på grund av att hans språkliga kompetens
sviktade, gick han istället in för att försöka överblicka situationer. Han hade för vana
att försöka ligga före de andra för att förutse vad de kunde tänkas vilja både för egen
del och av honom själv. Det fanns emellertid en fara i detta beteende att han
misstolkade andra och att han själv blev alltför upptagen av att ha och ta kontroll över
situationer.

Att Fredrik inte underskattades på grund av sina begränsade språkliga uttrycksmöjlig-
het är viktigt att påpeka. Han tyckte om att spela avancerade spel och att skriva
bokstäver vilket var åldersadekvata aktiviteter som speglade en normal kognitiv
mognad. Fredriks svårigheter kunde begränsas och relateras till hans bristande för-
måga att kommunicera med andra via ett gemensamt symbolsystem (Attili, 1985).
Denna förmåga var dock inte en statisk egenskap, utan förändrades och påverkades av
hur omgivningen förhöll sig till honom. När Fredrik fick ett aktivt och åldersadekvat
stöd från personalen blev han alltmer villig att kommunicera språkligt.

Lek
De lekar som sysselsatte Fredrik i samspelet med både de jämnåriga och de yngre
pojkarna är vanligt förekommande i dessa åldrar. De yngre byggde torn på höjden och
de äldre körde runt med tåg. Dessa lekar krävde i första hand inte en expressiv verbal
förmåga av sina deltagare. Leken var ett exempel på s.k. regellek, där utvecklandet av
sociala förhållanden, regler och sammanhang har en övergripande funktion.

Analysen visade att Fredrik hade lätt för att kommunicera med de yngre barnen, dels
då deras lekar inte var så språkligt krävande, dels att han tillsammans med dem
verkade kunna uppleva sig som kompetent och kanske mer än en jämbördig. Som
“stor” pojke kunde han hjälpa dem när de själva inte lyckades. Men trots att Fredrik
hade fördelar av att vara tillsammans med de yngre verkade det inte som att han
föredrog deras lek framför de jämnåriga barnens. Antagligen var de yngre barnens lek
för barnsliga för honom. Därför skulle det inte heller varit till gagn för Fredrik att man
sammanförde honom och de yngre pojkarna under fler dagliga aktiviteter för att stödja
hans språkutveckling trots att de i ett kommunikativt-språkligt avseende låg närmare
varandra än han gjorde i förhållande till sina jämnåriga kamrater. Detta vore i så fall
att underskatta hans sociala och kognitiva behov.
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När Fredrik mot slutet av studien fick en kamrat som i likhet med honom själv hade ett
relativt begränsat ordförråd och som i huvudsak kommunicerade med icke-verbala
uttrycksmedel, fick pojkarna möjlighet att tillsammans utveckla och bidra till en lek
som båda uppskattade och hade roligt åt. Det dessa två barn fann ett stort nöje i hade
de svårt att utveckla tillsammans med de andra jämnåriga barnen eftersom de var på en
mer avancerad verbal nivå. Dessa barn verkade istället uppskatta att sitta och prata
(teckna) om utflykter de gjort och filmer de sett under tiden som Fredrik och hans
nyfunne kamrat lekte fysiska lekar.

Personalens förhållningssätt
Förmågan att använda språket för att dela med sig av sina erfarenheter, att referera till
det abstrakta och till framtida händelser är karaktäristiskt för barn som rolleker. Detta
var som tidigare beskrivits svårt för Fredrik inte bara i lekar utan även i annat verbalt
samspel med de andra. Han kunde dela med sig på en mycket konkret “här och nu”-
nivå. Fredrik fick stor hjälp av att personalen tolkade hans icke-verbala uttryck (skrik,
gråt, pekningar) och översatte dem till språk. När han fick detta aktiva stöd av
personalen, när de gick in och återknöt, utvidgade och förtydligade hans språk, blev
han inte bara mer avspänd utan även mer villig att agera. Sammantaget ökade detta
hans kommunikativt-språkliga förmåga. Personalen gav honom erforderligt stöd för att
utveckla det verbala självet (Stern, 1985).

Vid tillfället då Fredrik var sysselsatt med att spela spel och personalen gick in i
aktiviteten genom att tolka hans blickriktning, klä den i ord, gav honom finger-
visningar för hur han skulle kunna söka lösningar på problem etc. märktes hur Fredrik
blev alltmer villig att kommunicera också i verbala termer med sin partner. En viktig
aspekt att lyfta fram i sammanhanget var att personalen inte gick in och stödde Fredrik
förrän han själv bad om det. På så sätt gavs Fredrik möjlighet att vara med och
bestämma över samspelets utformning och styra spelets utveckling. Trots verbala
tillkortakommanden kunde han vara delaktig i aktiviteten på ett mer åldersadekvat sätt.
Därigenom signalerade personalen indirekt till såväl Fredrik som till de andra barnen
att; ”Fredrik är en kompetent samspelspartner. Honom skall man lyssna till”.

Under de år studien pågick märktes en tydlig kognitiv och språklig utveckling hos
Fredrik. Men ju äldre han blev desto större blev kraven från de vuxna att han skulle
kunna uttrycka sig i språkliga termer.
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Kunskapen om att vuxna stöder barns språkliga utveckling genom att de själva träder
fram och blir tydliga i sitt samspel med dem samt skapar trygga och stimulerande
miljöer runt barnen har länge underskattats. En utbredd uppfattning är att språkutvec-
klingen kommer igång eller tar ny fart när och om de vuxna får barn att uttrycka sig i
ord/tecken. En trolig anledning är att barn fortfarande ses som passiva mottagare av
information istället för aktiva sökare. Många fruktar att om de accepterar att barnet
alltför ofta får uttrycka sig i icke-verbala termer kommer barnets språkutveckling
därmed att äventyras.

För ett hörselskadat barn med svag språklig förmåga finns en uppenbar risk att de
utsätts för ytterligare svårigheter genom att de;

•  inte har redskap för att fritt kunna delta i fantasi- och rollekar
•  får svårt att klara konfliktsituationer
•  presterar ett torftigt innehåll i aktiviteter och samtal

Därmed begränsas deras möjligheter att samspela med andra barn och kan av den
anledningen utsättas för än mer kontroll och styrning av de vuxna. Om de förmenas
möjligheten att kommunicera och samspela med andra på ett åldersadekvat sätt
kommer detta att påverka och begränsa barnets hela utveckling

OLLE - “den försynte lekaren”
I likhet med Fredrik var Olle både stillsam och hänsynsfullt mot andra i sin
omgivning. Dessutom tyckte han om att leka. Men Olle hade ibland betydande
svårigheter att kommunicera och samspela med andra barn och vuxna trots att han
behärskade både talat och tecknat språk. Till skillnad från Fredriks svårigheter kunde
Olles relateras till vad som kan hända ett hörselskadat barn i en talspråksbaserad
kommunikation mellan två eller flera personer.

Kommunikation och språk
Olle var nyss fyllda tre år då studien startade. Han använde då talspråk, oftast i korta
enstaviga imperativa satser som; Här, där, titta, kom. Olle imiterade också olika ljud
när han lekte. Men i huvudsak använde han teckenspråk, i tre - fyra ords satser när han
kommunicerade med de andra tecknande barnen.

Analysen av Olles sätt att kommunicera visade att han anpassade sin språkliga kod
efter sin partners möjligheter att uppfatta budskapet. Hans logik var enkel. Den
hörande talade han med och den döve eller hörselskadade tecknade han till.
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Ju äldre Olle blev desto mer utvecklades hans talspråk. Han uttryckte sig i längre
satser, uttalet blev tydligare och lättare att uppfatta och meningsuppbyggnaden mer
korrekt. Med Olles ökade talspråksförmåga följde att den hörselskadade och hörande
personalen fick svårare att upprätthålla bilden av honom som ett barn som hörde
dåligt. De  förvissade sig inte alltid om att de etablerat ögonkontakt med honom innan
de påbörjade ett samtal. I situationer när Olle förflyttade sig bort från personalen och
hans  “höravstånd” överskreds eller när någon av parterna vände bort sitt ansikte blev
detta förhållande tydligt. Förutom höravståndet kunde han inte heller avläsa
personalens ansiktsuttryck, vilket i sin tur uteslöt hans möjligheter att kunna
komplettera talet med visuella ledtrådar. Ofta var det Olle som genom att ställa sina
“va?-frågor” fick personalen att tillrättalägga sin talspråkskommunikation efter hans
behov.

Vid andra tillfällen fungerade en talspråksbaserad kommunikation väl t.ex. då Olle och
en ur personalen satt bredvid varandra och ritade. Personalen befann sig auditivt
mycket nära Olle. Pojken hade dessutom möjlighet att titta upp på den vuxnes ansikte
om han önskade få visuella ledtrådar. Olles var därigenom “hörselmässigt” mer
tillgodosedd. Hans hörselnedsättning blev i denna situation inget hinder.

Eftersom Olle var en relativt försynt och försiktig pojke märktes att språkanvänd-
ningen och tydligheten i språket också var avhängig hur socialt och emotionellt
framträdande Olle tordes vara i samspelet med andra. Verkade han osäker blev han
mer icke-verbal i sin kommunikation än när han uppträdde full av självtillit. Då
använde han både kroppen och språket för att uttrycka sig.

Men till skillnad från Fredrik som hade svårt att på en kommunikativt-språklig nivå
hävda sig i förhållande till de jämngamla kamraterna verkade Olles svårigheter i
förhållande till de äldre barnen bero på att han var flera år yngre än dem. Barngruppen
hade en viss naturlig hierarki och där var Olle i egenskap av yngst bland pojkarna
längst ner på rangskalan.  Efterhand som studien fortskred syntes Olle allt oftare i lek
tillsammans med de äldre barnen och nu bemötte han dem med större auktoritet än
tidigare. Olle tog ibland t.o.m. en ledarroll. Men fortfarande var han mycket följsam
och avvaktande på de andra barnens ageranden.

Lek
I inledningsskedet förekom Olle ofta i parallellek, speciellt med två andra barn på
förskolan. Båda dessa var tecknande och åldersmässigt nära Olle. Barnen var visuellt
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uppmärksamma på varandras ansiktsuttryck och förehavanden och de uppfattade väl
varandras intentioner även de som inte var verbalt klart uttryckta. En favoritlek som
Olle hade utvecklat tillsammans med en av de tecknande pojkarna bestod i att de
jagade eller följde efter varandra med t.ex. trägubbar eller bilar, som endera krockade
med varandra i luften eller på den andres kropp. Leken pågick oftast under glada skratt
och utrop. Båda parterna initierade till samspel, varierade leken och utvecklade temat.
Hur länge barn kan upprätthålla och utveckla sin lek har visat sig vara ett avgörande
kriterium för hur väl barnen lyckas i sina intentioner och möjligheter att samspela med
andra. Olle och pojkens leksekvenser var mellan femton till tjugo minuter långa.

Olle och hans hörselskadade kamrater hade däremot uppenbara svårigheter att leka
tillsammans när de använde talspråk. Deras olika och många försök ledde inte fram till
att de kunde enas kring ett gemensamt lektema utan leken avstannade på förhandlings-
stadiet. Vid dessa tillfällen karaktäriserades den språkliga kommunikationen mellan
barnen och Olle i huvudsak av uppmaningar som; Sluta Olle! Nej, nej, nej, Olle! Gå in
här Olle! På samma sätt som Olle själv blev kontaktad, kontaktade han andra, dvs.
genom korta imperativ som: Sluta Sara! Nej! Kom hunden! Barnen hamnade i ständiga
dispyter och konflikter som de inte lyckades reda ut. Till sist lyckas barnen ändock
förenas i en gemensam lek på temat en nalkande katastrof - “det brinner”. Barnen
sprang runt på rad i lokalerna och tjöt som brandbilar, dvs. leken var på icke-verbal
nivå och för att kunna genomföras krävdes inga egentliga språkliga verktyg av
aktörerna. Dessa iakttagelser stämmer väl överens med de Ljungberg (1998) gjorde.

Sammanfattningsvis kan sägas att trots att Olle utvecklades kommunikativ-språkligt,
förbättrades inte hans möjlighet att leka åldersadekvata lekar med de andra jämnåriga
hörselskadade barnen på förskolan om de i huvudsak kommunicerade via talad
svenska.

Personalens förhållningssätt
Trots att Olle behärskade både svenska och teckenspråk uppvisade han språkliga
svårigheter. I analysen av Olle i samspel med personal framkom att han begränsades i
sina möjligheter när de vuxna talade och inte tog hänsyn till respektive missbedömde
hans hörselnedsättning eller vid tillfällen när de valde att tala och stödja det med
motsvarande tecken. Anledningen till hans svårigheter vid dessa tillfällena var brister i
ömsesidigheten, dvs. att det brister i personalens anpassning efter barnets förutsätt-
ningar, både vad gällde grad av hörselnedsättning och i kommunikativt-språkligt,
kognitivt, socialt och emotionellt avseende.
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Metoden att tala och teckna samtidigt har i studiens praktiska tillämpning visat sig
vara förenad med stora svårigheter. Att förena två språk för att på så sätt ge utövarna
möjligheter som ligger utöver det ena språkets potential har följande bakomliggande
antaganden;

• kan inte barnet uppfatta den ena koden via hörseln kan de i allafall ta den andra, den
   visuella
• genom att göra det talade språket extra tydligt med hjälp av tecken får hörselskadade
  barn det lättare att uppfatta det talade språket

I praktiken visade det sig i hög grad vara de vuxnas egna språkkunskaper i både
teckenspråk och svenska som bestämde vad de visuellt presenterade för barnen.
Metoden har av den anledningen inte det individuella hörselskadade barnets perspektiv
för ögonen, vilket i sig är en brist, då anpassning efter barnets förutsättningar och
behov är en bärande princip för all kommunikation och samspel. Då de två språken,
svenska och teckenspråk, dessutom har olika grammatik uppstår motsättningar. Ett ord
kan tecknas på ett antal olika sätt beroende på i vilket sammanhang det förekommer.
Ett “likadant” tecken och det talade ordet får då helt olika betydelser, vilket sätter
dialogpartnern inför tolkningssvårigheter - vilket var det avsedda - det sagda eller det
tecknade?

I ljudmässigt stökiga miljöer eller då barnen av andra anledningar inte kunde dra nytta
av hörapparaten förenat med stora svårigheter för dem att uppfatta det talade ordet. Då
skulle tecknen kunna ge dem det de förlorade auditivt. Men i många fall var tecknen
som då gavs alltför få eller presenterades på ett sådant sätt, att meningen ändå inte
kunde förstås. I andra situationer förekom inte tecken för att personalen återgått till sitt
naturliga sätt att kommunicera, (tal), t.ex. vid konflikter i barngruppen när de vuxna
sökte få kontroll över situationen och även senare när känslorna falnat och
diskussioner om vad som egentligen hade hänt tog fart. I sådana fall gick sensmoral
förlorad för de andra inblandade barnen eftersom de sällan kunde uppfatta vad som
avhandlades. Genom detta förhållande gick ett tillfälle förlorat för alla de inblandade
barnen att egenhändigt och i en naturlig samspelssituation få inhämta information. Att
erövra social kompetens i förhållande till kamrater är något som flera forskare har
poängterat bör vara ett av de allra viktigaste inslagen i verksamhet för barn med
funktionsnedsättningar (Guralnick,1989; Strain, 1990; Odom et al.,1992.).
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BEATA - “den socialt negligerade”
Det som framkom vid analysen av Beata var att hennes svårigheter till viss del kunde
förklaras av hennes hörselnedsättning och till annan beroende på det bemötande hon
fick  både av barn och vuxna. De kan till viss del liknas vid de som uppmärksammades
i Fredriks fall, t.ex. behovet av stöd från vuxna. Till annan del kan de liksom hos Olle
relateras till vad som händer i en talspråksbaserad kommunikation mellan hörselska-
dade och mellan hörselskadade och hörande.

Kommunikation och språk
Beata var ett lugnt, lite blygt barn som ofta försökte initiera, speciellt de vuxna, till
samtal. Trots ihärdiga försök, och kanske som en följd därav, fick hon sällan annat än
korta svar som ibland inte ens hade någonting att göra med hennes fråga. När Beata
verkade signalera för lek blev personalen istället konkret i sitt förhållningssätt mot
henne. De tog till sig hennes språkliga uttryck men inte den bakomliggande
intentionen - jag vill samspela med er. Vid dessa tillfällen föll Beata in i motsvarande
kommunikativa stil och hon blev själv saklig och konkret i sina svar till personalen.
Därefter avslutades dialogen. Vid några tillfällen hände att Beata fortsatte att prata för
sig själv, som för att ändå få någons respons på sin person. Det fanns inga tecken på att
Beata skulle ge upp i sina försök att få till stånd samspel med de vuxna. Tvärtom tog
hon till sig varje liten respons och gjorde upprepade försök att initiera kontakt.

I studiens inledningsskede hade Beata vissa problem med sitt uttal och sin menings-
uppbyggnad. För de andra hörselskadade barnen kunde hennes uttalsvårigheter  i
kombination med deras egen hörselnedsättning tänkas medföra svårigheter, men i
förhållande till personalen borde detta förhållande inte vara så väsentligt.

En del av Beatas svårigheter var förknippade med hennes egna brister i att använda
den kommunikativa koden rätt. Hon försäkrade sig inte alltid om att hon hade
ögonkontakt med den som hon ville samtala med, vilket fick hennes uttalanden att
hamna i ett vakuum. På grund av Beatas blygsel var ögonkontakt något som hon inte
självklart varken tog eller gav till andra. Hennes förmåga eller ibland hennes oförmåga
var intimt sammankopplad med det emotionella klimat som parterna lyckades skapa i
situationen. Vid de tillfällen när personalen relaterade till något omkring Beatas person
eller kring något hon gjorde och genom att visa henne förtroende eller spegla hennes
handlingar, utvecklades hennes kommunikativa uttrycksmöjligheter högst märkbart.
Vid några tillfällen blev hon utsatt för kränkande handlingar av andra barn, men de
vuxna uppmärksammade inte hennes situation och hon protesterade inte själv
nämnvärt. Trots att Beatas språkligt utvecklades, både vad gäller svenskan, dess uttal
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och meningsuppbyggnad och teckenspråket, samtidigt som hon blev säkrare i att
etablera ögonkontakt, rikta sig mot en partner, att ta och hålla kvar ögonkontakt,
förändrades inte karaktären på hennes samspel varken med andra barn eller med
vuxna.

Lek
Ytterligare ett observandum beträffande Beatas situation var att hon inte vid något
tillfälle under videoinspelningarna på förskolan förekom i lek tillsammans med andra
barn. Beata uppskattade olika aktiviteter och hon initierade ofta kontakt med de vuxna.
Hon försökte även så fort tillfälle gavs att initiera barnen till samspel och lek, men hon
fick sällan några positiva gensvar från dem. Ofta syntes Beata stå och titta på andra
barns lek.

Personalens förhållningssätt
Personalen hade betydande svårigheter att möta Beata på det känslomässiga planet.
Den handlingsförlamning som inträffade hos personalen när flickan trots deras närvaro
blev utsatt för de andra barnens utageranden framstår som begripligt först om man
antar att personalens egna ambivalenta känslor gentemot Beata hade tagit överhand.
Personalens eget agerande spelade en avgörande roll för det sociala samspelsmönster
som utvecklades mellan Beata och de andra barnen på förskolan. Efter hand framkom i
analyserna att även barnen besvarade Beatas initiativ genom korta svar eller
imperativa satser som; Gör inte så! Bort med handen! De vuxnas sätt att kontakta
Beata verkade bli modell för hur barnen kommunicerade med henne.

Beata inledde ofta kontakt genom att närma sig den andre med ett leende på läpparna.
Trots detta blev effekten inte den som Beata säkert eftersträvade, nämligen att bli
uppmärksammad och få till stånd ett positivt samspel med andra. Betydelsen av den
varma trygga relationen var för ett barn som Beata oerhört viktig för att hon skulle
kunna träda fram som person.

I Beatas fall spelade hörselnedsättningen en mycket viktig roll för hennes kommunika-
tiva situation. Ofta tittade Beata på sin partners ansikte under samtalets gång för att
kunna tillgodogöra sig visuella ledtrådar. På teckenspråk tillhör etablerandet av
ögonkontakt den visuellt-gestuellt språkliga koden och är en nödvändighet i dialogen.
Men så är inte alltid fallet mellan hörande som kan lyssna på ett samtal och samtidigt
ha blicken riktad åt ett annat håll vilket tidigare beskrivit. Detta får som konsekvens att
parternas olika turtagningssekvenser blir olika, den enes mycket längre än vad som är
brukligt. Om Beata av någon anledning behövde ändra blickriktningen för att under-
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söka ett objekt, måste den andre vänta med nästa tur i dialogen tills Beata återtog
blick-kontakten. Om så inte skedde fanns risken att hon inte uppfatta det nästkom-
mande. Hon tappade också information om vad som hände i situationen, vilket i sin tur
fick konsekvenser för det sociala samspelet mellan henne och de andra. Pausen som
uppstod innan Beata avgav sitt svar kunde bli relativt lång. Långa pauser kan ibland
upplevas som omotiverade och tolkas som att den andre inte vill fortsätta
kommunicera. De kan t.o.m. väcka känslor av obehag. I samspel och kommunikation
med barn med andra och/eller flera funktionsnedsättningar är ett vanligt problem att de
vuxna inte alltid orkar invänta barnets svar (Valcante et el., 1989; Preisler et el., 1994).
Ibland tolkas också detta förhållande som att barnet inte har de kognitiva
förutsättningarna för att överhuvud taget kunna avge ett svar eller är ointresserad av
mänskligt samspel. Om inte förståelsen för denna förlängda och förändrade
turtagningsprocess finns kan andra dimensioner än de rent språkliga bli helt
utslagsgivande för hur barnet uppfattas.

Det är inte ovanligt att hörselskadade barn tolkas som om de har andra problem än de
rent auditiva, trots att det inte finns anledning att misstänka andra svårigheter.
Exempel på tolkningsprocesser som ligger utanför hörselnedsättningen beskriver
Selander (1988), Ett stort antal hörselskadade ungdomar hade tillfrågats hur de trodde
att hörande uppfattade dem. Ett stickprov från svaren är följande; ”krävande,
besvärliga, jobbiga, bromsklossar, ointresserade, dumma, gaggiga”, dvs. enbart i
socialt- och personlighetsmässigt negativa termer.

Om Beatas svårigheter tolkas som orsakade av hennes personlighet, förringas de
konsekvenser som hörselnedsättningen förorsakade henne och som borde relateras till
hennes kommunikativt språkliga möjligheter/svårigheter att via talad svenska samspela
med andra hörselskadade barn.

I analysen framkom en rad olika betingelser som visade sig ha en positiv inverkan på
de hörselskadade barnens kommunikativa förmåga oavsett i vilken språklig miljö de
vistades. Dessa var bl.a. trivsel och självkänsla i gruppen, ett aktivt, engagerat
deltagande i lustfyllda och meningsfulla sysselsättningar. När barnen blev bekräftade,
visades förtroenden eller uppskattning av de vuxna utvecklas barnens kommunikativt-
språkliga förmåga märkbart. En flicka som Beata svarade mycket väl på ett sådant
förhållningssätt.
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ADAM - “den kontrollerande centralfiguren”
Adam behärskade de båda språken, teckenspråk och tala språk mycket väl, till skillnad
från Fredrik och Beata.  I  likhet med Olle hade Adam svårt att samspela med andra
hörselskadade barn om kommunikationen var talspråksbaserad. Adams största
svårighet fanns även på en annan nivå och då i förhållande till hur han kommunikativt
använde sig av språk.

Kommunikation och språk
Adam kunde uttrycka sig på ett mycket mångfacetterat sätt, vara humoristisk, prata om
nutid likaväl som om dåtid, konkret eller abstrakt allt efter behov. Han hade ett stort
ordförråd och en grammatik som gjorde att han var lätt att förstå. Han kunde uttrycka
sig på ett varierat sätt, berätta historier, beskriva olika företeelser, instruera andra och
argumentera för sin sak. Adam anpassade sig efter sin partners språkliga
förutsättningar - han tecknade med de döva och talade med dem som hörde. I vissa fall
sökte Adam kontakt med barn eller vuxna genom handviftningar, kroppskontakt om
det verkade vara ett framgångsrikt sätt eller rop om han ansåg att det var en möjlig
väg.  Ibland fick han kontakt med de hörselskadade, ibland fungerade det inte alls. Ett
hörselskadat barn eller vuxen kan i en situation uppfatta en auditiv signal, medan
samma person i en annan situation och beroende på omgivningsljud eller andra
hörselbegränsande faktorer omöjligt kan uppfatta eller urskilja tal. Denna insikt
omfattade inte Adam.

Trots sin språkliga skicklighet visade Adam i sin språkanvändning, dvs. i språkets
pragmatiska funktion, att han hade betydande svårigheter i samspelet med andra. Den
kommunikativa aspekten hos språket - dvs. den att dela någonting med någon annan
var en svårighet för Adam. Att kunna samspela med andra kräver att det finns
gemensamma sociala regler och ett förhållningssätt som delas av flera. Eftersom Adam
ofta intog ledarpositionen bland de andra barnen kunde han styra och ställa med dem i
leken förlorade han. Han tog själv rollen som centralfigur, t.ex. pappa, medan han gav
de andra barnen undanskymda eller underordnade roller som småbarn. Till sist
reagerade de andra barnen genom att lämna honom, antagligen på grund av att de
aldrig eller alltför sällan fick vara med att bygga upp ett lektema. Själva
uppbyggnadsprocessen är lekens motor och den som lockar barnen. Att nå ett slutmål
för leken har i sig inget egenvärde. För Adam hade behovet att kontrollera tagit över
förmågan att leka.

Det är inte någon ny kunskap att hörselskadade ibland tar kontroll över samtal och
samspel, t.ex. genom att inte lämna ifrån sig ordet när de väl erövrat det. Så länge de
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har kontroll kan de vara ganska säkra på att vara delaktiga i vad som avhandlas.
Släpper de kontrollen måste de förlita sig till hörseln och att samspelspartnern anpassar
sin kommunikation efter deras behov, vilket sällan blir fallet under någon längre tid.

Trots att Adam befann sig i en teckenspråkig miljö, där han borde kunna vara delaktig
på samma villkor som alla andra barn, utvecklade han denna strategi. Hur kunde det
komma sig att en språkligt välutvecklad pojke som dessutom var pigg, påhittig och
hjälpsam kunde hamna i denna negativa utvecklingsprocess?

Lek
Adams behov av att bestämma ramar och ge förhållningsregler till de andra barnen hur
leken skulle utformas märktes i hans sätt att använda språket. Språket blev ett uttrycks-
medel för att ge instruktioner eller uppmaningar typ: “Det här är min tunnelbana och
den får bara jag använda”,  eller “Jag vill att Sven ska leka med mig. Kom! Hämta ett
tåg.”  När Adam inte fick som han ville sökte han sig till de vuxna. Han pockade på
uppmärksamhet, önskade bli buren eller hållen i handen. Hans behov av stöd och
närhet till den vuxne blev allt tydligare med tiden, vilket antagligen berodde på att
hans kontakt med de andra barnen blev alltmer ansträngd. Det kan också ses som att
hans behov av närhet till en vuxen, en vårdare, överskuggade hans behov av kamrat-
relationer som utvecklingsmässigt uppträder senare i barnets liv.

Personalens förhållningssätt
Men samma dominerande drag som Adam visade i kontakten med barn återfanns även
i hans samspel med personal. Han kunde läxa upp en vuxen, avbryta pågående samtal
eller ta över en situation utan att de vuxna nämnvärt reagerade. Han kunde bli
övermodig t.o.m. verbalt föraktfull i sina kommentarer till personalen. Genom att inte
ingripa hjälpte personalen till att skapa förutsättningarna för honom att bli och
vidareutveckla “det styrande barnet”.

Vuxnas gräns mot fysiskt våld är ofta mycket väldefinierad. Däremot verkar gränsen
mer dunkel när det gäller ett språkligt aggressivt barn och de negativa konsekvenserna
av ett sådant beteende. Att det dominerande draget hos Adam var till en belastning för
honom framkom tydligt när en av personalen stod emot hans behov av att få odelad
uppmärksamhet. Genom att personalen i en av de redovisade sekvensen fördelade sitt
intresse mellan Adam och det andra barnet Tove och inte lät sig avbrytas när han sökte
henne blev Adam osäker och drog sig undan. Den annars så språkligt säkre pojken fick
svårt att uttrycka sig. Han lämnade teckenspråket, övergick till talad svenska och till
sist mimade han till sin döva kamrat samma mening med klara munrörelser fast utan
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röst. Språket vilket han tidigare givit en sådan övertygande bild av att galant klara
hade krackelerat genom att han tappade förmågan att kommunicera och detta
avspeglade Adams känslomässiga tillstånd. Språket blev inte längre ett åldersadekvat
verktyg för att dela med sig tankar och känslor utan blev ett sätt att behålla eller hålla
fast vid ett tillstånd av att vilja vara i centrum. Behovet av att dominera och kontrollera
kom inte bara till uttryck i Adams sätt att behärska kom även till uttryck genom att inte
ta ögonkontakt med de andra samt att hålla ett högt tempo, vilket försvårade den
andres möjligheter att gå in och delta i samtalet. Adams språkliga skicklighet var i
detta fall högst förledande och länge maskerades det verkliga förhållandet.

Adam behövde stöd och hjälp av de vuxna att kunna bryta den negativa
utvecklingsspiral han hade kommit in i med en orealistisk självbild som dels innehöll
den lille närhetstörstande pojken med stort behov av de vuxnas beskydd, dels det
omnipotenta barnet som ville kontrollera och behärska sin omgivning. Detta föreföll
vara orsaken till att de andra barnen och även vuxna näst intill upphörde att ta kontakt
med Adam. Den tidigare så livfulle och aktive pojken blev alltmer tillbakadragen
emotionellt, socialt och språkligt.

CECILIA - “på spaning efter lek”
Trots sin ringa ålder kunde Cecilia föra sig i olika situationer. Även om Cecilia
karaktäriserades som ett lekande barn som kunde uttrycka sig på talat språk likaväl
som med tecknat språk fick hon samspelssvårigheter med andra hörselskadade barn i
de fall kommunikationen var talspråksbaserad.

Kommunikation och språk
Cecilia var klar och tydlig i vad hon ville göra i förhållande till de andra barnen och
hon uttryckte detta såväl i språkliga termer som i ett tydligt kroppsspråk och en
uppenbar mimik. Hon anpassade sin kommunikation efter den hon samspelade med.
Enkelt och logiskt verkade hon tänka - den som hör talar, därför talar jag - den som är
döv tecknar - därför tecknar jag. För Cecilia tycktes användandet av rösten vara en
fingervisning om att hennes partner hörde och detta påverkade i sin tur vilket språk
hon valde att använda sig av. När Cecilia skulle samspela med det “talande” döva
barnet Peter som nyligen börjat på förskolan och som hon av den anledningen var
relativt obekant med gjorde hon som hon hade för vana - hon talade. Detta ledde
emellertid till missförstånd och kommunikationssammanbrott. Barnen visade på de
svårigheter som kan uppstå när man önskar att de skall anpassa sin kommunikation
efter andra aspekter än de som utgår från barnens egna förutsättningar. Cecilias
svårigheter låg i att kunna förstå att funktionen tal och hörsel inte är samma sak, dvs.
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att den som talar inte alltid kan höra. Peter behärskade i sin tur inte en språklig kod
som var anpassad efter hans behov av att kunna delta i kommunikation och samspel
med andra barn. Efterhand och efter många förvecklingar började en ömsesidiga
anpassningen ske då barnen blev allt mer tecknande i sitt samspel.

Som tidigare nämnts hade Cecilia inga svårigheter att växla mellan olika språk, inte
heller att ta emot budskap på ett språk och besvara det på ett annat. Under den senare
delen av studien då Cecilias blivit tre år utvecklades hennes talspråk och blev alltmer
framträdande i kommunikationen med den hörande personalen.

Lek
Cecilia var ett lekande barn. Hon lekte med pojkar och hon lekte med flickor. Hon
lekte ensam eller parallellt med andra barn  Cecilia kunde också att gå in i rollek som
krävde mer språkliga uttrycksmedel. Förutsättningen var dock att de inblandade
tecknade. Hon bjöd både andra barn och vuxna att delta i sin lek, förutom vid några
tillfällen då hon motsatte sig inblandning av den döve pojken Peter. Antagligen hade
Cecilias skeptiska hållning till Peter att göra med att deras samspel karaktäriserades av
ideliga sammanbrott och feltolkningar som tidigare beskrivits.

Cecilia gick tillväga på olika sätt när hon blev intresserad av andra barns lek och ville
vara med i leken. Hennes förmåga att överblicka olika situationer, avgöra när det var
möjligt att få vara med och när det inte var möjligt, gjorde att Cecilia sällan uppträdde
i strid med de sociala reglerna i gruppen. Detta gav henne säkert en viss pondus trots
att hon var det yngsta barnet i gruppen.

Personalens förhållningssätt
Trots Cecilias språkliga förmåga fanns exempel på situationer där hon fick betydande
svårigheter att kommunicera med andra barn. Av analyserna framkom att hennes
svårigheter i hög grad verkade sammanhänga med den metod personalen praktiserade,
dvs. tecken som stöd för talet. I det ena exemplet i redovisningen valde den hörande
personalen att i huvudsak tala till barnen, vilket medförde att det blev problem för den
”talande” döve pojken Peter när han skulle samspela med Cecilia och detta trots att de
i andra sammanhang visat sig ha en fungerande inbördes kommunikation. Resultatet
från detta kommunikationssammanbrott blev att Cecilia reagerade negativt på Peter
och vägrade besvara hans fråga. För den treåriga Cecilia var metoden att kommunicera
med tecken som stöd för talet (TSS) inte funktionell i den meningen att den
underlättade hennes samspel med andra barn. Metoden verkade istället komplicera för
Cecilia att förstå att tal inte hade någon egentlig funktion i samspel med
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teckenspråkiga barn och att den inte heller alltid fungerade med talande hörselskadade
barn. Även de vuxna återgick till sitt naturliga sätt att kommunicera som hörande, dvs.
utan TSS sannolikt på grund av svårigheterna att bevara bilden att det talande
hörselskadade barnet inte alltid hörde och framför allt inte hörde bättre, när talspråket
fortsatte att utvecklas.
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KAPITEL 10  PERSONALENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Resultatet av videoanalyserna av de tolv hörselskadade barnens kommunikativa
situation i förskolan visade att det fanns både likheter och skillnader vid de tre
teckenspråkiga förskolorna. En skillnad var hur personalen förhöll sig till barnens
hörselnedsättning i ett kommunikativt-språkligt perspektiv. En annan var hur de
uppfattade och utformade språkmiljön runt barnen. En hel del aktiviteter och rutiner
var desamma vid de tre förskolorna såsom hur dagen strukturerades, t.ex. med
morgonsamling, följd av olika barnaktiviteter, därefter lunch, vila och återigen olika
barnaktiviteter. Däremot fanns skillnader hur man genomförde och förhöll sig som
personal vid dessa olika aktiviteter. Av videoobservationerna på barnen framkom
dessutom att personalen på de olika förskolorna prioriterade olika aktiviteter. Vid en
förskola förekom lek i stor omfattning bland barnen, i regel utan inblandning av
personalen.  Vid de två övriga kunde olika organiserade aktiviteter initierade och ledda
av personal observeras.

I kapitel 7 belystes några andra likheter och skillnader och som gällde vilken
organisationskulturell hemvist majoriteten av personalen vid de tre förskolorna
representerade; 1) habiliteringsomsorg, 2) ”vanlig” kommunal barnomsorg, 3) likaså
”vanlig” kommunal barnomsorg. Dock hade flertalet relativt begränsad erfarenhet av
denna organisation i förhållande till personalgruppen i den föregående förskolan.

Samtliga förskolor återfanns inom kommunernas allmänna barnomsorg. Två av dem
ingick samtidigt som självständiga samarbetspartners i landstingets habiliterings-
organisation. Den tredje förskolan hade dock valt att ställa sig utanför samarbetet med
habiliteringen.

I syfte att närmare beskriva förskolepersonalens kommunikativa förhållningssätt i
relation till de enskilda barnens genomfördes ytterligare analyser, nu med fokus på den
enskilda individen.

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande del är att fokusera på förskolepersonalens kommunikativa stil
i samspel med de hörselskadade barnen vid de tre olika förskolorna. De frågor som
belystes närmare var:
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• Uppvisar den enskilda förskolepersonalen huvudsakligen en stödjande, barn-
centrerad kommunikativ stil eller en ledande, vuxen-orienterad kommunikativ stil?
• Förekommer skillnader i kommunikativ stil hos förskolepersonalen i förhållande till
olika  barn alternativt olika situationer?
• Vilka förhållanden verkar bidra till att en viss kommunikativ stil förekommer?

Den övergripande frågan var om det förelåg någon samvariation mellan de vuxnas sätt
att kommunicera och barnens kommunikativa utveckling.

Genomförande och undersökningsgruppen
För att närmare studera förskolepersonalens kommunikativa stil i förhållande till de
hörselskadade och de döva barnen utfördes således ytterligare en analys av samtliga
videoobservationer utförda vid de tre förskolorna. Det totala materialet bestod av 32
timmar videoinspelningar fördelade på tre förskolor på följande sätt; 8 timmar, 11
timmar och 13 timmar.

Fjorton personal av de totalt sexton som arbetade i barngrupperna studerades. De
övriga två är inte inkluderade av följande anledningar: i det ena fallet var den tekniska
kvalitén på videomaterialet undermålig och i det andra förekom den vuxne i bild under
mycket korta sekvenser. I båda fallen omöjliggjorde detta vidare analys. Bland de
fjorton i förskolepersonalen fanns de som var döva, hörselskadade och hörande.
Dessutom fanns båda könen representerade.

Även om det totala materialet är stort måste dock uppmärksammas att individen inte
alltid finns representerad i alla inspelningarna vid förskolan, p.g.a. ledighet, sjukdom,
annan syssla med barn som av någon anledning befann sig utanför det videokameran
registrerade.

Det stora flertalet av personalen var utbildade förskollärare (sex personer) med
speciallärarkompetens, barnskötare (sex personer) och fritidspedagog (två personer).
Två personer saknade utbildning för arbete med barn. Båda dessa ingår i studien. I
undersökningsgruppen fanns de som hade flera decenniers erfarenhet av arbete inom
barnomsorgen till de med relativt kort anställningstid räknad i månader. Personalen
kom endera från den vanliga barnomsorgen eller från den habiliteringsinriktade
verksamheten för hörselskadade och döva barn. Någon närmare presentation av
personalgruppen kommer inte att göras, med hänsyn till personalens behov av
integritet.
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Metod och analys
I syfte att studera personalens kommunikativa stil utarbetades ett enkelt kodnings-
schema för att registrera om personalen vid ett specifikt tillfälle bedömdes använda en
barn- alternativt en vuxencentrerad kommunikativ stil.

Tillvägagångssättet var följande:
1. Alla tillgängliga videofilmer när den enskilde förskolepersonal förkom användes.
2. I den första sorteringen registrerades den tid som visades på videofilmen när

observationen påbörjades (t.ex. 00:11:33). Därefter följdes videosekvensen i en
minut och vid den specifika tidpunkten (t.ex. 00:12:33) registrerades och markera-
des den vuxnes kommunikativa stil i förhållande till det barn han/hon samspelade
med. Denna kunde vara endera barncentrerad eller vuxencentrerad.

3. Dessutom gjordes en separat beskrivning vad som hände vid det aktuella tillfället
och vad som för övrigt karaktäriserade sekvensen.

4. När alla videoobservationer av den vuxne i samspel med barn var färdiganalyserat
kalkylerades frekvensen barncentrerad respektive vuxencentrerad kommunikativ
stil för varje enskild person. Detta i syfte att få en indikation på vilken
kommunikativ stil varje enskild personal använde mest frekvent i sin interaktion
med de olika barnen i olika situationer.

Det  totala antalet registreringar av kommunikativ stil varierade avsevärt, från totalt
trettiotvå markeringar till fyra markeringar mellan de olika personerna. Flertalet av

Fig. 2.  Personalens kommunikativa stil i 
förhållande till olika barn
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personalen uppvisade en varierad kommunikativ stil. Anledningen till den stora
variationen avseende registreringarna är att några av förskolepersonalen förekom ofta i
och i relativt långa videosekvenser. Andra personer fanns däremot i bild mer sällan
och under korta sekvenser. Noteras bör att den person som observerades under totalt
fyra minuter samspelade endast vid detta enda inspelningstillfälle med barn. Vid andra
inspelningar fanns personen i fråga med i bild men kunde inte observeras i interaktion
med barnen, dock vid några tillfällen med andra vuxna. Övriga personer har
observerats under ett flertal inspelningstillfällen i samspel med olika barn i respektive
barngrupp.

Ett flertal olika sekvenser har inte varit möjliga att analysera beroende på att det inte
gick att avläsa vad personen i fråga tecknade till barn då kameran var placerad bakom
personen eller då den tekniska kvalitén på inspelningarna var undermålig på grund av
ljus- eller ljudförhållanden. Andra sekvenser har inte heller  i analysen på grund av att
samspelet mellan den vuxne och barnet understigit en minut.

Resultaten av denna kategorisering måste betraktas som mycket summariska och
tolkas med stor försiktighet då instrumentet var enkelt och översiktligt. I
sammanhanget ger det dock en indikation på det som även framkommit i analysen av
barnobservationerna.

För att ge en mer nyanserad bild av personalens kommunikativa stil presenteras
resultaten därför i beskrivande skildringar av samspelsförloppet. Dessa beskrivningar
belyser likheter och skillnader inom en förskola och mellan de olika förskolorna.

Resultat
Personalens olika kommunikativa stilar
Framförallt tre olika förhållningssätt utkristalliserades. Det första var en barncentrerad
eller en i huvudsak barncentrerad och dialoginriktad stil, där den vuxne följde barnets
intresse, anpassade sig efter barnets ålder, språkliga uttrycksmöjligheter och denna
hållning behöll den vuxne oavsett aktivitet och vilka barn som var inkluderade. Den
vuxne fantiserade, berättade historier för att entusiasmera barnen, gick utöver det här-
och nu- varande och reflekterade över eventuella konsekvenser av ett handlande.
Gränssättning för barnen förekom men följdes upp endera med verbala förklaringar
eller också genom att personalen tog barnets efterföljande känslomässiga uttryck som
utgångspunkt för sin nästkommande kommentar eller handling. Ömhetsbetygelser och
känslomässiga reflektioner förekom. Den vuxne medverkade till att barnet kunde bidra
till att dialogen utvecklades även om barnets språkliga uttrycksmöjligheter var



168

begränsade. Icke-verbala uttryck antogs vara meningsbärande och den vuxne försökte
tolka dem i språkliga termer och om detta misslyckades gick personalen vidare och
gav förslag på nya tolkningsmöjligheter.

I en observationssekvens då en av personalen som omfattade denna kommunikativa
stil samspelade med ett av de yngsta barnen i studien, som med önskad tydlighet och
under högljutt protesterande motsatte sig den vuxnes sätt att hantera situationen
utvecklades samtalet dem emellan till en lång dialog med flera s.k. dialogturer. Den
tvååriga dialogpartnern fick förklaring till varför en vass kniv ännu inte var ett
lämpligt redskap för barnet att hantera självständigt. Därför måste barnet acceptera att
få hjälp av den vuxne. Den vuxne fick veta både i ord och i handling vad barnet ansåg
om dessa restriktioner eftersom sysslor kan vid denna ålder vara till för att manifestera
- jag kan själv!

Även under olika vuxeninitierade aktiviteter behöll de vuxna ett barncentrerat
perspektiv, bland annat genom att barnen inbjöds att vara med och utforma hur själva
aktiviteten skulle genomföras. De vuxna initierade området - i detta fall - att studera
om det fanns spöken på vinden. Barnen kom under tiden med olika funderingar och
rådfrågade varandra och de vuxna om ämnesområdet. Även om personalen initierade
olika frågeområden föll barnen in med sina bidrag vilket medförde att samtalet gick
mellan barnen och mellan barnen och de vuxna. Vad kunde tänkas hända på vinden?
När kunde eventuella spöken tänkas uppträda? Vad behövde de för utrustning för att
varken skrämma spökena eller dem själva? Bland den utrustning de vuxna hade valt
för tillfället fick barnen möjlighet att välja själva. Några barn konfererade med andra
barn innan man själv valde. Andra gjorde sin egen bedömning. Därefter tillverkades
och färglades speciella spökglasögon. Dagen avslutades så med vindsbesöket, allt
under barnens kommentarer och vid återkomsten till förskolan var samtalsämnet
mellan barnen och mellan barnen och personalen vad som egentligen hade hänt på
vinden. Det var barnen som i huvudsak avgjorde vad som var väsentligt i
sammanhanget. Barn och personal hade tillsammans utvecklat en gemensam
referensram vilket möjliggjorde fortsatta diskussioner och samtal dem emellan och där
båda den vuxne och barnet kunde bidra med olika upplevelser och erfarenheter.

Det andra förhållningssättet kunde karaktäriseras som en i huvudsak vuxencentrerad
stil. Den vuxne ställde ofta barnet inför ett stort antal frågor om vad barnet gjorde,
eller benämnde ett föremål. Få eller korta s.k. dialogturer kunde noteras. Ett svar
kunde bestå av ett kroppsligt uttryck eller av ett ja eller ett nej. I de fall där samspels-
partnern var ett barn med språkliga svårigheter fick personalen med en vuxencentrerad
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kommunikativ stil ofta ett överslätande förhållningssätt. Barnens kommunikativa
uttryck, verbala eller icke-verbala, lämnades därhän och de fick sällan stöd att
vidareutveckla sina tankar eller kommunikativa avsikter.

Vuxna med denna stil hade ofta en övervakande funktion över barnet och dess
förehavanden. Man hjälpte barnet och utförde sedan sin syssla ofta under tystnad.
Spelade barnen ett spel fokuserade den vuxne på att spelets regler efterföljdes,
korrigerade felaktigheter, såg till att var och en tog sin tur och utvecklade sällan samtal
till att handla om annat än det konkreta, det som barnet respektive den vuxne hade
framför sig. Den vuxne ledde sällan in samtalet på barnens upplevelsevärld eller
gjorde andra utvikningar än det här- och nuvarande eller associationer till andra
framtida eller dåtida händelser. Barnet uppmuntrades sällan till att själv utforska
möjliga och omöjliga tillvägagångssätt. Istället fick barnet tillsägelser att följa och vara
uppmärksam på det som för tillfället skedde. Barnens personlighet och utvecklings-
mässiga förutsättningar fick litet utrymme att träda fram.

En tredje stil identifierades och denna innebar att den vuxne växlade mellan de två
ovan beskrivna stilarna. I förhållande till vissa barn var stilen barncentrerad och
tillsammans med andra barn kunde en tydlig vuxencentrerad stil observeras. Ett annat
förhållande där olikheter i kommunikativ stil uppmärksammades var under olika
aktiviteter. Under samlingen var den vuxnes kommunikativa stil i huvudsak vuxen-
centrerad för att under lunchen förändras och vara i huvudsak barncentrerad. Den
kommunikativa stilen kunde även variera om den vuxne samspelade med ett eller flera
barn. I lek med ett barn var den vuxne mer barncentrerad än under lek med flera barn,
då förhållningssättet i huvudsak var vuxencentrerat och uppgiftsorienterat. Vid ett
sådant exempel blev en leksituation där en personal inbjöds av barnen att delta, en
vuxencentrerad aktivitet genom att den vuxne fokuserade på att lära ut vett och etikett
vid matbordet. Den vuxne bad barnet att servera maten och talade samtidigt om hur
serveringen skulle genomföras. Barnen gjorde som de blev tillsagda under tystnad.

Kommunikativ stil i förhållande till vissa barn
Vissa av förskolepersonalen verkade att ha betydande svårigheter att relatera till några
av barnen i studien (se t.ex. rollen - Beata den socialt negligerade). Då detta kunde
observeras var den vuxnes kommunikativa stil inte enbart vuxencentrerad, utan också
påfallande rigid, torftig och emotionellt avvisande. Detta innebar att den vuxne sällan
utvidgade barnets frågor, konstateranden eller försök till kontakt. Istället kunde en
kommentar från den vuxne bestå i en verbal imitation av vad barnet hade sagt, eller i
ett icke-verbalt uttryck, typ en nickning eller en ögonrörelse mot barnet. I några fall
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fick barnet varken en verbal eller icke-verbal kommentar, utan föreföll vara negligerat.
Inte heller ingrep den vuxne då barnen blev fysiskt åtgångna av andra barn, utan lät
händelserna passera.

I de fall då barnen hade svårigheter att uttrycka sig i åldersadekvata språkliga begrepp
kunde konstateras att det bland personalen fanns de som hade svårigheter att adekvat
stödja barnen att realisera sina kommunikativa avsikter (se t.ex. rollen – Fredrik den
foglige betraktaren). Vid flera sådana tillfällen förblev den vuxne passiv. Även om de
andra barnen visade att de inte förstod vad barnet i fråga menade, bidrog den vuxne
inte med något kommunikativt-språkligt stöd för att göra barnets berättelse menings-
full för de andra barnen. Ett förhållande som under dylika omständigheter kan tänkas
inträffa är att den vuxne inte heller förstår vad barnet vill säga utan antar att om bara
barnet får lov att uttrycka sig, oavsett om det är begripligt eller ej, blir barnet ändock
uppmärksammat i barngruppen. Vid andra tillfällen kunde observeras att personal inte
alltid kunde förstå vad barnen uttryckte eller inte tolkade barnens kommunikativa
uttryck som meningsfulla sådana. Detta förhållande observerades bland döv, hörande
likväl som hörselskadad personal. I ett sådant fall kunde observeras att när den vuxne
inte hade förstått utan misstolkat ett barn som hade tydliga svårigheter att uttrycka sig
åldersadekvat, gick de andra in och ställde vederbörliga följdfrågor till den vuxne.
Dessa vidarebefordrade de sedan till barnet ifråga. På så sätt såg barnen till att
missförstånd och felaktigheter rättades till.

I likhet med de små barnen blir barn med begränsade språkliga uttrycksmöjligheter
ofta tillfrågade att benämna olika föremål. De blev förevisade en djurfigur eller en bild
och förväntades avge ett svar. Några i personalgruppen använde denna strategi för att
få igång längre dialoger vilka kunde karaktäriseras som barncentrerade. Än vanligare
var dock att personal inte gick vidare om de fick det korrekta svaret utan avslutade
istället dialogen. Om barnet däremot tvekade eller svarade fel gav den vuxne det rätta
tecknet eller ordet. Någon fortsättning eller utveckling av dialogen förekom ej. Att
enbart uttrycka enstaka symboler i talad eller tecknad form har liten relevans för det
som avses med begreppet utvecklingsstödjande kommunikativt-språkligt samspel.

Barn med språkliga svårigheter verkar också kunna locka fram att personalen använder
en kommunikativt mer styrande stil. Dessutom kan personalen underskatta barnets
övriga förmågor och behandla det som ett mycket yngre barn än det egentligen är (se
rollen – Fredrik den foglige betraktaren). Däremot kunde det omvända förhållandet
råda med de barn som betraktades som skickliga i att uttrycka sig språkligt. Dessa barn
riskerade att bli betraktade som mer kompetenta även på andra områden än de i själva
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verket var. Detta fick som konsekvens att de fick alltför lite vägledning och känslo-
mässigt och socialt stöd av personalen. Barnen riskerade därmed att få för stort ansvar
och vuxenvärlden riskerade att bli undfallande (se rollen - Adam den kontrollerande
centralfiguren). Även i andra avseenden ställde barn med utvecklad språklig förmåga
personalen inför dilemman. Genom att barnen kunde uttrycka sig i talat språk miss-
bedömde personalen deras begränsade möjligheter att via hörsel uppfatta det sagda (se
rollen – Olle den försynte lekaren). Personalen brast i sin förmåga att anpassa sig efter
barnets förutsättningar, eftersom barnet genom den vuxnes val av språklig kod,
ställdes utanför dialogens möjligheter (se rollen – Cecilia på spaning efter lek). Detta
blev resultatet även om den vuxne hade en barncentrerad kommunikativ stil visavi
barnet.

Olika kommunikativa stilar på de tre förskolorna
Vid förskolan Linden kunde mycket lek, mest fantasi- och rollek, mellan barnen
observeras. Pojkar och flickor lekte var för sig, men också i blandade grupper. Barnen
hade tillgång till en mängd olika utklädningsattiraljer, byggleksaker, spel och
lekredskap. Även utomhus hade barnen tillgång till olika lekredskap.

Barnens gemensamma språk var teckenspråk. Vuxna deltog dock sällan i barnens
lekar. Ibland fanns personal i samma rum som barngruppen, i andra fall var barnen
ensamma. Det förekom i ett och samma rum att några barn uppehöll sig i lek medan
andra deltog i aktiviteter tillsammans med någon vuxen. Något barn hjälpte till och
förberedde måltider, medan andra satt vid ett bord och pysslade. Ibland uppstod
konflikter mellan barnen som lekte. De kunde då påkalla personalens uppmärksamhet
genom att de skrek eller sprang och hämtade någon vuxen. Vid andra tillfällen blev
personalen uppmärksam på barnen genom att någon stod och grät eller att de
uppfattade att något var på gång som krävde deras närvaro. Eftersom personalen inte
alltid hade sett händelseförloppet fanns tillfällen när de missbedömde situationen på så
sätt att deras försök att reda ut vem av barnen som orsakade vad inte alltid stämde.
Barn som hade svårigheter att klara av konfliktsituationer utan att bli fysiska fick i
dylika situationer, utan de vuxnas överinseende, inte stöd att begränsa sina utfall. Detta
resulterade i att flera av de andra barnen verkade skygga för barn med denna tendens
och visade vid ett flertal tillfällen av observationerna att döma, att de verkade ängslas
över vad som kunde hända.

Under måltiderna som verkade vara en verklig stund för samvaro mellan barn och
vuxna kunde observeras att samtal uppstod lika väl mellan barnen som mellan barn
och personal. Barnen medverkade i de rutiner som förekom. Barnen skickade runt
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maten, lade upp på sin egen tallrik och hällde själva upp dryck. Om de ville ha mer
mat bad de inte bara de vuxna utan också andra barn om hjälp. Ofta satt barn och
personal och pratade om framtida eller dåtida händelser de hade varit med om, besök
de skulle göra med sina föräldrar, om TV-program de sett.

Dagens så kallade ”samling” genomfördes på lite olika sätt beroende på vem av de
vuxna som för tillfället ledde den. Någon gick igenom dagens aktiviteter eller gick
igenom händelser som utspelat sig i barngruppen, medan andra istället berättade
historier. Barnen deltog aktivt och det var påfallande hur väl de hade utvecklat
diskussioner dem emellan. De lyssnade på varandras argument, reflekterade och
bidrog med konstruktiva förslag till exempel hur en konflikt kunde lösas, eller varför
ett visst beteende inte kunde accepteras.

Det fanns tillfällen när de äldre barnen samlades till mer strukturerade aktiviteter likt
en lärosituation. I de fallen hade den vuxne i förväg färdigställt material som barnen
skulle använda sig av. Vid sådana tillfällen blev den vuxne mer vuxencentrerad i sin
kommunikativ stil gentemot barnen än som för övrigt kunde observeras i personal-
gruppen. Frågor kunde besvaras rätt eller fel och den huvudsakliga språkliga kommu-
nikationen gick mellan en vuxen och ett barn.

På förskolan Björken förekom en mångfald av olika aktiviteter för barnen. De målade,
sydde och arbetade med lera. Förskolan var rikt utrustad vad gällde utklädnings-
attiraljer för barnen, olika spel och pussel samt material som barnen kunde bygga med
av typ Lego och Brio. Personalen fanns ofta med i dessa aktiviteter. Även när barnen
lekte fanns ofta en vuxen med i leken eller i rummet. Sällan syntes mer än två och
högst tre barn delta i en och samma lek. En anledning till detta var att flera av barnen
hade uppenbara svårigheter att samspela med andra barn bland annat på grund av
språkliga tillkortakommanden. Troligen var detta, enligt personalens egen utsago, den
bidragande orsaken till att de till så stor del planlade dagens aktiviteter. Släpptes
barngruppen fri uppstod som regel endera konflikter eller skrik och skrän. Barnen fick
därmed ingen arbetsro och de vuxna var ofta upptagna av att medla och söka reda i en
kaotisk miljö. Av observationerna framkom att den kommunikativa stilen som
personalen som enhet betraktad använde visavis barnen hade karaktären av att vara en
i huvudsak vuxencentrerad sådan.

Samlingen på förskolan tillhörde den mer traditionella. Den inleddes ofta med att
barnen tillfrågades om olika förhållanden och fortsatte ofta med att man sjöng och
tecknade en sång eller en unison kroppslek. Avslutningsvis fick vart och ett av barnen
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lämna samlingen genom att ta med sig sin stol. Under samlingen var personalen i
huvudsak styrande och strukturerande gentemot barnen. Då talad svenska var det
gemensamma språket vid dessa tillfällen hade barnen betydande svårigheter att kunna
avlyssna vad kamraten en bit ifrån yttrade. Detta förhållande försvårade samtal barnen
emellan. Barnens spontana frågor och reflektioner till varandra resulterade ofta i
kommunikationssammanbrott. För att göra samtliga delaktiga i samtal behövde den
vuxne upprepa vad barnet i fråga sagt och då måste övriga barn vara tysta. Detta gav
den vuxne en styrande och reglerande funktion, vilket resulterade i att genomförbara
samtal i huvudsak gick via en vuxen. De vuxnas kommunikativa stil kunde karak-
täriseras som i huvudsak vuxencentrerad. Det fanns även i denna personalgrupp
undantag då någon i personalen använde både en vuxencentrerad respektive en
barncentrerad kommunikativ stil.

Om personalens kommunikativa stil i huvudsak var vuxencentrerad vid aktiviteter och
samling kunde det observeras att den vid matsituationerna förändrades och blev mer
barncentrerad. De vuxna blev mer inriktade på samtal med barnen om vardagliga
händelser. Vad var det som hade hänt i taxin? Vad hade man gjort under helgen? etc. I
allmänhet var det relativt korta samtal med få så kallade dialogturer, men de skiljde sig
påfallande från de andra redovisade observationstillfällena. En orsak till att personalen
förändrade sitt förhållningssätt till barnen kan vara att aktiviteten och dess förlopp var
väl strukturerat och känt för samtliga inblandade partner. Då barnen satt stilla med
ansiktet vänt mot varandra fanns de yttre betingelserna som möjliggjorde talspråkiga
samtal dem emellan. Dock framgick att en mindre del av samtal och interaktion pågick
mellan barn-barn. Oftast fanns en vuxen inblandad i samtal och dialoger, endera som
barnets egentliga samtalspartner, eller den som samtalade med flera barn. Detta kan till
en del ha bidragit till att när de kunde släppa på den reglerande och yttre kontrollen
blev de mer barncentrerade i sin kommunikativa stil än vad som hade noterats vid de
olika aktiviteterna som förekom. En annan inte oväsentlig skillnad mellan de vuxen-
initierade aktiviteterna och matsituation var att den vuxne vid den sistnämnda
sannolikt inte utgick från att den behövde lära barnen något specifikt. Personalen blev i
stort sett barnets enda möjliga dialogpartner, eftersom de inte hade en gemensam
språklig kod de med lätthet delade med andra barn. Därigenom gick barnen till viss del
miste om den potential det innebär att kunna språkligt relatera och utvecklas
tillsammans med andra barn.

Vid den tredje av de aktuella förskolorna, Almen, fanns de yngsta barnen i studien.
Barnen lämnades och hämtades under olika tidpunkter på dagen. Några slutade sin dag
redan vid 14-tiden, medan andra var kvar till senare på eftermiddagen. Några sov då



174

middag, medan andra barn var vakna. Dessa olika förhållanden verkade att ha haft
stort inflytande på personalens möjligheter att utforma barnens dag på förskolan.

Det var sällsynt att videoobservationerna fångade barn i lek. I de fall då lek förekom
var det oftast ett barn som lekte ensamt eller parallellt med något annat barn. På
förskolan förekom också en hel del aktiviteter. Barnen bakade med Play-doo eller
trolldeg eller pysslade med att färdigställa egenhändigt tillverkade föremål.

På förskolan fanns sparsamt med byggmaterial och utklädningsattiraljer i förhållande
till de två övriga förskolorna i studien. I ett av rummen fanns en dockvrå med
vidhörande utrustning. I ett annat rum fanns stora kuddar som lämpade sig för att
bygga kojor. Det var barn som behövde snytas, få blöjor bytta eller ville ha någon
form av uppmärksamhet av en vuxen. Ibland hade barnen råkat i konflikt om en
speciell bakkavel, en färgpenna eller en bakform. Den vuxne försökte då medla mellan
barnen och hitta en lösning som båda accepterade. Ibland lyckades det, i andra fall inte
och då hände det att konflikter eskalerade. Någon fick tröstas, en annan fick tillsägelse.
De vuxna blev i dessa aktiviteter styrande och i huvudsak vuxencentrerade i sin
kommunikativa stil gentemot barnen.

Några av de äldre barnen föreföll att ha stort utbyte av varandra. De sökte sig till
varandra och tillät sällan att ett tredje barn fick ta del av deras samvaron, vilket kunde
resultera i att de blev mycket avvisande och avogt inställda till det barn som sökte
deras umgänge. Personalen gick, att döma av de tillfällen som filmades, sällan in och
bröt detta mönster och därigenom öppnade de liksom upp för att vissa barn blev
åsidosatta av andra barn.

Emellertid visade observationerna att samlingen var barncentrerad såtillvida att den
vuxne som ledde aktiviteten hade en barncentrerad kommunikativ stil, medan så inte
alltid var fallet med den personal som satt med barnen endera bredvid sig eller i knät.
Samlingen gjordes ofta så att barnen fick gissa på vilka föremål bland fem, sex
namngivna som i smyg hade tagits bort. Barnen föreföll uppskatta dessa inslag. För
vissa kunde tiden ändock kännas lång eftersom alla skulle få gissa vilket djur som var
bortplockad. Det fanns barn som inte riktigt klarade av att koncentrera sig under denna
relativt sett långa tid. Andra barn ville reflektera eller associera vidare över något
närliggande eller något de för ögonblicket uppmärksammat. De möttes då ofta av en
tillsägelse att istället koncentrera sig på uppgiften. Tillfälle gavs inte för möta det
enskilda barnets intressesfär, utan personalen hänvisade till den kollektiva upplevel-
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sen. Vid flera tillfällen uppmärksammades att barnet trots detta inte klarade av att följa
med i aktiviteten. Resultatet blev att barnet blev tyst.

Matsituationerna på denna förskola karaktäriserades av att personalens tog på sig
rollen av att se till att barnen i första hand fick tillräckligt med mat i sig. Näst intill alla
barn fick hjälp under lunchen, mjölken upphälld, maten upplagd och delad i munsbitar.
Sysslor kunde utföras både fortare och mer lättvindigt om barnen inte deltog. Detta
kunde vara en bidragande orsak till att personalen i olika aktiviteter var vuxen-
centrerade i sin kommunikativa stil visavi barnen. Det kan också tänkas vara förenat
med svårigheter för vissa personer att hitta ett gemensamt samtalsämne med ett litet
barn och fortast avslutas måltiden under tystnad, vilket också kan vara ett motto.
Samtal och dialoger mellan personalen var rikligt förekommande, samtidigt som
samtal mellan barn och vuxna var mindre frekventa. Emellertid kunde det observeras
att vid bordet där de äldre barnen fanns placerade förekom ofta samtal mellan barnen
och mellan barn och personal. Poängteras bör att det även fanns undantag bland
personalen som åt tillsammans med de yngre barnen.

Sammanfattande kommentar
Analyserna visade att olika vuxeninitierade aktiviteter verkade understödja en i
huvudsak vuxencentrerad kommunikativ stil. Aktiviteter som förskolepersonalen i
förväg hade utarbetat föreföll i mycket stor utsträckning appellera till ett sådant
förhållningssätt. Personalen uppmanade, gav instruktioner, och tillrättavisade barnet,
vilket innebar att de blev mer fokuserade på uppgiften än på barnet i sammanhanget.
Samtal blev mer av envägskommunikation än dialoginriktad sådana. Av analyserna
framgick vidare att det i dessa situationer framför allt var barnet som stod för nya
initiativ, nya ämnen och associationer som förde samtalet vidare, från det här och nu-
varande till det abstrakta - icke-närvarande. Det framkom också att barn reagerade
med det omvända, att istället för att föra samtalet vidare reagerade känslomässigt på
den vuxnes kommentarer och drog sig tillbaka och blev mindre kommunikativ.

Ett förhållande som kunde antas ligga bakom att vissa i personalen blev mer styrande
var personens osäkerhet i teckenspråket. Att de för att hänga med i samtalet tog
kommandot. Men det kan inte vara enda förklaringen eftersom även döv och
hörselskadad personal kunde uppvisa samma mönster. Det framkom också att
aktiviteter som vid en förskola verkade uppmuntra ett vuxenperspektiv på en annan
förskola inte alls fick  den stilen.

Att en barncentrerad kommunikativ stil skulle gynnas av att personalen hade en lång
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och gedigen utbildning kunde inte heller beläggas. Däremot framkom att majoriteten
av personalen vid var och en av de tre olika förskolorna hade utvecklat något av en
gemensam kommunikativ stil som kunde karaktäriseras som endera vuxencentrerad
respektive barncentrerad eller både-och. Med den sistnämnda stilen avses att
personalen förändrade stil endera utifrån olika aktivitet eller beroende på vilket barn de
för tillfället samspelade med. Ett förhållande som verkade ha betydelse för detta var
vilken organisationstillhörighet, habiliteringsförskola respektive kommunal barnom-
sorg, personalen hade mest yrkeserfarenhet.

På ett mer övergripande plan kunde man på två av de tre förskolorna i studien
personalens kommunikativa stil karaktäriseras som i huvudsak vuxencentrerad. Vid en
av dessa förskolor fanns de flesta små vilket kan ha varit en bidragande orsak. Vid den
tredje förskolan representerade personalen som enhet betraktad endera en barncent-
rerad kommunikativ stil eller både barn- och vuxencentrerad. De flesta som hade den
sistnämnda kommunikativa stilen varierade den utifrån aktivitet och sällan utifrån
vilket barn som för tillfället var deras samspelspartner.

Även om majoriteten av personalen i två av förskolorna i huvudsak var vuxencentrerad
fanns undantag. I ett sådant fall var den vuxnes kommunikativa stil barncentrerad, och
oavsett barn eller aktivitet och i ett annat växlade den vuxne i kommunikativ stil
främst i förhållande till barn och sällan beroende på aktivitet.
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KAPITEL 11   SLUTDISKUSSION

Utgångspunkten för studien som presenterats i denna avhandling var att belysa
hörselskadade barns kommunikativt-språkliga och sociala situation i förskolan.
Av analyserna av de tolv hörselskadade barnen framkom att i de fall det bärande
språket i samspelet var talspråksbaserat ställdes barnen inför speciella
svårigheter. I korthet beskrivna såsom att:

• de hörselskadade barnen hade svårigheter att delta i lekar och aktiviteter med
   andra hörselskadade barn i de fall de inte hade en gemensam språklig kod de
   med lätthet delade
• de hörselskadade barnen visade språkliga behov på gruppnivå identiska med
   döva barns
• flertalet av de hörselskadade barnen  kunde delta i talspråksbaserade samtal i
   en-till-en kontakt

Några enkla samband mellan omgivande språkmiljö och barnens kommunikativt-
språkliga och sociala utveckling förelåg dock inte, d.v.s. så att en teckenspråkig
miljö alltid verkade gynna barnet bäst och att en talspråksbaserad alltid
missgynnade barnet. Vid analysen av de hörselskadade barnens kommunikativt-
språkliga situation framkom några betingelser i den omgivande miljön som
kunde anses gynnsamma för barnens utveckling. I korthet kan de beskrivas som
att:

• personalen i sitt samspel med hörselskadade barn hade ett barncentrerat
   perspektiv och en icke-styrande kommunikativ stil
• personalens fokus var på kommunikation och samspel
• personalen intog en stödjande roll gentemot barnen i samspelet med andra barn.

Ytterligare ett antal förhållanden hade inflytande på barngruppen såsom
förskolepersonalens inre och yttre organisatoriska miljö. Jag återkommer till
detta senare i kapitlet.
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Förhållandet språk och utveckling
Av videoanalyserna framkom att val av språklig kod, tal eller teckenspråk, hade
betydelse för det hörselskadade förskolebarnets möjligheter att samspela med
andra hörselskadade barn. Under vissa betingelser fungerade det kommunikativt-
talspråkliga samspelet väl och i andra rådde det motsatta förhållandet. Om
samspelet delades in i situationer mellan två parter och samspel mellan flera
parter blev mönstret tydligare. I samspel mellan två parter, en vuxen och ett barn,
fanns tillfällen när kommunikation och samspel via tal fungerade väl. Vid
samspel mellan flera, oavsett om det var mellan barn eller mellan barn och
vuxna, fick barnen påtagliga svårigheter. Om tal var det språk som i huvudsak
dominerade de hörselskadade barnens kommunikation i olika gruppsituationer,
och i samspel som fordrade mer avancerad språklig kompetens såsom i
konfliktsituationer och i fantasi- och rollekar, gavs inte optimala förutsättningar
för deras utveckling. Motsvarande förhållande har även beskrivits av Antia och
Kreimayer (1992).

I Sverige har ett flertal studier genomförts angående den kommunikativt-språk-
liga situationer för hörselskadade individualintegrerade elever (Tvingstedt,
1993), elever i hörselklass (Ahlström & Preisler, 1998) samt döva förskolebarn
med CI (Ahlström, Preisler & Tvingstedt, 1999). Dessa studier har visat på
barnens och ungdomarnas svårigheter att kommunicera och samspela med andra
om inte hänsyn tas till att hörselskadan begränsar förmågan att uppfatta talat
språk. Även om metoderna och analysförfarandet i de olika studierna starkt
påminner om varandra skiljer sig undersökningsgrupperna åt, beroende på ålder,
hörselstatus och situationsbetingelser. Detta skulle kunna implicera att de
framtagna kommunikativt-språkliga mönstren bland de hörselskadade förskole-
barnen i denna studie även kan förekomma i andra talspråkliga miljöer och likaså
högre upp i ålder.

Talat språk
Barnen i denna studie var pragmatiska i så mening att de anpassade sin
kommunikation efter den de samspelade med. Blev barnet tilltalat på svenska
eller på teckenspråk anpassade det sig efter partnerns förmåga. Talade de i sin tur
till någon och denne besvarade dem på teckenspråk kunde samspelet också
fungera. Men det visade sig vara svårt för barnen och även för de vuxna att hålla
den andres hörselmässiga förutsättningar, dvs. möjligheter och begränsningar vad
gäller  talspråksperception, vid medvetande, speciellt den andres begränsningar.
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Det bakomliggande antagandet verkade vara att – där tal fanns, fanns också
hörsel och ju mer tal, desto bättre hörsel. Då barn har auditiva svårigheter att
uppfatta alla ord eller delar av ord korrekt, kan visuella ledtrådar ibland vara dem
till hjälp. Ibland använde barnen ”va-frågor” (se ”Olle”). En ouppmärksam
partner som vänt bort ansiktet kunde då ”rätta sig” och ändra position så att
barnet kunde se hans/hennes ansikte. Etablerad ögonkontakt/ansiktskontakt (se
”Beata”) utmärker inte talspråkskommunikation med lite äldre barn, vilket säkert
bidrar till att vuxna i interaktion med yngre förskolebarn lätt fallerar i detta
avseende. Även om motparten strävar efter att förändra och anpassa sin
kommunikation efter den hörselskadades önskemål, t.ex. att tala ansikte-mot-
ansikte, tala tydligt och anpassa sin turtagning, blir resultatet sällan det önskade.
Studien visade vilka svårigheter det innebär även för den mest initierade att
försöka påverka sitt naturliga sätt att kommunicera.

Tecken som stöd för talet
Som ett sätt att stödja talspråksbaserad kommunikation använde de vuxna
enskilda tecken som ett avläsestöd till talade ord. Ett antagande som fanns
implicit bland de som praktiserade metoden var att den gav barnen en
valmöjlighet. Kunde barnet inte uppfatta det sagda kunde de genom det
visualiserade tillgodogöra sig informationen. Men ger metoden förutsättningar
för att hörselskadade barn själva ska kunna använda sig av den i mötet med andra
hörselskadade barn?

Forskning om denna kommunikationsmetod har visat att förutom de rent
språkliga motsättningarna, de olikheter i villkor för produktion och perception
som finns mellan tecknad och talad svenska (Bergman, 1982) ställs de vuxna
som praktiserar metoden inför problem (Ahlström & Preisler, 1998). Även döva
barn som blev hänvisade till denna metod sett ur ett språkinlärningsperspektiv
fick svårigheter (Ahlgren, 1982, 1984). Detta framgick även av videoanalyserna i
denna studie, t.ex. då personal i konfliktsituationer mellan barnen återgick till att
enbart tala. Den som hade ordet bestämde vad som blev eller inte blev
visualiserat, vilket innebar att alla inblandade parter inte med säkerhet kunde
anses vara lika delaktiga i samspelet. Det framgick även att de vuxna
praktiserade metoden olika. En del personal visualiserade ett mycket begränsat
antal ord i en mening med svensk ordföljd. Ibland påverkades även
meningsuppbyggnaden i talet så att svenskan inte blev korrekt. Även innehållet
påverkades och blev torftigt. Andra vuxna visualiserade i huvudsak allt, men
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utgick från teckenspråkets grammatik. Ett flertal exempel i videomaterialet
visade också att det talade och det valda tecknet inte överensstämde, vilket kunde
leda till att samspelet påverkades i negativ riktning. Dessa olika förhållanden
måste anses vara bristfälliga inte enbart ur ett språkligt perspektiv, utan också ur
ett kognitivt och socialt utvecklingsperspektiv.

Av videoanalyserna framgick att barnen inte kunde generalisera från den
specifika situationen, dvs. när de själva var involverade i kommunikation med en
vuxen som praktiserade TSS, för att sedan använda TSS-metoden i
talspråksbaserat naturligt samspel med andra hörselskadade barn (se Cecilia).
Barnens svårigheter att generalisera från en specifik träningssituation till naturligt
samspel påpekar även Warren och Kaiser (1986).

I inledningen till denna avhandling beskrivs en farhåga som många inblandade
parter hade uttryckt innan studien startade, nämligen den att barnen genom att
vistas i teckenspråksmiljö skulle hindras i sin talspråksutveckling. Något sådant
hinder visade sig inte föreligga i denna studie. Det framgick att de barn som
spontant använde talspråk fortsatte att utveckla det under studiens gång. Barnens
egna behov av att utveckla förmågor går utöver det en specifik förskolemiljö de
vistas i under en begränsad del av dagen faktiskt erbjuder.

Teckenspråk
En annan farhåga som fanns implicit i frågan om huruvida talspråksutvecklingen
skulle hindras av att barnen vistades i teckenspråkiga miljöer, var att
teckenspråket skulle hindra de hörselskadade barnens allmänna utveckling. Av
studien framgick att ju mer teckenspråkskommunikation de hörselskadade barnen
utvecklade, desto mer kunde de använda språkliga uttryck för innehållsmässigt
alltmer avancerade samtal och lekar, både med andra döva och hörselskadade
barn samt med hörselskadad, döv och hörande personal. De hörselskadade
barnen gavs genom teckenspråket möjlighet att gå in i relationer och samspel
med sin omgivning och därmed dela upplevelser, känslor och betydelser med
andra. Språket gav dem tillgång till horisontella, jämbördiga och jämlika,
relationer (Hartup, 1989) i vilka de kunde utveckla social kompetens. Detta
måste tolkas som att teckenspråk gynnade det hörselskadade barnets utveckling
inte bara socialt utan även kognitivt och emotionellt.



181

Parallellt med arbetet med denna avhandling har jag medverkat i en studie om
döva barn som erhållit ett cochlea implantat (se Ahlström et al., 1999; Preisler et
al,, 1997; Preisler et al., 1999a och b; Tvingstedt et al., 1999). Den
kommunikativt-språkliga utvecklingen hos tjugotvå döva barn med CI,
studerades under en tvåårsperiod med hjälp av videoobservationer i hemmet och i
förskolan. Barnen gick dels i förskola för döva och hörselskadade barn, dels
individuellt placerade med hörande barn. Detaljerade videoanalyser av dessa
barn i förskolemiljö visade, i likhet med vad som framkommit i denna studie, att
det istället för enkla orsakssamband, handlade om ett komplext samspel mellan
barnets biologiska förutsättningar, barnets möjligheter att gå in i relation och
samspel med sin omgivning och omgivningens förhållningssätt mot barnet. I de
fall de vuxna intog ett barncentrerat förhållningssätt i samspelet med barnet,
vilket innebar att de vuxna ställde rimliga krav på barnet i relation till ålder och
mognad; att barnet hade möjlighet att gå in i fantasi- och rollekar tillsammans
med vuxna eller barn, samt att meningsfullhet och ömsesidig förståelse
karaktäriserade barnens samspel med omvärden, bedömdes att barnen
utvecklades positivt i kommunikativt-språkligt hänseende. Bland dessa barn, en
tredjedel av barngruppen, fanns de som hade det mest välfungerade
teckenspråket samt det förhållandevis mest väl utvecklade talspråket.

I föreliggande avhandling, liksom i studien om cochlea implantat på döva barn,
framkom vilken väsentlig roll vuxna spelar för barns kommunikativt-språkliga
och sociala utveckling. Det var vuxna som till stor del satte prägel på samspelets
karaktär mellan barnen i förskolan, både kvalitativt och kvantitativt. Barnens
möjligheter att delta i meningsfullt samspel var beroende av att de vuxna
uppfattade och såg barnet som en aktiv och värdefull samspelspartner och om
den vuxne uppmuntrade samspel mellan barnen. Dessa förhållanden gällde
oavsett om personalen var döv, hörselskadad eller hörande eller om språket var
svenska eller teckenspråk.

Gynnsam kommunikativ stil hos vuxna oavsett språkmiljö
I föreliggande studie kunde observeras att i de fall personalen använde en
barncentrerad kommunikativ stil använde barnen mer verbala uttryck i sina
yttranden och antalet dialogturer blev fler än om de korrigerades i sitt sätt att
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använda språket. I dessa fall blev barnens svarsreaktioner oftast på en icke-verbal
nivå och/eller de drog sig ur samspelet.

Det finns en okunskap om hur vuxnas egna kommunikationsstilar påverkar barns
kommunikativa förmåga, dvs. vilket sätt den vuxne väljer påverkar utfallet för
barnet (Orellana, 1994). Vuxna kan med ganska små medel få till stånd ett
stödjande förhållningssätt till barn men också med lika små medel åstadkomma
ett samspel som inte kan anses gynna barnets utveckling. Även de andra barnen
kunde ta efter de vuxnas förhållningssätt, som t.ex. framkom i ”Fredriks” fall och
även i “Beatas” möte med sin omgivning. De vuxna slog an tonen och beredde
därigenom vägen för de andra barnen i endera positiv eller negativ riktning.
Motsvarande resultat har Boalt-Boëthius (1984) och Tvingstedt (1993) beskrivit.
Den först nämnda studien var gjord inom den vanliga förskolan. I den sistnämnda
studien var de hörselskadade barnen äldre än barngruppen i denna avhandling
och bestod av hörselskadade och hörande eleverna och lärare  i grundskolan.

Samspel skall inte bara vara ömsesidigt för att vara utvecklande, det skall också
vara jämlikt i den meningen att det inte enbart är barnet som har något värdefullt
att lära av den vuxne utan även att den vuxne har något värdefullt att lära av
barnet. Idag betonas även att barn erövrar kunskaper och utvecklas i samspel med
andra barn (Hinde et al., 1985). Denna sistnämnda aspekt lyfts inte alltid fram i
det pedagogiska arbetet. Detta manifesterades i den tidigare rådande
inlärningspsykologin som länge hävdade att barn utvecklades genom att imitera
andra, speciellt vuxna.

Utifrån videoanalyserna uppmärksammades två tydliga förhållanden vad gäller
personalens kommunikativa stil och förhållningssätt gentemot barnen. Det
förstnämnda förhållandet visade att i de fall förskolepersonalen föll in i ett
styrande kommunikativt mönster tappade de siktet på barnens intressen, behov
och nyfikenhet. Personalen föreslog och bestämde aktivitet och verkställde
genomförandet. Verksamheten utgick i dessa fall från ett inlärningsperspektiv.
Det andra förhållandet som framkom var att barn och även hela barngruppen
ibland lämnades på egen hand. Personalen utnyttjade därigenom inte den
utvecklingspotential som fanns hos barngruppen, för att på så sätt kunna arbeta
med barn som behövde begränsas och barn som behövde stöttas och kanske
rentav framhävas. Att fastställa att en i huvudsak vuxencentrerad kommunikativ
stil skulle vara enda orsak till en viss ogynnsam utveckling för barnet låter sig
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emellertid inte göras. Förhållanden och faktorer som bidrar eller gynnar barns
utveckling är alltför komplexa för att förklaras med så enkla medel. Man kan
dock konstatera att en styrande kommunikativ stil hos de vuxna och en atmosfär
som inte tog hänsyn till barnets emotionella behov, gjorde det svårt för barnet att
växa språkligt och socialt.

Utifrån den kunskap vi idag har om barns språkförvärvsprocess, och vad som
framkommit i denna avhandling påvisas att det är i olika naturliga samspels-
situationer med vuxna och med barn som tillägnandet av språk sker och att
språkutvecklingen inte gynnas av en styrande vuxencentrerad kommunikativ stil.

Språkets plats på den interpersonella arenan
Även om kön, ålder och personlighet är viktiga variabler när det gällde barnens
kommunikation och samspel med andra barn och vuxna i olika situationer, var de
mönster som redovisats i de olika rollerna främst avhängiga tillgång respektive
brist på lämpliga verktyg att kommunicera med. Som även framgått av
rollbeskrivningarna påverkades och förstärktes inte bara vissa aspekter av
personligheten utan kommunikativt-språklig osäkerhet kunde leda till ökad
osäkerhet socialt, emotionellt och även kognitivt. Ett barn som i en situation hade
visat prov på både social och kommunikativ kompetens kunde i en annan
situation mista dessa förmågor. Blockeringar av känslomässig natur kom till
uttryck genom svårigheter att uttrycka sig verbalt. Språket blev inte ett
användbart och uttrycksfullt verktyg för innehavaren i samspelet med andra. Men
om kommunikation och samspel koncentreras till att bli en språkfråga - talat
språk respektive teckenspråk  - ges en mycket reducerad och även felaktig bild av
vad som är väsentligt i samspelet mellan människor. För att barn överhuvud taget
ska kunna gå vidare till att uttrycka sig i språkliga symboler måste det finnas en
kommunikativ grund. Därför måste de icke-språkliga och känslomässiga
uttrycken som förekommer i samspelet sammanfogas med de rent språkliga
uttrycken för att ge en välgrundad och sanningsenlig beskrivning av vad barn i
utveckling behöver.

Vilka konsekvenser kan det få för barnets utveckling om det inte kan
kommunicera med andra som är dess likar? Det går inte att utesluta att känslan
av utanförskap som så många vuxna hörselskadade vittnar om att de upplevt även
kan upplevas av ett barn. Det kan gälla tillfällen när man inte hör kamraternas
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viskningar eller småprat vid matbordet, eller att inte kunna ta del vad andra sägs
vid samlingen eller att stå ensam kvar när alla kamraterna försvinner in i ett annat
rum. Utanförskapet kan uppstå om man inte utan betydande svårigheter kan delta
i en talspråksbaserad kommunikation.

Leken en ensam- eller gruppaktivitet för hörselskadade barn
De hörselskadade barnen i studien hade uppenbara svårigheter att utveckla
åldersadekvat lek tillsammans med andra hörselskadade barn i de fall de inte
delade språklig kod. Detta gällde framför allt fantasi- och rollekar som utan ett
gemensamt givande och tagande i icke-verbala, verbala och/eller innehållsliga
termer förlorade sin mening, vilket fick till konsekvens att leken avstannade eller
helt upphörde. Ofta slutade lekförsöken efter ca två minuter. Detta verkade vara
en kritisk tidsgräns. Efter den måste leken ta ett nytt utvecklingssteg eller på
något sätt förändras av parterna för att kunna leva vidare. I regel slutade deras lek
på förhandlingsstadiet, eftersom de hamnade i konflikter, som de själva hade
svårt att lösa. Barnen kunde göra nya försök på samma tema eller ta upp ett nytt
lektema, men inte heller det kunde de vidareutveckla. Att barnen inte skulle vilja
leka eller att anledningen till deras leksvårigheter primärt var orsakade av
personlighetsmässiga störningar av emotionell eller kognitiv art framstod i detta
sammanhang som en mindre trolig tolkning. Hindren som begränsade dem från
att samspela i lek fanns att söka i barnens kommunikativt-språkliga situation.
Även Ljungberg (1998) och Brown et al. (1992) påvisar att kommunikations-
svårigheter med andra barn också leder till att barnen får svårigheter att delta i
åldersadekvata lekar. Detta är den risk som Warren och Kaiser (1986) menar att
barn löper som inte ges möjligheter att tillägna sig ett språk, eftersom ett
misslyckande därvidlag inte bara får konsekvenser för själva språkutvecklingen
utan även för barnets sociala, kognitiva och emotionella utveckling.

De vuxnas roll i leken
Personalen har en stor uppgift att stimulera till lek mellan barn. I de fall
personalen stöttade barnen genom att gå in i leken som deltagare och understödja
det kommunikativt-språkliga flödet i leken möjliggjordes att leken utvecklades.
Samma förhållande gällde även vid andra aktiviteter. Detta gjorde personalen i
”Fredriks” fall, genom att tolka hans icke-verbala och verbala uttryck till de
andra barnen och även när han samspelade med en vuxen. Det skedde i fallet
”Adam” när han talade till personalen och denna i sin tur översatte till
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teckenspråk så att den döva kamraten som satt med vid bordet också kunde få
veta vad ”Adam” sagt. Ansvaret att förtydliga den språkliga koden när den gavs
på ett sätt som inte alla inblandade parter kunde omfatta (talad svenska och
teckenspråk) tog personalen själv. I de fall barnen fick ett adekvat stöd av de
vuxna, när oklarheter eller andra svårigheter undanröjdes, kunde barnen fortsätta
sina lekar. Därmed blev leken mer utvecklad och utvecklande för barnets
språkliga och sociala färdigheter.

Knutsdotter Olofsson (1996) har beskrivit konsekvenserna av vuxnas satsning på
och prioritering av leken i en orolig barngrupp. Förutom att barnen blev tryggare
av personalens närvaro och deltagande i leken kom personalen barnen närmare.
Därigenom fick personalen också en annan syn på barnens dag i förskolan och
vuxenperspektivet fick träda tillbaka för barnperspektivet.

Även de yngsta hörselskadade barnen hade ibland svårigheter att kunna
genomföra leken och behövde därför personalens stöd. Till skillnad från de äldre
förskolebarnens svårigheter är detta förhållande mer åldersadekvat. Men om de
hörselskadade barnen alltid behöver en vuxen som tolk i leken och aldrig kan
leka ensamma med andra barn, måste frigörelsen från vuxenvärlden och därmed
självständigheten försvåras. Om vuxna blir alltför styrande och planlägger leken
för att barnen därigenom ska tillägna sig kognitiva och sociala erfarenheter finns
enligt Vandenberg (1998) en risk att man begränsar barnens frihet, glädje,”…
and passion realized at the boundary of real and not real” (s. 304). Vanderberg
ger inget direkt svar på hur vuxna som arbetar med barn inom olika institutioner
ska hantera leken, utan ger istället ett antal frågor att fundera kring.

”… are we to value play, joy, and frivolity for their own sake, even if they
never lead to desired developmental outcomes? How much do we want
our children to learn, and how early? At what expense? What are the role
of institutions in the lives of young children? Confronting these issues
brings a sharper appreciation of our values about play in the lives of our
children … and our own” (s. 304).

I leken, och i de vardagliga aktiviteterna kan vuxna stimulera barnen att utveckla
ett berättande själv (Stern, 1985). Genom att lyssna till barnens upplevelser,
tankar och funderingar och genom att uppmuntra t.ex. till reflektion kring
förflutna och framtida händelser, låtsas-händelser likaväl som verkliga sådana,



186

ges barnen möjlighet att själva få träda fram. Barn som berättar sin historia
skapar också sin identitet. Om språket blir en uppgift a priori finns däremot
risken att detta intersubjektiva möte inte kommer till stånd, vilket i sin tur
påverkar barnets möjligheter att skapa sin egen unika framtid.

Förskolan - ett stöd till familjen
I Allmänna råd från Socialstyrelsens 1991:1 fastställs att barnomsorgen är ett
pedagogiskt utvecklingsstöd till barnet och familjen. Kvalitén i stödet är
avhängigt de förutsättningar personalen får för sitt arbete

Genomgående upplevde personalen att de hade bra kontakt med föräldrarna men
flertalet av dem önskade att kontakten även kunde vara mer vardaglig. Eftersom
flertalet familjer ofta bodde långväga från förskolan var detta önskemål omöjligt
att förverkliga. Nu hade man sökt lösa denna brist genom att anordna olika
aktiviteter och att via kontaktböcker förmedla sig på daglig basis med hemmen.

Det finns dock flera fallgropar i relationen förälder - personal, som kan behöva
uppmärksammas och diskuteras. Relationen personal - förälder kan till att börja
med då barnets hörselnedsättning nyss diagnostiserats vara ojämlik på grund av
att föräldrarna i dylika situationer tenderar att idealisera personalen. De har sällan
erfarenhet av att vara döv/hörselskadad och har mycket begränsade kunskaper i
teckenspråk. Av personalen kan det upplevas som enbart positivt att bli beundrad
för den erfarenhet man har av barngruppen och de teckenspråkkunskaper man
besitter, i förhållande till föräldrarnas, men det kan få negativa följder för
relationen på sikt. Det är i samarbete mellan personal och föräldrarna som
förskoleverksamheten skall utvecklas. Ojämlika roller kan inte underlätta detta
samarbete.

På organisatorisk nivå kunde förskoleverksamheten, vilket också föräldrarna i
denna studie påpekade, tvärt emot dess avsikt försvåra för familjen att hitta en
bra lösning på sin situation, genom att kommunen inte tog hänsyn till de speciella
förhållanden som familjen faktiskt levde under. Den teckenspråkiga förskolan
framställs ibland som en vanlig förskola, ibland som en specialförskola. Säkert
kan användandet av de båda termerna vara adekvat men att två så motsatta ord
används för att beskriva en och samma verksamhet kan framstå som förvirrande.
Förklaringen kan till en viss del förklaras om man betraktar förskole-
verksamheten ur ett historiskt perspektiv. Tidigare sågs döva och hörselskadade
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barn i huvudsak som speciella barn med en utveckling som inte bara skilde sig
utan också låg efter hörande barns. Förskolan var en specialförskola inom
habiliteringen som skulle minimera dövhetens eller hörselskadans negativa
effekter, speciellt på det talade språket. Idag betonas att hörselskadade och döva
barn är vanliga barn. Om ett sådant konstaterande får som följd att inga speciella
resurser ges till barnet eller till barnets omgivning kan det få ödesdigra följder för
det enskilda barnets utveckling och också för föräldrarna (se Ahlström, 1991).

Ett sådant exempel som påverkade föräldrar och även personalens möjligheter att
utveckla sitt pedagogiska arbete var att föräldrar som var arbetslösa inte längre
hade rätt till heldags- och helårsomsorg för sitt barn. Eftersom förskole-
verksamheten för döva och hörselskadade barn var en del av den allmänna
barnomsorgen kom denna princip också att gälla dessa barn. Om någon av
föräldrarna stod utan arbete fick deras döva eller hörselskadade barn sluta i
heltidsomsorgen. Flera föräldrar uttryckte sin förtvivlan över att deras döva eller
hörselskadade barnens behov av att träffa andra barn som de obehindrat kunde
kommunicera och leka med fick ge vika för en generell bestämmelse fattad av
kommunen.

Flerkulturella miljöer
Även om de tre förskolorna i studien var lika på så sätt att de enbart tog emot
hörselskadade och döva barn och var organiserade inom kommunens allmänna
barnomsorg fanns skillnader vad gällde den yttre organisatoriska miljön likväl
som i den inre miljön. Även de normer och värderingar som rådde i personal-
grupperna hade inflytande på barnens situation, föräldrarnas uppfattning och
även personalens upplevelse av sitt arbete i den teckenspråkiga förskolan. Även
barngruppen och dess sammansättning utövade inflytande på hur det inre arbetet
på förskolan gestaltade sig, som exemplet med kommunens generella bestäm-
melse om rätten till heltidsomsorg, men detta förhållande var inte helt klarlagt
bland personalen. Inom personalgrupperna fanns också andra skillnader. Många
hade lång erfarenhet av att arbeta med barn och andra hade ringa yrkeserfarenhet.
De som hade erfarenhet av habiliteringsverksamhet och de utan sådan. Det fanns
personal som hade speciallärarkompetens, dvs. en tvåårig påbyggnad efter den
egentliga förskollärarutbildningen och de som hade en kortare utbildning till
barnskötare. Sammantaget betyder detta att personalgruppen bestod av ett antal
individer med olika erfarenheter, kulturell identitet, olika yrkeskompetens och
språklig tillhörighet. Dessa förhållande kan ha bidragit till att utvecklandet av ett
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gemensamt arbetsklimat eller en gemensam arbetsmodell inom förskolan
försvårades.

Personalgrupperna inom förskoleverksamheten för döva och hörselskadade barn
är i förhållande till den vanliga barnomsorgen speciell till sin art. Den är en
mötesplats mellan den döva, hörselskadade respektive den hörande kulturen.
Detta flerkulturella perspektiv är också någonting som barnomsorgen framhåller
som en väsentlig del av verksamheten. De hörselskadade och döva barnens
behov av att få realistiska förebilder som stöd för sin identitetsutveckling
förutsätter att det finns döv respektive hörselskadad personal på förskolorna. Men
det mångkulturella perspektivet kan i vissa fall bli till en grogrund för konflikter
om arbetsgruppen inte kan komma fram till en gemensam arbetsmodell som är
tydlig och omfattar alla. De vuxna skall kunna hantera områden som ibland
ligger helt eller delvis utanför det som personalen inom den vanliga
barnomsorgen möter. Det förväntas att personal skall kunna hantera dessa
speciella situationer utan några utbildnings- eller stödinsatser, t.ex. i form av
handledning. Fördelningen av arbetsinsatser kan upplevas som oproblematisk
och helt funktionell, men det motsatta förhållande kan också gälla och upplevas
som negativ särbehandling (se Ahlström & Thorén, 1996). Detta område behöver
ytterligare studeras.

Hörselskadades specifika och generella behov  -  implikationer för
framtiden
A. Hörselnedsättning - ett generellt hinder för utveckling eller?
När det gäller barn med funktionsnedsättningar finns en uppenbar risk att
omgivningen relaterar alla barnens svårigheter till hörselnedsättningen och anser
att deras beteende enbart är ett resultat av denna. Å andra finns ytterligheten att
hörselskadan överhuvud taget inte betraktas som en viktig aspekt i barnets
utveckling. Det kan tyckas naivt att ens notera dessa utgångspunkter, eftersom de
för många är så självklara. Men tyvärr visar erfarenheten att de två aspekterna
ställer oss inför stora tolkningssvårigheter. Endera betonas barnets karaktäristika
eller också funktionsnedsättningen, sällan både-och-perspektivet. Hörselskadade
barn är lika lika eller lika olika varandra som alla andra barn. Därför kan vi sällan
i förväg veta hur ett enskilt barn kommer att påverkas av och utvecklas med sin
hörselnedsättning, eftersom barnets inneboende förmågor också sätter sin
speciella särprägel på utvecklingen. De är barn som försöker erövra en värld,
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som vill kunna påverka sin omgivning och som vill förstå och göra sig förstådda.
Därför behöver barnen få möjlighet att samspela med andra barn.  Av den
anledningen behöver barnen en språklig kod som de med lätthet kan dela med
andra. Idag hävdar många att om döva och hörselskadade barn får teckenspråk
löser sig alla problem som kan tillskrivas hörselnedsättningen. Detta är en
sanning med modifikation. Teckenspråket ger barnen en nödvändig grund att stå
på, men det utesluter inte att problem kan eller kommer att uppstå.

För att ge barnen en rimlig chans att lyckas i sina försök krävs att omgivningen
har kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar barnet under utveckling i
olika situationer och betingelser och under olika livsperioder. Funktionsned-
sättningen måste ses som en integrerad och normal del i barnets utveckling. Om
den negligeras eller överbetonas kan det få ödesdigra konsekvenser för barnet.

B. Att utveckla sekundära handikapp
Idag vet vi att barn med funktionsnedsättningar kan få svårigheter i sitt samspel
med en omgivning som inte förstår att rätt tolka deras behov (t.ex. Wrangsjö,
1998). Under senare år har även barn med fysiska/neurologiska funktions-
nedsättningar eller svårigheter av typen autism, Asperger, ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder) etc. uppmärksammats. Även dessa barnen kan pga.
omgivningens oförmåga att anpassa sig efter barnens möjligheter och
svårigheter, utveckla sekundära handikapp. Vikten av att ha kunskapen om det
unika för att kunna stödja de generella utvecklingsbehoven finns väl
dokumenterad i litteraturen. (se bl.a. Goode, 1994; Hobson, 1993;  Lagerheim,
1988; Odom et al., 1992; Wrangsjö, 1998). Dessa förhållande gäller också döva
och hörselskadade barn och borde få mer uppmärksamhet i den fortsatta
forskningen.

C. Döva och hörselskadade barn med ytterligare funktionsnedsättning/ar
Den ökade forskningen om döva respektive hörselskadade barns normala
utveckling ger förutsättningar för att upptäcka de barn som uppvisar en
avvikande utveckling. Detta i sin tur borde förbättra möjligheterna att hörsel-
skadade barn med ytterligare funktionsnedsättning ges relevanta stödinsatser och
att de sätts in under ett tidigt skede i barnets liv

Den ökade kunskapen har även medfört att vi också upptäckt nya områden som
behöver utforskas. Döva och hörselskadade barn med olika tilläggssvårigheter är
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ett sådant område. Förskolan och dess personal har en viktig funktion att fylla i
arbetet med att upptäcka barn med svårigheter som går utöver hörselnedsätt-
ningen. Om erforderlig kunskap om barnens utveckling saknas och vad som kan
påverka utvecklingen i positiv respektive negativ riktning och under olika t.ex.
språkliga betingelser kan vi rent av låta svårigheterna passera i tron att det är ett
typiskt beteende på grund av hörselskadan eller dövheten.

Metoddiskussion
Validitet
En kvalitativ studie som har ett longitudinellt upplägg och där data insamlas med
hjälp av video kan stundom upplevas vara en alltför stor arbetsuppgift för den
enskilde. Men eftersom det är i interaktionen med videoobservationerna som
observatören lär känna sitt material kan denna del av analysen inte lämnas bort
till någon. Men andra personer måste göras delaktiga i den. Den kvalitativa
videoanalysen som tidigare beskrivits i denna avhandling ställer utövaren inför
ett antal problemområden. Då allt videomaterial inte är textbaserat, men likväl
använt i analysen - hur har jag då handskats med validitetsaspekter i analysen?

Under analysprocessen pågick i forskningsgruppen vid ett flertal tillfällen
gemensamma reflektioner och diskussioner om arbetet med videoanalyserna för
att ständigt pröva idéer och reflektera över dels själva analysförfarandet, dels
möjliga tolkningar av detta material.

När det gäller val av kategoribedömningar har jag till viss del använt mig av
andra forskares material, i viss mån utvecklat egna. I liknande typer av studier
har validiteten i bedömningarna tillförsäkrats genom att beskrivningsenheterna är
väl definierade och så värderings- och tolkningsfria som möjligt utan att de till
följd därav förlorar begripligheten (se bl.a. Ahlström & Preisler, 1998; Heiling,
1993; Preisler, 1983; Preisler et al., 1999a).

Det är inte möjligt att presentera alla de analyser som ligger till grund för de
framtagna mönsterkonstellationerna, utan en begränsning måste göras. Dessutom
innebär videobaserat material att det inte är varken praktiskt eller etiskt möjligt
för andra utanför personalgruppen och forskarvärlden att ta del av de gjorda
videoobservationerna. Kravet på att säkerställa de inblandades konfidentialitet är
grunden till det ställningstagandet. Därför har jag valt att så utförligt som möjligt
beskriva beteendenivån i barnobservationerna som ligger till grund för den
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senare gjorda tolkningen. Därmed ger jag läsaren möjlighet att också själv
validera mina utsagor.

För att stärka validiteten i de gjorda beskrivningarna och bedömningarna av
samspelet mellan barnen och de vuxna involverades även förskolepersonalen i
analysprocessen. De kunde vid dessa diskussioner föra fram sina reaktioner på
materialet och också påvisa felaktigheter i sättet att beskriva det eller komma
med invändningar.

De strategier jag använt mig av kan kort sammanfattas på  följande sätt:

• genom att inkludera andra forskare i analysarbetet vid upprepade tillfällen
   under processen för att bedöma rimligheten i de ställningstaganden jag gör
• genom att kommunicera analyser och beskrivningar till de som deltagit i
   forskningen, dvs. förskolepersonalen
• genom att redovisa underlaget de gjorda tolkningarna för att därigenom ge
   läsaren möjlighet att bedöma validiteten.

Kvalitativa studier syftar inte till att beskriva lagbundenheter i termer av orsak
och verkan som sedan skall appliceras på verkligheten. Inte heller finns motivet
att predicera specifika händelser. Det handlar om att öka förståelsen för och
kunskapen om de processer som ligger bakom mellanmänskligt samspel. Som
torde framgå av resultatredovisningen är samspelet mellan barn och vuxna i den
teckenspråkiga förskolan, i likhet med allt mellanmänskligt samspel, ett
mångfasetterat och flerdimensionellt område. Det gäller att se den mångfald av
faktorer som ligger till grund för samspelet och som både påverkas av och
påverkar de inblandade parterna. Detta kan sägas vara att ta ett holistiskt
perspektiv.

Generaliserbarhet
Frågan om generaliserbarhet inom s.k. fallstudier har länge diskuterats.
Möjligheterna att förbättra generaliserbarheten och därmed den externa
validiteten i en fallstudie menar Merriam (1992) är att forskaren ;

• redovisar resultaten i fylliga beskrivningar som ger läsaren så mycket
   information att detta utgör tillräcklig grund för bedömning.
• att beskriva hur typiskt fallet är, i jämförelsen med andra i samma kategori så
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   att läsaren kan jämföra med sin egen situation
• genomföra en korsanalys inom samma fall eller mellan flera olika fall. Ett fall
   avser här något som valts ut för att det är exempel på en viss företeelse av
   intresse.

Det är dessa olika strategier som jag har använt mig av i denna studie.

Vad kräver videoobservationen av  observatören
För att kunna utföra detaljerade analyser av kommunikation och samspel måste
forskaren ha gedigna kunskaper i modern utvecklingspsykologi. Men metoden
kräver att betraktaren inte forcerar fram olika ställningstaganden från denna teori
utan prövar olika förklaringsmodeller som är grundade i det empiriska materialet.
Därefter kan de återföras till teorin. Metoden kräver också att betraktaren ärligt
och villigt reflekterar över de känslor som väcks i förhållande till materialet. I
kliniska sammanhang t.ex. i psykoterapier är detta ett vanligt förhållningssätt,
men i forskningssammanhang lite uppmärksammat och accepterat.

En annan viktig fråga är hur och på vilket sätt jag som forskare har påverkat
studien. Barnen var under perioder medvetna om att de var observerade. Ibland
stängdes en dörr framför kameran av ett finurligt leende barn. Syftet med denna
handling gick inte att ta miste på. Vid andra tillfällen uppmärksammades
kameran när barnen gjort eller blivit utsatta för något besvärande, som en slags
genansreaktion. Även de vuxna kunde i likhet med barnen observeras fokusera
på kameran och/eller observatören i dylika situationer. Genom att observatio-
nerna var relativt långa, sextio minuter och observatören sällan samspelade med
barnen respektive personalen är det mindre sannolikt att detta förutom i de
nämnda stunderna påverkat deras samspel på ett mer genomgripande sätt. Med
tanke på det ömsesidiga utbytet av erfarenheter och kunskaper mellan personal
och forskare är det mer troligt att återkopplingarna mellan personal och forskare
kan ha påverkat arbetet med barngruppen. Då diskussionerna i allmänhet var
fokuserade på utvecklingsaspekter är min förhoppning att de i alla fall inte
påverkade barnens situation på förskolorna i negativ riktning.

Jag har valt att fokusera på och betona samspelsprocesser och vuxnas
förhållningssätt som gynnar barnens utveckling. Det är inte möjligt att utifrån
denna avhandling ge pedagogiska anvisningar för hur en bra förskola för
hörselskadade barn i detalj ska utformas. Däremot finns några generella mönster
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från denna studie, liksom i studierna om hörselskadade elever i hörselklasser och
döva förskolebarn med CI som jag vill lyfta fram. Dessa är:

• hörselskadade barn som kan uppfatta talat språk kan, förutsatt att vissa
  betingelser är uppfyllda, även stimuleras i talspråksbaserat naturligt samspel
• hörselskadade barn placerade tillsammans med andra hörselskadade barn bör
  ges möjligheter att utveckla ett gemensamt språk de med lätthet kan dela
• för att hörselskadade barn ska ha möjlighet att utvecklas optimalt måste de ges
   möjligheter att kunna stimuleras i lekar och aktiviteter med andra barn.

Slutord
Sören Kirkegaard har i sin skrift ”Synspunkter” myntat – Livet måste levas
framlänges, men kan endast förstås baklänges. Mitt intresse inför området och
min avsikt med denna avhandling har varit att försöka förstå de hörselskadade
barnens kommunikativa situation och belysa de mönster man kan finna i deras
samspel med sin omgivning, i detta fall med andra döva och hörselskadade barn
och personal i teckenspråkiga förskolor. Jag har också velat fokusera på de
samspelsprocesser som barnen deltar i, och i vissa andra fall borde få vara en del
av. Runfors och Wrangsjö (1986) menar att det är svårigheter att kunna se hur
människor i interaktionen med andra påverkar varandra och hur deras samspel på
samma gång bildar ett visst mönster. Jag kan inte nog instämma i deras
påstående. Mina svårigheter har ibland fått mig att tappa fattningen, dock aldrig
lusten.

Till sist vill jag avsluta med en sammanfattning av mitt arbete i
forskningsgruppen ”Barn – Kommunikation – Handikapp”. De kommunikations-
och samspelsmönster som framkom i denna avhandling är inget resultat av
slumpen, utan av ett långt arbete, av en och av flera forskare i samspel med
varandra.
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SUMMARY

INTRODUCTION
In early 1980, sign language was officially declared to be the language used in
communication with and education of deaf children. The result of systematic studies of
the emotional, communicative, social as well as the cognitive development of deaf
children exposed to sign language from an early age and onwards have been very
positive (Ahlgren, 1980; Heiling, 1995; Malmström & Preisler, 1991; Nordén &
Preisler, 1981; Nordén, Preisler & Heiling, 1979; Preisler, 1983, 1993; Svartholm,
1993). The current debate is now centred on which language should be used with the
hard of hearing children. This discussion goes back to the mid-1980s. In contrast to the
numerous number and diversity of scientific studies on the development of deaf, a few
have focused on the situation of hard of hearing people (Ahlström & Svartholm,
1998). It has not been self-evident to use sign language with a child who, equipped
with a hearing aid, can perceive auditory information and develop spoken language.
However, the difficulties these children experience in communicating smoothly with
peers as well as in taking part in communication in social contexts with more than two
people are well recognised (Ahlström & Preisler, 1998; Brown, Prescott, Rickards &
Paterson, 1997; Tvingstedt, 1993).

The aim of this thesis is to study the communicative-language and social development
of twelve hard of hearing children, in different contextual language settings. These
children were observed mainly by video-recordings during a two year period in natural
settings in three sign language pre-schools. The initial question concerned which
language, signed or spoken Swedish accompanied by signs, would be a benefit or a
hindrance to the hard of hearing children’s  development?

BACKGROUND
The theoretical basis of this thesis can be found in modern child development research
stressing the significance of early close relationships (Bowlby, 1982) and emotionally
regulated engagement with supportive others for the child’s emotional, cognitive,
social and language development (Greenspan, 1997; Murray, 1992; Stern, 1985;
Storolow, Atwood & Brandchaft, 1994; Trad, 1990; Trevarthen, 1987, 1993). The
child is actively seeking experiences within interpersonal engagement (Bateson, 1976;
Murray & Trevarthen, 1986; Bates, O´Connel & Shore, 1987; Neisser, 1993).
Relationships are viewed as the context in which socialisation takes place and in which
basic competencies emerge (Hartup, 1985). But studies in child development have also
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shown how children acquire important developmental skills as a result of peer
interactions (File, 1994). A failure to acquire language has been shown to have
negative consequences for the child’s social, cognitive and emotional development
(Warren & Kaiser, 1986). It will also reduce the child’s opportunities at becoming
involved in more complex forms of peer interactions (Guralnick, 1986).

Several researchers (e.g. Guralnick, 1986; Strain, 1990; Odom, McConnell &
McEvoy, 1992) stress the importance for professionals working with children with
functional disabilities to be aware of how social abilities develop, particularly in
relation to peers. A hearing loss can isolate children from parents and peers, and
deprive them from the interaction necessary for the development of social competence.
In turn, reduced social competence further decreases opportunities for interaction
(Antia & Kreimeyer, 1992; Brown et al., 1997). The view held today is that the child
acquires language in natural interactional settings. The traditional language training
method, well described in the literature, failed to promote language acquisition, as the
child could seldom generalise its progress to other areas and contexts (Hart & Risley,
1968, 1974, 1975, 1980).

Play is an important arena for the child’s development (Bowlby, 1969, 1982; Erikson,
1954; Fewell & Kaminski, 1988; Freud, 1922; Knutsdotter-Olofsson, 1987; Åm,
1989), especially the more advanced pretend or role play. The ability to use language
in sharing experiences and feelings, in referring to abstract concepts, as well as to
future and past experiences enables the child to get involved in fantasy and role play.
An adult can promote these skills by guiding children’s play (Knutsdotter-Olofsson,
1996). It has been shown that a supportive child-oriented communicative style has a
more positive effect on the outcome on the child’s overall development as compared to
an adult-centred and directive communicative style (Meadow-Orlans & Spencer, 1996;
Quay, 1991; Robinshaw & Evans, 1995; Stipek & Sandborn, 1985; Thorén, 1994;
Valcante, Roberson, Reid & Wolking, 1989). Children in a pre-school setting are also
influenced by norms and values, educational curriculum of the pre-school and
interpersonal relationships between staff members (Boalt-Boëthius, 1984).

The objective of this study is to describe how hard of hearing children communicate
with one another, with deaf signing children as well as with deaf, hard of hearing and
hearing teachers. The aim is to focus on patterns of interaction between hard of
hearing and deaf children, as well as patterns of interaction within the group of hard of
hearing children and between the children and their teachers.
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In order to give a description of the cultural context, three pre-schools interviews were
made with parents and staff-members. In this thesis I will also describe the analysing
process of generating data from video-observations often summarised as; ”After
thousands of hours of tedious and difficult transcriptions made from film ... ” (Fogel,
1993, s. 27). I do this by analysing for patterns within the data and saturating them in a
systematic qualitative way (Glass, 1992; Strauss & Corbin, 1990).

METHOD
The subjects
Twenty-eight children, fourteen boys and fourteen girls between 1:9 and 7:4 years of
age, participated in the study. In this thesis I will focus on those twelve children who
were hard of hearing.

The staff-members
The members of the pre-school staff were deaf, hard of hearing and normal hearing.
Some staff-members had long experience of habilitation services for deaf/hard of
hearing children. Others had no experience of habilitation and came to the pre-school
for deaf and hard of hearing children from the ordinary municipal organised child-care
system. At two of the three pre-schools, every staff member, independent of hearing
status, used solely sign language. In the third group speech was frequently used
accompanied by single signs, depending on the staff-members´ knowledge and
experience of sign language.

Procedure
Video-recorded observations were made in natural interactional settings, during free
play, staff-initiated activities and mealtimes, approximately every sixth week during a
period of two years, at the three pre-schools. Observations lasted about one hour and
resulted in a total of thirty-two video-recorded sessions. Simultaneous participating
observations were made to complement the video recordings in order to describe the
broader context of the interaction. Sequences from these original video-recordings
were then put together to focus on each of the hard of hearing children. Each of these
twelve films lasted between three and five hours. The video recordings provide the
main source of data on which I have based my research findings.

Analysis
Each video recording was analysed on different levels, from an overall description of
the content of the interaction, the children involved, the time spent in different
interactions and activities, to a detailed description of the interactions between the hard
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of hearing children and their peers and teachers. The children’s communicative
behaviours were transcribed, i.e. signs, spoken words and sentences, gestures, body
movements and facial expressions, as well as those of their peers and teachers. The
descriptive categories have been elaborated and used in a number of studies of child-
child interaction (Ahlström & Preisler, 1998; Preisler, 1983, 1991, 1995; Preisler,
Tvingstedt & Ahlström, 1999; Thorén, 1994). The sequences to be analysed, were
initially transcribed by two researchers. If there were disagreements, the videotapes
were replayed and observed again until full agreement was reached. Further analysis
on a more detailed level was made by me, until a new focus or perspective was found.
Then the procedure was to bring in another researcher in order to reach full agreement
of the accuracy of the findings.

RESULTS
While analysing the material in detail, five different patterns of interaction gradually
emerged. These patterns were characteristic for more than one single child but will be
presented as five case studies. The results will not only be presented at an individual
level, but also at a group level. Analyses of the children’s communication both with
peers and with adults showed that these two perspectives were necessary in order to
understand the way the hard of hearing children communicated in different contexts.

Five different patterns of interaction
1. The amenable observer, here named Fredric, was when first seen four years of age,
progressing to six years at the end of the study. He was a child who did not fully
command the rules of visual communication. He frequently initiated contact and
inviting other children, by primarily using non-verbal means of communication such
as smiles, gestures, eye- and finger-pointing. He tried by actions, improvisations and
mimes to express or explain his ideas or viewpoints. The content of the
communication was mostly about the “here and now” present. Even if his vocabulary
of signs was not appropriate to his actual age, he could interact with other children in
many non-verbal activities and play. But as soon as language played a central part
such as in fantasy or role play, he had difficulties participating.

Observations of Fredric showed that the adults played an important role in supporting
his communicative, emotional as well as social development. Fredric became more
communicative and also more verbally explicit when the adult shared his mainly non-
verbally expressed emotions and intentions and translated them into verbal
communications in order for the other children to understand, or supported his
language in other ways, e.g. by elaborating his sentences. By doing so the adults were
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able to show the other children that Fredric, despite his very limited language, was a
competent child worthy of respect and trust.

2. The modest player. Olle was three years old when first observed and almost five on
the last video-recording. He primarily used signs in communication and liked to play
alone as well as with other children. Occasionally, Olle would use sounds and speech
as a means of gaining attention before starting a conversation with hard of hearing
children, as well as with hearing and hard of hearing adults, but never with deaf
children or adults. Imitation of sounds in play activities were also observed. When
Olle was observed with the older hard of hearing children, who mainly used speech in
communication, there were mismatches and failures in communication.

Olle had no difficulties in deciding how to respond to either language code. As time
went on, his spoken sentences became more elaborate and his pronunciation more
distinct. The more Olle´s speech improved, the more mistakes the adults made
communicating with him, e.g.  standing too far away or not turning their face toward
him in order to facilitate his need for visual clues. They talked in the same manner as
they did to a hearing child. It seemed as if the adults had difficulties in separating the
child’s language development from the child’s auditory capacities.

3. The socially neglected child. Beata was found both in the group of hard of hearing
children and in the group of deaf children. She was a girl who frequently invited other
children as well as staff members to interact and play, but she often did this in a shy
way. During initial observations, when she was four years old, Beata’s  speech was a
bit difficult to understand as her pronunciation and sentence construction were poor.
She seldom received responses from either adults or peers. When she did, the
responses were often in terms of admonitions, repetitions of the utterance or had
nothing to do with the original statement. The dialogues seldom contained  more than
one or two turns.

During the two years of video recordings this child was never observed taking part in
fantasy play with other children. Beata was mainly engaged in structured activities
with adults. In these contexts, communication problems were also observed, even
though a progress of her speech production could be registred. One reason was partly
due to her hearing loss. Beata needed visual attention both on the objects referred to
and on the partners face when spoken to. If the partners did not consider this prolonged
and different turn-taking pattern she lost important and necessary information in order
to take part in and to develop her part of the dialogue. Therefore her answers and
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reflections did not always made sense. The observed communicative style used by the
teachers, not taking into account her communicative needs as well as her emotional
needs made it difficult for Beata to develop socially in the group of peers. The way in
which the other children interacted with Beata was very similar to that of the staff.

4. The controlling child. The first observations of this four year old child, named
Adam, gave the impression of a competent child who could easily switch between
signed and spoken language. Adam was often observed in the centre of the other
children’s activities and receiving plenty of attention from them. In most activities, he
took a leading part, deciding both what and how to play, but also helping the other
children to solve problems by starting negotiations or assisting in practical situations
such as undoing buttons or setting the table for lunch, etc. But his role of “controller”
and “commander” made little room for the other children to take an active part in the
play or to influence the play theme. Adam’s controlling attitude towards the other
children was probably the main reason why they gradually ceased to play with him and
why he was increasingly ignored by the other children. Towards the end of the study,
Adam was almost exclusively observed interacting with adults and showed a need of
being physically close to them. By being directive and commanding of the other
children, Adam had had control over the content of the interaction, and deficiencies in
his own communicative abilities were for a considerable time hidden.

5. The competent child. When first observed Cecilia was two years old and one of the
youngest children in the study. She often used spoken language while playing, but her
main means of communication was sign language. Her vocabulary consisted of
combinations of three or four signs. Already at the age of two, Cecilia liked to take
part in simple fantasy play, both when alone and with others. Cecilia was observed
being able to adapt her communicative means to the partner’s prerequisites. She was
also a child who was very explicit in expressing her own needs and desires. But when
she used spoken language accompanied by signs, the same method that was practised
by the hearing and hard of hearing staff while interacting with other children, frequent
communicative break-downs could be observed. This method did nor promote her
interaction with other deaf or hard of hearing children.

Cultural differences in the pre-schools
As has been frequently mentioned, the adults played an important role for the well-
being of the  children in this study. Observations of the children in the three pre-
schools showed that there were cultural differences between the adults regard to their
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attitudes towards play and language, manifested by the way in which they acted
towards the children.

In one of the pre-schools play between the children was frequently observed and this
was reinforced by the staff. When playing, the children were observed discussing real
events and transforming them into fantasy or role play. There were instances when
conflicts arose. As the staff-members seldom took an active part in the play, they often
interrupted the conflict too late. Because of this some children reacted with fear and
withdrew from interaction with children who were unable to control themselves and
who physically attacked others. If an adult was present in the group of peers this
reaction was not observed.

If the hard of hearing children started to speak with the hearing or hard of hearing
teachers, the teachers translated their speech into sign language to enable the deaf
children in the group understand. Also, if the children spoke to the teachers, the
teachers answered in signs. The staff-members main concern was understanding, not
using “correct” words or signs.

The two other pre-schools were observed to have developed a somewhat different
culture. In one group the hearing and the hard of hearing staff-members communicated
with the children by using spoken Swedish accompanied by signs. Observations of the
children at this pre-school showed that they were seldom involved in fantasy or role
play. When such play occurred, it rarely lasted longer than two minutes. Role-play was
often interrupted as conflicts arose among the children. The way language was used, i.
e. a mixed version of Swedish and signs, did not seem to promote the hard of hearing
children’s language development as a means of communication in group activities or
play.  The hard of hearing children were mostly involved in solitary or parallel play.
When the children tried to enter into fantasy or role play they lacked the language. The
staff initiated different structured activities with the children.

At the third pre-school, sign language was the only language used. The group of
children was seldom observed playing together, instead they played by themselves or
parallel to other children’s play. Most of the children were younger than the children at
the two other pre-schools, between two and four years of age, which might explains
the lower occurrence of fantasy play.
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Video-analysis of the communicative style which staff members used with the
children
Three different communicative styles used by staff-members were: a child-centred
communicative style; an adult-centred communicative style; and a mixed
communicative style. In this latter group the staff-members either changed their
communicative style depending on which child they interacted with or as a result of in
what context the interaction took place.

DISCUSSION
The initial question posed in this thesis was whether sign language for hard of hearing
children would be a hindrance or a benefit to their development of communication and
language. The detailed analysis of the hard of hearing children at the three different
pre-schools integrated with deaf children indicated that the use of a language that was
easy for them to produce as well as to perceive enabled them to take part in dialogues
and to share experiences with others. Improved sign-language skills made it possible
for them to take part in play. This was not the case if the child only had access to
spoken language. Many of the adults overestimated the auditory capacities of the
children as their speech development improved. To be able to produce speech does not
mean that the child is able to perceive another person’s spoken words. To speak does
not mean to hear. If a child can perceive spoken language in natural settings s/he can
be stimulated to develop language, if given the appropriate support in a one-to-one
context.

Development is a reciprocal and complex process. Therefore there cannot be a simple
answer to the initial question - what language code will benefit or hinder a child’s
development. The research findings indicated that a multitude of circumstances
influenced the development of communicative skills of the children. The use of a
language that enabled them to understand and to be understood, a supportive
communicative style of the adults, where focus was on the content and the quality of
the interaction in combination with a positive attitude towards fantasy and role play
seemed to promote the children’s well-being and communicative and social
development, more than an adult-centred and directive communicative style where the
two languages per se were in focus.
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