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Sammendrag 
Det anslås å være rundt 3000 barn med nedsatt hørsel i Norge i dag (Hørselshemmedes 

Landsforbund, 2015). Flere av barna vil møte utfordringer når det kommer til deltakelse i lek 

og samhandling med normalthørende jevnaldrende som følge av sin hørselsproblematikk. 

Samhandling med jevnaldrende er vesentlig for barns sosiale og emosjonelle utvikling, og 

legger grunnlag både for trivsel og godt selvverd (Cooper, Masi, & Vick, 2009; Frønes, 

2010). Det var tidligere vanlig at barn med hørselsnedsettelse gikk i egne spesialbarnehager 

for hørselshemmede, men dette er ikke lenger tilfellet. De fleste barn med hørselshemming 

går i sin lokale barnehage sammen med normalthørende barn (Falkenberg & Kvam, 2012). 

Det er særlig tre utfordringer alle barn kan støte på knyttet til deltakelse i lek: 1) hvordan få 

adgang til gruppen man ønsker å delta i, 2) hvordan delta på en måte som vedlikeholder og 

utvikler leken, og 3) hvordan løse konflikter som oppstår i leken (Vedeler, 2007). For å 

mestre disse utfordringene utvikler barn sosiale mestringsstrategier. Forskning har funnet at 

hørselshemmede barn oftere tar i bruk mindre vellykkede strategier, og at de har kortere og 

færre interaksjoner med andre barn, enn sine normalthørende jevnaldrende. Dette er aspekter 

som engasjerer til nærmere å studere hørselshemmede barns mestringsstrategier i lek med 

jevnaldrende.  

 

Problemstilling:  

Oppgavens hovedproblemstilling er: «Hva kjennetegner hørselshemmede barns 

mestringsstrategier i lek med normalthørende jevnaldrende?». For å konkretisere 

problemstillingen ble det utformet tre forskningsspørsmål som har vært styrende for studien: 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap når de tar initiativ til eller 

ankommer etablert lek? 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap for å opprettholde og 

vedlikeholde pågående lek? 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap når det oppstår konflikter i 

lek? 

 

Metode og utvalg: 

Studien er utformet som en kvalitativ casestudie med to barn med høreapparater som 

analyseenheter. For å samle data om hørselshemmede barns strategier i lek ble det foretatt 

observasjoner i de aktuelle barnas barnehager. Det ble gjort videoobservasjoner av lek- og 
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samhandlingssituasjoner, samtidig som det ble ført løpende protokoll. I tillegg ble det ført 

logg etter hver observasjon for å nedtegne umiddelbare tolkninger og refleksjoner.  

 

Utvalget for studien består av to barn med høreapparater, Lena og Hanne. Navnene er fiktive 

av hensyn til personvern. For å finne frem til informantene ble det opprettet kontakt med en 

audiopedagog som ga informasjon om barnehager som kunne være aktuelle for studien. 

Videre ble de aktuelle barnehagene kontaktet per telefon, før de fikk tilsendt 

informasjonsskriv og samtykkeerklæring per mail. Barnehagene var videre behjelpelig med å 

samle inn informert samtykke fra foreldrene i barnehagen. Inklusjonskriteriene for studien er 

at barna er i alderen 3-6 år, har høreapparater på begge ører, er talespråklige, og ikke har 

kjente tilleggsvansker som er antatt å ha innvirkning på språk, samspill og deltakelse. 

 

Datamateriale: 

Datamaterialet består av videoopptak fra to barnehager på omtrent åtte timer til sammen, og ti 

løpende protokoller. Det er også ført logg fra alle observasjonene. Videoopptakene ble 

transkribert for å få nedtegnet nonverbale og verbale utsagn og signaler. Datamaterialet ble 

analysert via tematisering og tekstkondensering.  

 

Funn og oppsummering: 

Observasjonsdataene viser at barna har utviklet og benytter et sett ulike mestringsstrategier 

som ser ut til å være effektive i både adgangssituasjoner, vedlikehold og utvikling av lek, 

samt konfliktsituasjoner. Funnene antyder at barna med hørselstap har utviklet strategier som 

hjelper dem å mestre eventuelle hørselsrealterte utfordringer som måtte oppstå i lek. 

Eksempler på dette er store lekegrupper og støyende omgivelser hvor barna kan ha hatt 

utfordringer med å oppfatte hva som ble sagt, samt med å holde oversikt i og over 

lekesituasjonen. Funnene viser at begge fokusbarna benytter både direkte og indirekte 

strategier for å skaffe oversikt og tilgang til lekegrupper. I konfliktsituasjoner viser funnene at 

begge barna hovedsakelig løser konflikter verbalt, fremfor fysisk med makt eller aggresjon. 

Det fremkommer også av funnene at ett av fokusbarna støtter seg mye til voksne gjennom alle 

stadiene av leken. Dette antas å ha sammenheng med at voksne kan bidra med støtte og hjelp i 

situasjoner hvor hørselstapet skaper utfordringer for barnets deltakelse.  
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1 Innledning 
 

Det anslås å være cirka 3000 barn med nedsatt hørsel i Norge i dag (Hørselshemmedes 

Landsforbund, 2015; Keilmann, Limberger, & Mann, 2007). I Norge er det en målsetting å 

skape et inkluderende utdanningssystem hvor alle har like muligheter til å delta og lære, 

uavhengig av funksjonsnivå og sosial bakgrunn (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 5). 

Likevel ser det ut til at begrepet inkludering og barn med særskilte behov, deriblant barn med 

hørselshemming, de siste årene er kommet litt i bakgrunnen. Det er temaer som språk og 

språkvansker, barns medvirkning og trivsel har fått mest oppmerksomhet (Kristoffersen & 

Simonsen, 2013). 

 

Et hørselstap kan få konsekvenser for barns tale-, språk-, akademiske, emosjonelle og 

psykososiale utvikling (Cole & Flexer, 2011). Etter at nyfødtscreening ble innført som 

standard prosedyre ved Norske sykehus i 2008, blir flere hørselstap oppdaget tidligere enn før 

(Wenneberg, 2009). Dette har ført til at man tidlig kan iverksette kompenserende tiltak og 

jobbe for å forebygge mulige negative konsekvenser. Ved at flere hørselstap oppdages 

tidligere enn før, vil det også være flere barn med påviste hørselstap i norske barnehager. 

Disse barna har behov for å delta og bli sett på lik linje med andre barn (Kristoffersen, 2013). 

Grunnet svakere lydinput vil barn med nedsatt hørsel ofte ha utfordringer knyttet 

kommunikasjon med andre barn og voksne, spesielt i omgivelser med mye bakgrunnsstøy 

(Kristoffersen, 2013). Selv om avanserte hørselstekniske hjelpemidler hjelper barna å høre 

bedre, gir de ikke normal hørselsfunksjon, og enkelte situasjoner vil fremdeles være 

utfordrende (Kermit, 2010).  

 

Barns første møte med det norske utdanningssystemet er barnehagen. Her tilbringer barn mye 

tid allerede fra 1 års alder (Johannessen & Mikkelsen, 2015). Selv om familien fortsatt er 

barnets primære arena, har barnehagen fått en sentral rolle i barns kommunikative og sosiale 

utvikling, og har dermed en betydningsfull posisjon i barns oppvekst (Johannessen & 

Mikkelsen, 2015; Larsen, 2006). Når det gjelder barn med hørselshemming har det skjedd en 

endring i deres barnehagetilbud. Det var tidligere vanlig at barn med hørselstap gikk i egne 

spesialbarnehager, men dette er ikke lenger tilfellet. Flertallet av barn med hørselshemming 

går i dag i sin lokale barnehage sammen med normalthørende jevnaldrende, da de fleste 

foreldre velger dette (Falkenberg & Kvam, 2012; Kunnskapsdepartemetet, 2011, s. 121).  
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Forskning på tidlig barndom har understreket betydningen av de første fem årene i et barns 

liv for den sosiale og emosjonelle utviklingen (Cooper et al., 2009). Vesentlig for denne 

utviklingen er lek og samspill med andre barn. For at et barn skal utvikle sosial kompetanse 

og få forståelse for sosiale forhold og prosesser,  kreves det erfaring med, og deltakelse i et 

fellesskap. Dette er også avgjørende for at barn skal lære å mestre sosiale ferdigheter (Frønes, 

2010). Gjennom lek og samspill med andre jevnaldrende utvikles barns kommunikative og 

sosiale kompetanse, som videre har betydning for barnets selvfølelse. Å etablere gode 

relasjoner med jevnaldrende, være deltakende i lek og utvikle vennskap, er av stor betydning 

for å trives og lykkes både faglig og sosialt. Dette gjelder ikke bare i barndommen, men også 

senere i livet (Larsen, 2006; Ogden, 2009; Skogen, 2006). Tidligere forskning har imidlertid 

vist at barn med nedsatt hørsel kan ha flere utfordringer knyttet til deltakelse og samhandling 

med normalthørende jevnaldrende (Andersson, Olsson, Rydell, & Larser, 2000; Brown, 

Remine, Prescott, & Rickards, 2000; Martin, Bat-Chava, Lalwani, & Waltzman, 2011). De 

kan i oppveksten ha vanskeligere for å utvikle effektive sosiale strategier og sosial 

kompetanse som følge av kommunikasjons-utfordringene hørselsnedsettelsen kan gi (Most, 

Ingber, & Heled-Ariam, 2012). 

 

Når det kommer til nettopp deltakelse i lek, er det ifølge Vedeler (2007) særlig tre 

utfordringer barn må mestre; 1) hvordan få adgang til gruppen man ønsker å delta i, 2) 

hvordan delta på en måte som vedlikeholder og utvikler leken, og 3) hvordan løse konflikter 

som oppstår i leken. For å mestre disse utfordringene utvikler barn sosiale mestringsstrategier 

hvor de mobiliserer både personlige ressurser og ressurser i omgivelsene, for å minimere eller 

løse opp i utfordringer og eventuelle problemer (Ruud, 2010). Studier har vist at barns bruk 

av mestringsstrategier har betydning for deltakelse i lek og samhandling med andre (Martin 

& Bat-Chava, 2003; Ruud, 2010; Vedeler, 2004). Barn med hørselshemming har vist seg 

oftere å ta i bruk mindre vellykkede strategier når de forsøker å få adgang til en lekegruppe, 

samt å ha kortere og færre interaksjoner med andre barn sammenlignet med normalthørende 

jevnaldrende (Brown et al., 2000; Roberts, Brown, & Rickards, 1996; Vedeler, 2004; Weisel, 

Most, & Efron, 2005). Selv om barnehageforskningen har skutt de siste årene, er det ifølge 

Solli (2012) fortsatt behov for mer forskning og kunnskap om inkludering av barn med 

særskilte behov i barnehagen.  

 

Med utgangspunkt i det ovenfor nevnte er altså deltakelse i lek med jevnaldrende essensielt i 

både kommunikativ, sosial, emosjonell og psykososial utvikling. Barns bruk og utvikling av 
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mestringsstrategier er en av flere faktorer som har betydning for deres mulighet for deltakelse 

i samspill og lek. Forskning viser at hørselshemmede kan ha særlige utfordringer knyttet til 

deltakelse og lek, samt at mestringsstrategier er av stor betydning for nettopp deltakelse. 

Dette er dette aspekter som engasjerer til å studere fenomenet mestringsstrategier hos barn 

med hørselshemming nærmere.  

 

Formål 

Formålet med studien er å undersøke hva som kjennetegner hørselshemmede barns strategier 

i lek med normalthørende jevnaldrende. Med dette er det ønskelig å få innsikt i, og utvikle ny 

kunnskap om, hørselshemmede barns mestringsstrategier i samspill med jevnaldrende. Videre 

er det ønskelig at dette kan bidra til økt kunnskap om hvordan pedagoger kan jobbe for å 

bistå barna i å utvikle effektive og gode strategier. Dette kan føre til at barn med nedsatt 

hørsel i større grad blir inkludert sosialt. Med økt forståelse rundt lek og samspill mellom 

hørselshemmede og normalthørende barn, ønskes det å rette fokus mot det sosiale aspektet 

ved barns hørselstap.  

 

Det er ønskelig at studien kan gi økt innsikt i hvilke strategier barn med hørselstap anvender i 

ulike stadier av lek. Med dette som tema for studien er det et mål å kunne bidra til en 

bevisstgjøring rundt deltakelse, inkludering og det sosiale aspektet ved barns hørselstap, slik 

at temaet kan få mer oppmerksomhet i fremtiden. Informasjonen som fremkommer av studien 

kan ha nytteverdi for alle som har en yrkesmessig tilknytning til barn med hørselstap. Både 

audiopedagoger, barnehagelærere og spesialpedagoger kan ha nytte av å kjenne til 

tematikken i studien og resultatene som fremkommer. 

 

Problemstilling 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte ble det valgt en problemstilling som fokuserer på 

strategier i lek mellom hørselshemmede og normalthørende barn; 

 

«Hva kjennetegner hørselshemmede barns mestringsstrategier i lek med normalthørende 

jevnaldrende?» 

 

Med utgangspunkt i Vedelers (2007) beskrivelse av barns tre hovedutfordringer knyttet til 

deltakelse i lek, ble problemstillingen konkretisert med følgende forskningsspørsmål: 
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- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap når de tar initiativ til eller 

ankommer etablert lek? 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap for å opprettholde og 

vedlikeholde pågående lek? 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap når det oppstår konflikter i 

lek? 

 

Formålet med denne studien er å studere hørselshemmede barns strategier i samspill med 

normalthørende jevnaldrende, i ordinære barnehager. Studien er derfor avgrenset til å gjelde 

barn med hørselstap hvor det er valgt en talespråklig tilnærming. Årsaken til dette er at 

forfatteren ikke har tilstrekkelig kunnskap i og om tegnspråk til å kunne studere tegnspråklige 

barns strategier i lek. Dessuten går ofte tegnspråklige barn i barnehager med flere 

tegnspråklige barn, og de språklige premissene for deltakelse i lek vil være annerledes da 

tegnspråk og talespråk har ulike modaliteter.  

 

1.1 Begrepsavklaring 
Begrepet hørselshemming brukes som en fellesbetegnelse for alle som har nedsatt hørsel, 

uavhengig av type og grad av hørselstap (Tye-Murray, 2015). Dette gjelder også for denne 

studien. Når det i det følgende skrives om «barn» er dette avgrenset til å gjelde barn opp til 

seks år, dersom annet ikke er spesifisert.  

 

Når ordet barnehage benyttes siktes det til ordinær kommunal barnehage i barnets nærmiljø. 

Studiens to fokusbarn gikk begge i ordinær kommunal barnehage i eget nærmiljø.  

 

Lek som fenomen er svært komplekst, og det ligger utenfor oppgavens rammer å redegjøre i 

detalj for dette fenomenet. Det vil i teorikapittelet redegjøres for aspekter knyttet til lek som 

vurderes å være av betydning for studiens problemstilling. 

 

Strategi og mestringsstrategi er begreper som benyttes noe om hverandre. Begge begrepene 

sikter til atferd som er ment å minimere eller løse utfordrende og problematiske situasjoner. 

Dette vil gjøres nærmere rede for i kapittel 2.4.  
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1.2 Oppgavens oppbygning 
I kapittel 2 presenteres det teoretiske grunnlaget studien baseres på, samt aktuell empiri. Først 

gjøres det kort rede for sentrale aspekter ved sosialkonstruktivistisk teori som danner 

forståelsesrammen for lekens betydning i barns utvikling. Da fokus i oppgaven er barn med 

hørselshemming er det videre naturlig å si noe om hørselstap, og hvilke konsekvenser det kan 

få for barns språklige og kommunikative utvikling. Videre gis en kortere beskrivelse av 

fenomenet lek, og hvorfor deltakelse i lek er viktig for barn. Det gjøres deretter rede for 

hvilke konsekvenser et hørselstap kan ha for deltakelse i lek, og for hvilken rolle den voksne 

har i barns lek i barnehagen. Videre gjøres det rede for mestring, sosiale mestringsstrategier i 

lek, og mestringsstrategier knyttet til problemstillingens tre forskningsspørsmål; initiativ og 

adgang til lek, utvikling og vedlikehold av lek og konfliktløsning i lek. 

 

Det redegjøres i kapittel 3 for valg av design for studien, og hvilke metoder som ble benyttet i 

datainnsamlingen. Casestudie blir presentert som design, og det blir kort redegjort for hva en 

kvalitativ tilnærming innebærer. Valg av metode for datainnsamling begrunnes videre med 

bakgrunn i problemstillingen. Her blir også studiens utvalg presentert og det gis en 

beskrivelse av gjennomføringen av datainnsamlingen, før det redegjøres for hvordan koding 

og analyse av datamaterialet ble gjennomført. Deretter blir studiens validitet og reliabilitet 

diskutert, før kapittelet avsluttes med etiske betraktninger og overveielser knyttet til studien.  

 

I kapittel 4 presenteres og drøftes studiens funn og resultater. Med utgangspunkt i presentert 

teori, studiens problemstilling og det foreliggende datamaterialet presenteres funnene i fire 

hovedkategorier; 1) adgangsstrategier og innledende strategier, 2) strategier i pågående lek, 

3) konfliktløsningsstrategier og 4) voksenkontakt. Hver kategori består av flere 

underkategorier hvor det først gis en sammenfattet beskrivelse av funnene, før 

episodebeskrivelser fra observasjonssituasjonene beskriver eksempler på barnas bruk av de 

ulike strategiene. Funnene fra hver hovedkategori drøftes fortløpende i lys av tidligere 

presentert teori og empiri, før kapittelet avsluttes med en oppsummering av studiens 

hovedfunn og en avsluttende drøfting av disse. 

 

I kapittel 5 gjengis og besvares problemstillingen med utgangspunkt i studiens funn, før det 

redegjøres for kritiske betraktninger tilknyttet studien. Kapittelet avrundes med avsluttende 

refleksjoner rundt hørselshemmede barns deltakelse i lek og studiens funn.  
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2 Teori og tidligere forskning 
 

I dette kapittelet gjøres det rede for aktuell empiri og den teoretiske bakgrunnen for studien. 

Først presenteres relevante aspekter fra sosialkonstruktivistisk teori, som danner 

forståelsesrammen for lekens betydning i barns utvikling. Deretter gjøres det rede for hva 

hørselstap er og hvilke konsekvenser dette kan få for barns språklige og kommunikative 

utvikling. Selv om studien ikke omhandler språk særskilt, anses det som relevant å redegjøre 

kort for mulige språklige og kommunikative utfordringer. Dette fordi språk er en viktig 

forutsetning for deltakelse i lek. Deretter gjøres det rede for hva lek er og hvorfor deltakelse i 

lek er viktig for barn. Videre beskrives hvilke konsekvenser et hørselstap kan få for barns 

deltakelse i lek, før det kort gjøres rede for den voksnes rolle i barns lek i barnehagen. Sist i 

kapittelet gjøres det rede for mestring, sosiale mestringsstrategier i lek, og mestringsstrategier 

knyttet til problemstillingens tre forskningsspørsmål; initiativ og adgang til lek, utvikling og 

vedlikehold av lek, og til sist konfliktløsning i lek. 

 

2.1 Sosialkonstruktivistisk perspektiv 
Sosialkonstruktivismen har sitt utgangspunkt i arbeidene til psykologen Lev Vygotskij. I 

Vygotskij-tradisjonen blir barns kognisjon formet gjennom samhandling med andre 

mennesker (Tetzchner, 2012). Mennesker konstruerer sin kunnskap ut fra samspill med 

andre, og det er disse interaksjonene som legger grunnlaget for emosjonell og intellektuell 

utvikling (Hofstad, 2009; Säljö, 2004). Menneskers måte å oppføre seg på, tenke, 

kommunisere og oppfatte omverdenen på, formes av de sosiale og kulturelle erfaringer man 

gjør seg gjennom livet (Säljö, 2004). Barn er allerede fra fødselen innstilt på å kommunisere 

med omverdenen; de kan rette oppmerksomhet mot personer i omgivelsene, og ta initiativ til 

både fysisk og verbal kommunikasjon. Videre fortsetter den sosiale og kommunikative 

utviklingen i samspill mellom barnets biologiske forutsetninger og behovet for kontakt og 

samspill med personer i omgivelsene (Säljö, 2004). Ifølge Vygotskij kommer ikke 

psykologiske prosesser fra en indre mental verden, men har sin opprinnelse i det praktiske 

liv, og må forstås som aktiviteter (Strandberg, 2008). Med en slik forståelse til grunn vil det 

barn gjør og opplever i barnehagen være avgjørende for deres utvikling, mer enn deres 

mentale og kognitive forutsetninger (Strandberg, 2008). Både individuelle, emosjonelle og 
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intellektuelle funksjoner starter som relasjoner, og kunnskap konstrueres i samspill med 

andre (Hofstad, 2009; Säljö, 2004). 

 

I sosialkonstruktivistisk utviklingsteori viser barns kunnskap og ferdigheter seg to ganger; 

først på det sosiale plan, deretter på det psykologiske plan, i barnet selv (Strandberg, 2008; 

Tetzchner, 2012). Dermed kan også barns mestring beskrives på to måter; det barnet klarer 

alene, og det barnet klarer ved hjelp av en mer kompetent kamerat eller voksen. Her kommer 

Vygotskijs begrep den «proksimale utviklingssone» eller «den nærmeste utviklingssone» inn. 

Med dette begrepet mener Vygotskij at barn har en sone som ligger mellom det de mestrer på 

egenhånd og det de ikke mestrer (Strandberg, 2008; Tetzchner, 2012). I denne sonen kan 

barnet klare nye ting ved å få assistanse fra noen som mestrer det, det være seg en mer 

kompetent lekekamerat eller en voksen. Det er i denne sonen læring finner sted (Strandberg, 

2008). Den nærmeste utviklingssonen handler om at barn overskrider sin aktuelle evne, ved å 

løse et problem i samarbeid med noen som er mer kompetent enn barnet selv. Et barn som 

leker med et eldre barn får automatisk hint om utvikling knyttet til hvordan barnet skal 

forholde seg i leken, og hvilke koder som er gjeldende. Det yngste barnet vil kanskje forsøke 

å gjøre som det eldre barnet, for å bli akseptert i leken. Barn med nedsatt hørsel vil i mange 

tilfeller trenge mer tid på de samme aktivitetene som normalthørende, da hørselsnedsettelsen 

kan gjøre at de trenger lengre tid på å prosessere lydinntrykk. Lyden som oppfattes skal 

tolkes, for så å forbindes med noe som er kjent (Cole & Flexer, 2011; Stach, 2010). Det er 

naturlig å ha behov for repetisjon av nye ting for at det skal feste seg, og spesielt viktig er 

dette for barn med nedsatt hørsel. 

 

2.2 Hørselstap 
Et hørselstap er en skade i hørselssystemet som hindrer lyd i å nå frem til hjernen (Cole & 

Flexer, 2011; Stach, 2010). Barn og unge med hørselstap utgjør en heterogen gruppe. Det kan 

være store variasjoner i alder da hørselstapet inntraff, årsaker til hørselstapet, grad og type 

hørselstap (Asker-Árnason, 2011; Stach, 2010). Ifølge Cole og Flexer (2011) sin definisjon 

har barn med normal hørselsfunksjon en høreterskel på rundt 15 desibel (dB)  i alle 

frekvenser på begge ører. Dersom høreterskelen er eller blir lavere enn dette står barnet i fare 

for å få utfordringer i tilegnelsen av talespråk. Dette kan videre føre til utfordringer knyttet til 

kommunikasjon og deltakelse (Cole & Flexer, 2011). Et hørselstap kan være medfødt eller 

ervervet, unilateralt eller bilateralt, og av ulik grad. Selv om det skilles mellom ulike grader 
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og typer av hørselstap, vil det være individuelt hvordan det oppleves og hvilke konsekvenser 

det får for det enkelte barn (Stach, 2010; Tye-Murray, 2015). Barn som er født med nedsatt 

hørsel har allerede mistet 20 uker med lytterfaring som barn med normal hørselsfunksjon har 

fått i mors mage. De har ikke tilgang til samme auditive stimuli som normalthørende barn, og 

vil dermed fra starten av livet møte på utfordringer som kan ha innvirkning på 

kommunikasjon (Cole & Flexer, 2011). Selv om det i dag finnes gode tekniske hjelpemidler 

som gir barnet vesentlig bedre tilgang til lyd, i form av cochlea implantat (CI) og 

høreapparater, vil ikke disse gi barnet normal hørselsfunksjon (Kermit, 2010).  

 

2.2.1 Språkutvikling og kommunikasjon hos barn og unge med hørselstap 
Den primære vansken knyttet til et hørselstap er utfordringen det skaper for tilegnelsen av 

talespråket (Spencer & Marschark, 2006). Hørselssansen er en av de viktigste forutsetningene 

for å tilegne seg talespråk. Gjennom hørselen har barnet mulighet til å få auditiv erfaring som 

er selve grunnlaget for utviklingen av talespråket og talespråklige 

kommunikasjonsferdigheter. Via hørselen oppfattes, gjenkjennes og tolkes lydsignaler (Wie, 

2005). Selv om hørselstapet kan skape utfordringer for tilegnelsen av talespråk, har 

hørselshemmede barn mulighet til å utvikle talespråk og kommunikative ferdigheter på lik 

linje med normalthørende, forutsatt at de har tilgang til rike språkmiljøer og får et tilrettelagt 

miljø (Cole & Flexer, 2011; Tye-Murray, 2015). 

 

De fleste barn tilegner seg vanligvis morsmålet sitt uten anstrengelse ved å lytte til språket 

(Cole & Flexer, 2011; Hjelmervik, 2014). Barn som er født med hørselstap står i fare for ikke 

å automatisk lære seg talespråket, da de i varierende grad vil ha utfordringer med å oppfatte 

og høre andres tale. Dette kan få følger for deres språkutvikling som ofte kan bli forsinket 

(Falkenberg & Kvam, 2012). Faktorer som tidspunkt for når hørselstapet ble oppdaget, 

størrelse og type hørselstap, samt hvilke forebyggende tiltak som iverksettes, vil påvirke 

barnets språkutvikling (Hjelmervik, 2014). Det skjer mye med barns språk i løpet av 

barnehageårene. Ved en tilnærmet normal språkutvikling utvikles språket fra ved 3-

årsalderen å bestå av et ordforråd på rundt 800-900 ord, til i løpet av de neste to-tre årene å 

bli et fullverdig språk. Barnet har da opparbeidet et rikt ordforråd, det har en veletablert 

setningsbygning og mestrer de vanligste ord og begreper (Hagtvedt, 2004; Tye-Murray, 

2015). I språklig kommunikasjon kreves det at lydinntrykk tolkes i den aktuelle konteksten 

for å få mening. Barnet må kunne kjenne igjen, skille mellom og produsere meningsskillende 
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talelyder i språket de vokser opp med for å ta del i språklig kommunikasjon (Tetzchner, 

2012). Barn med nedsatt hørsel kan ofte ha utfordringer knyttet til dette, da kvaliteten på 

lydsignalet er redusert. Ofte er meningsbærende lyder som konsonanter vanskelig å oppfatte 

for barn med hørselsnedsettelse (Edwards & Crocker, 2009; Stach, 2010). Lydlike ord kan 

fort forveksles og innlæres feil, dersom det ikke rettes nok fokus mot dette. Dermed er dette 

også en faktor som kan føre til at det oppstår utfordringer og misforståelser i kommunikasjon 

med andre.  

 

Normalthørende barn tilegner seg også språk og kommunikasjonsferdigheter gjennom 

tilfeldig læring. Dette begrepet sikter til at barn lærer ved å overhøre og lytte til andres 

samtaler som ikke er direkte rettet mot dem (Cole & Flexer, 2011). Samtalene som barna 

lytter til kan foregå både i hjemmet og i barnehagen, hvor det ofte vil være bakgrunnsstøy. 

Bakgrunnsstøy gjør det utfordrende for barn med hørselstap å oppfatte hva som blir sagt, og 

barnet står dermed i fare for å gå glipp av språklig stimuli som normalthørende barn helt 

ukomplisert har tilgang til (Cole & Flexer, 2011; Wie, 2005). Dersom det ikke legges til rette 

for at det hørselshemmede barnet skal klare å oppfatte hva som blir sagt i slike situasjoner, 

kan det få konsekvenser for utviklingen av både språk- og kommunikasjonsferdigheter (Cole 

& Flexer, 2011; Hjelmervik, 2014).  

 

Samtidig som barnet utvikler språk, utvikles også barnets kommunikative ferdigheter. Denne 

utviklingen begynner så fort barnet er født når voksne begynner å snakke til barnet. Allerede 

her begynner barnet å utvikle evne til initiativtaking, turtaking, til å oppnå felles 

oppmerksomhet og til å avslutte kommunikasjonssituasjoner (Hagtvedt, 2004; Tetzchner et 

al., 1993). Når barnet er i 3-5-årsalderen utvikles disse kommunikasjonsferdighetene, og det 

forventes at barnet klarer å bidra i kommunikasjonssituasjoner både hva gjelder innhold og 

videreføring av emner og temaer (Hagtvedt, 2004). Turveksling, å gi og ta, er en av de 

viktigste kommunikasjonsferdighetene man må mestre for skape flytende og vellykket 

kommunikasjon. Uten turveksling vil det være vanskelig å bidra med noe i en samtale (Cole 

& Flexer, 2011). Barn trenger generelt lengre tid enn voksne til å komme med respons 

(Tetzchner et al., 1993). Dette gjelder for normalthørende barn, og blir naturlig nok spesielt 

viktig å ta hensyn til i kommunikasjon med hørselshemmede barn, da de ofte bruker lengre 

tid på å oppfatte og tolke hva som blir sagt. For å få turtaking i kommunikasjonen til må 

partene etablere en felles forståelse; samtaleemnet må være noe begge parter kan relatere til 

(Cole & Flexer, 2011). 
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En viktig tilrettelegging for barn med hørselstap er knyttet til signal-støy-forholdet1 i 

omgivelsene. Barn har generelt behov for roligere omgivelser for å oppfatte og lære, enn hva 

voksne har. Dette har sammenheng med at barn har mindre språk- og livserfaring enn voksne, 

og derfor har vanskeligere for å stenge ute uvesentlige og forstyrrende lydinntrykk (Cole & 

Flexer, 2011). Da dette gjelder for normalthørende barn blir det særlig viktig å ta hensyn til 

når det gjelder hørselshemmede barn. All lyd som kommer i veien for det ønskede 

signalet(talen) anses som støy. Dette kan eksempelvis være et durende kjøleskap, andre som 

snakker eller legoklosser som helles utover gulvet. Jo roligere det er i omgivelsen, desto 

bedre er signal-støy-forholdet, og desto tydeligere blir det auditive signalet som skal 

oppfattes av barnet (Cole & Flexer, 2011).   

 

2.3 Lek 
Det er gjort mange forsøk på å definere fenomenet «lek». Tetzchner (2012) skriver at lek 

heller synes å være en kvalitet ved aktiviteter fremfor en bestemt kategori av aktiviteter. 

Barns lek kjennetegnes ved å være variert, og blir sjeldent utført i samme rekkefølge og på 

samme måte fra gang til gang. Barn har oftest ikke noe ytre mål med leken, det er en positiv 

aktivitet som er motiverende i seg selv (Tetzchner, 2012). Ruud (2010) oppsummerer lek som 

en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv; det er aktivitet for aktivitetens skyld. Lillemyr 

(2006) skriver at det har vist seg vanskelig å komme frem til en samlet definisjon av lek og 

en fullstendig klargjøring av forskjellige lekekategorier. Faglitteraturen enes likevel om at 

leken er en vesentlig del av barns tilværelse, som har stor betydning for barns psykiske og 

fysiske helse (Lillemyr, 2006; Ruud, 2010; Tetzchner, 2012; Vedeler, 2007; Ytterhus, 2002). 

 

Barns interesse for å samhandle med andre barn starter tidlig. De søker tidlig etter venner og 

jevnaldrende de kan være sammen med, og utveksle opplevelser og erfaringer med (Ruud, 

2010). Lek er en vesentlig del av barnekulturen som spiller en viktig rolle i barns 

sosialiseringsprosess, og som i barnehageårene har en grunnleggende betydning for barns 

utvikling av både personlig og kulturell identitet (Ruud, 2010; Ytterhus, 2002). Gjennom 

deltakelse i lek opplever barn å knytte vennskap og å ha innflytelse på egen 

barnehagehverdag (Sjursen, 2014). Lek blir i sosialkonstruktivistisk teori sett som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Signal-støy-forhold benyttes for å omtale forholdet mellom ønsket signal (lydinput, f.eks. tale) og uønsket 
signal (lydinput, f.eks. bakgrunnslyd) (Cole & Flexer, 2011).  
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grunnleggende sosial og kulturell, og noe som tilegnes gjennom sosiale aktiviteter. Ofte 

sammen med foreldrene først, men på en måte som gjør at barnet etter hvert kan leke på 

egenhånd (Tetzchner, 2012). 

 

Gjennom å delta i lek sammen med andre utforsker barn både seg selv og miljøet rundt, ut 

ifra egne behov, evner og interesser. Leken har for barn mange funksjoner og kan på mange 

måter arte seg som en problemløsningsprosess (Evenshaug & Hallen, 2009). Gjennom lek får 

barn muligheten til å prøve ut manglende forståelse og innsikt i en lite risikofylt 

sammenheng; det som skjer er på liksom (Lillemyr, 2006). Lek er også av stor betydning for 

å utvikle og styrke barns selvoppfatning og identitet. Barn lærer seg selv bedre å kjenne 

gjennom lek, og utvikler respekt og tillit til seg selv, og hva det er i stand til å klare av 

utfordringer. Leken blir en viktig utprøvingsprosess hvor barnet får satt egne oppfatninger, 

verdier og normer på prøve, og får økt sin forståelse av ulike konflikter. Leken spiller en 

viktig rolle i barns sosialiseringsprosess og er av betydning for utviklingen av både personlig 

og kulturell identitet (Evenshaug & Hallen, 2009; Lindqvist, 2005).  

 

2.3.1 Konsekvenser av hørselstap for deltakelse i lek 
Barn med nedsatt hørsel har ikke tilgang til samme auditive stimuli som normalthørende 

barn. Det å oppfatte og tolke tale- og lydinntrykk kan være en arbeidsom prosess for disse 

barna. Hørselsnedsettelsen fører til at de må bruke mer energi enn normalthørende barn på å 

identifisere, diskriminere og forstå alt fra talelyd til omgivelseslyd (Estabrooks & Estabrooks, 

2006). Barn med hørselstap bruker mye energi på en prosess normalthørende barn ikke en 

gang tenker over at finner sted i kommunikasjon med andre (Cole & Flexer, 2011; 

Falkenberg & Kvam, 2012). Selv om det i dag finnes gode tekniske hjelpemidler i form av CI 

og høreapparater som gir barnet vesentlig bedre tilgang til lyd, vil disse som tidligere nevn 

ikke kunne gi barnet normal hørselsfunksjon (Kermit, 2010) 

 

Flere studier har funnet at barn med hørselshemming kan ha utfordringer knyttet til deltakelse 

i lek og sosial samhandling. Antia og Kriemeyer (2003) fant i sin studie at barn med 

hørselsnedsettelse sjeldnere tok kontakt med andre barn sammenlignet med normalthørende 

jevnaldrende, og at barna med hørselstap viste mer engasjement i alenelek, enn i lek med 

andre. En undersøkelse fra 2002 hvor 22 barn med CI deltok, fant at barna med 

hørselshemming sjeldnere tok del i rolle- og fantasilek enn sine normalthørende jevnaldrende 
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(Preisler, Tvingstedt, & Ahlström, 2002). Det er også funnet at barn med hørselstap kan bli 

stående utenfor å observere pågående lek, fremfor å ta del i den (Brown et al., 2000).  

 

Weisel et al. (2005) undersøkte sosiale interaksjoner mellom barn med betydelig til alvorlig 

hørselstap og normalthørende barn i alderen 2-3 år. Funnene viste at barna med hørselstap 

oftere deltok og var mer engasjert i lek med jevnaldrende da de var i grupper som var spesielt 

tilrettelagt for barna med nedsatt hørsel. Det er ofte stor forskjell på hva et barn med nedsatt 

hørsel klarer å oppfatte i en en-til-en-samtale i et stille rom, og hva det klarer å oppfatte i en 

gruppesamtale i et rom med bakgrunnsstøy. Martin et al. (2011) undersøkte hvilke faktorer 

som påvirket positiv relasjonsbygging mellom barn med CI og normalthørende jevnaldrende i 

alderen 5-6 år. Resultatene viste at barna med CI fungerte på lik linje med normalthørende i 

lek og samhandling i en-til-en-situasjoner, men at de fikk utfordringer med deltakelse så fort 

barnegruppen ble bestående av mer enn 2 barn. Særlig vanskelig var det om leken allerede 

var etablert da barnet med hørseltap kom til. Årsaken til dette ble antatt å være at det ble 

vanskeligere å følge med i samtale og kommunikasjon når flere samtaler foregikk parallelt 

(Martin et al., 2011). Brown, Bortoli, Remine, og Othman (2008) referer til eldre forskning 

fra 80-tallet som fant at hørselshemmede barn i 4-5-årsalderen oftere lekte parallelt med 

andre barn enn de lekte sammen med dem. Brown et al. (2008) skriver videre at dette er funn 

som viser at barn med hørselstap har en sterk interesse og et ønske om å delta i lek og 

samhandling med jevnaldrende, men at de kanskje mangler nødvendig kompetanse og/eller 

informasjon til å klare å ta interaksjonen til det nivået som kreves for å delta. 

 

Barn kommuniserer mye gjennom vokale uttrykksmåter som tale og latter. I lek og språklig 

kommunikasjon kreves det at lydinntrykk tolkes og forstås i den aktuelle konteksten for å få 

mening. Barnet må kunne kjenne igjen, skille mellom og produsere meningsskillende 

talelyder for å delta i språklig kommunikasjon med andre barn (Tetzchner, 2012). Barn med 

nedsatt hørsel kan ofte ha utfordringer knyttet til dette, da kvaliteten på lydsignalet i 

varierende grad er redusert (Edwards & Crocker, 2009; Stach, 2010). Spesielt utfordrende er 

det å oppfatte tale- og lydinntrykk i støyende omgivelser, noe det ofte er i barnehagen 

(Kristoffersen, 2013). Slike omgivelser kan føre til at barn med nedsatt hørsel går glipp av 

deler av-, eller hele replikker i lek og samhandling med andre. I situasjoner hvor barnet ikke 

oppfatter, eller oppfatter noe feil, er det fort gjort å gjøre feiltolkninger. Hvis tolkningen av 

situasjonen er feil, og barnet videre handler ut ifra denne tolkningen, kan det oppstå 
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misforståelser og konflikter som fører til at barnet faller ut av leken (Ketelaar, Wiefferink, 

Frijns, Broekhof, & Rieffe, 2015; Vedeler, 2007).  

 

Barns lek har ofte et høyt tempo og kan endre seg raskt både fysisk, auditivt og visuelt. Barn 

med hørselstap kan ha utfordringer med å følge med på raske temaskifter eller beskjeder da 

de bruker lengre tid på å prosessere tale- og lydinntrykk sammenlignet med normalthørende 

barn (Lillemyr, 2006; Vedeler, 2004). Om barnet går glipp av spontane ideer og beskjeder i 

leken, kan det føre til at barnet ikke handler som lekekameratene forventer. Dette kan føre til 

at barnet blir ignorert eller avvist av lekekameratene og dermed faller ut av leken (Edwards & 

Crocker, 2009; Grønlie, 2005). Det er heller ikke uvanlig at barn med hørselshemming 

ønsker å bestemme i leken. Når de bestemmer har de kontroll og oversikt over 

lekesituasjonen og de andre barna. De slipper derfor å forholde seg til andre som styrer, noe 

som minimerer faren for å falle ut av leken (Vedeler, 2004). 

 

2.3.2 Den voksnes rolle i lek 
De voksne i barnehagen har en viktig rolle som omsorgsgivere, men har også i oppgave å 

legge til rette for felleslek mellom barna (Martinsen & Nærland, 2009). Barnehagen er en 

arena hvor barn møter mange jevnaldrende. Flere barn opplever det ofte som utfordrende at 

andre barn ikke tilpasser seg dem i like stor grad som hva voksne gjør. Det oppstår sjelden 

uenighet og konflikt i lek og samspill med en voksen, og den voksne kan oppleves som en 

tryggere lekekamerat enn de jevnaldrende. I løpet av årene i barnehagen utvikler barn 

ferdigheter som gjør det mulig å omgås jevnaldrende på en selvstendig og jevnbyrdig måte, 

med mindre og mindre støtte fra voksne (Martinsen & Nærland, 2009).  

 

De voksne har en viktig rolle i å legge til rette for, og hjelpe barn med og i lek. Dette må 

gjøres på en måte som fører til at barna opplever at det er de som velger. Det er også viktig at 

den voksne er til stede når barn leker, slik at han eller hun kan korrigere og tilrettelegge 

underveis i leken (Skogen, 2006). Voksnes deltakelse og støtte kan være avgjørende for barn 

som av ulike årsaker ikke deltar i samspill og lek med andre barn. De voksne kan være 

støttende og lekende rollemodeller, og kan handle på måter som hjelper barnet inn i leken. 

Slik får barnet mulighet til å oppleve mestring (Wolf, 2014). Samtidig er det viktig at de 

voksne husker at leken skal være en frihetsarena for barna, og at deres deltakelse ikke må gå 
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på bekostning av lekens utfoldelse. De voksne må være varsomme og sørge for at deres 

deltakelse ikke fører til at barnas væremåte endres (Lillemyr, 2006; Wolf, 2014).  

 

Voksne i barnehagen må være tilgjengelige for barna (Wolf, 2014). De må kanskje gå inn å 

løse konflikter i leken, hjelpe til med praktiske ting og svare på spørsmål. Ved å være 

tilgjengelige gir de barna mulighet til å regulere tilgangen til følelsesmessig støtte (Wolf, 

2014, s. 118). Noe av det viktigste voksne kan gjøre er å være gode forbilder for hvordan en 

kan løse konflikter. Om det oppstår en konfliktsituasjon må den voksne vurdere om han/hun 

bør gripe inn, eller om barna selv klarer å løse konflikten. Der barna selv klarer å løse 

konfliktene på en rimelig måte, er dette det beste. Likevel kan voksnes funksjon være 

vesentlig når det kommer til klargjøring av konflikten. De kan hjelpe barna i å komme frem 

til en felles forståelse av hva konflikten handler om, og hvordan den kan løses (Vedeler, 

2007). 

 

2.4 Mestring 
Begrepet mestring er direkte oversatt fra det engelske begrepet «coping» som handler om 

hvordan man takler eller håndterer en utfordring på ulike måter (Lazaruz & Folkman, 1984).  

Lazaruz og Folkman (1984) anser mestring som en prosess hvor det foregår et «kontinuerlig 

skifte av kognitive og atferdsmessige anstrengelser for å takle spesifikke ytre og/eller indre 

krav, som vurderes å være anstrengende eller å overskride en persons ressurser» (Lazaruz & 

Folkman, 1984, s. 141). Når det oppstår situasjoner som overstiger de ressursene man har 

tilgjengelig, må tanker og handlinger endres for å håndtere situasjonen. Samspillet mellom 

individuelle faktorer og situasjonen man befinner seg i avgjør hvordan personen reagerer og 

handler; hvordan situasjonen mestres. Mestring handler i denne sammenheng om å ha evne til 

å mobilisere både personlige ressurser og ressurser i omgivelsene, som kan gi sosial støtte i 

stressende og utfordrende situasjoner. Det er ikke nødvendigvis snakk om at man enten 

mestrer noe eller ikke, men at man evner å finne løsninger som kan redusere situasjoner som 

oppleves stressende eller utfordrende (Ruud, 2010; Vedeler, 2007). Mestring blir i denne 

sammenheng et spørsmål om hvordan barn for eksempel mobiliserer egne ressurser for å få 

adgang til en etablert lekegruppe eller håndterer en oppstått konflikt. Det kan være store 

individuelle forskjeller i hva som oppleves som utfordrende for det enkelte barn, og hvilke 

ressurser de tar i bruk for å mestre situasjonen (Lazaruz & Folkman, 1984).  
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Det er vanlig å skille mellom to strategier for mestring; problemfokuserte mestringsstrategier 

og emosjonelt fokuserte mestringsstrategier (Lazaruz & Folkman, 1984; Vedeler, 2007). 

Problemfokuserte mestringsstrategier har som hensikt å endre vanskelige eller problematiske 

relasjoner og/eller situasjoner. Da defineres først problemet, før man finner ulike alternativer 

som kan minimere eller løse problemet. Slike strategier kan rettes internt eller eksternt 

(Lazaruz & Folkman, 1984). Når de rettes internt vil mestring av problemet skje gjennom 

refleksjon hos den enkelte, noe som er mer vanlig for voksne enn for barn. Ved eksternt 

rettede mestringsstrategier ser man etter hvilke ressurser miljøet kan bidra med for å endre 

det som er problematisk eller vanskelig, noe som er mer vanlig for barn. Dette kan for barn 

dreie seg om forhandlinger for å løse uoverensstemmelser, eller å be en voksen om hjelp for å 

få tilgang til en lekegruppe eller til å løse en konflikt (Vedeler, 2007). Emosjonelt fokuserte 

strategier har som hensikt å redusere følelsesmessige spenninger, og rettes mot det 

følelsesmessige og emosjonelle (Lazaruz & Folkman, 1984; Vedeler, 2007). Eksempler på 

emosjonelt fokuserte strategier hos barn kan være å spise godt, sitte i en voksens fang og 

kose, eller leke med en attraktiv leke eller venn. Målet for strategiene er å redusere en 

emosjonelt ubehagelig tilstand (Vedeler, 2007).  

 

2.5 Sosiale mestringsstrategier i lek 
Lek og samhandling mellom barn handler mye om kognisjon og forståelse, men det handler 

også om kreativitet, engasjement og følelsesmessig involvering både i relasjonene til de andre 

barna og til temaet i leken (Vedeler, 2007). Å ta hensyn til andre barns reaksjoner og følelser 

i leken er derfor viktig. For å få tilgang til lek må barnets initiativ verken være for pågående 

eller for forsiktig, og barnet må samtidig som det viser interesse for å delta, klare å vekke 

andres interesse (Vedeler, 2007). Det er særlig tre utfordringer barnet må mestre når det 

kommer til deltakelse i lek. Det første er hvordan de skal få adgang til gruppen de ønsker å 

delta i, det andre er hvordan barnet skal delta på en måte som vedlikeholder og utvikler leken, 

og det siste er hvordan barnet skal løse konflikter som oppstår i leken (Vedeler, 2007, s. 74).  

 

En studie fra 2003 undersøkte vennskapsrelasjoner mellom barn med store hørselstap og 

normalthørende jevnaldrende i alderen 5-11år, ved å intervjue barnas foreldre (Martin & Bat-

Chava, 2003). De undersøkte hvilke mestringsstrategier barn med hørselshemming benyttet i 

vennskapsdannelse og relasjoner med jevnaldrende, og hvilke av disse som så ut til å være 

mest effektive. Det var totalt 35 barn med betydelig eller alvorlig hørselstap med i studien. 
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Rundt 70 prosent av barna hadde CI, mens de resterende barna hadde høreapparater. Funnene 

viste at strategier som å be om å få uklare ytringer gjentatt, samt å være selvsikker og 

utadvendt, hadde sterk sammenheng med å ha gode relasjoner og vennskap med 

normalthørende barn. Samtidig har en tidligere studie funnet at det er mindre sannsynlig at 

hørselshemmede barn ber om å få gjentatt ytringer som de oppfatter uklart, enn 

normalthørende barn (Lloyd, 1999). Martin og Bat-Chava (2003) fant at hørselshemmede 

barn som var innadvendte og mer forsiktig hadde færre normalthørende venner og lekte mer 

alene. Funnene viste også at størrelsen på repertoaret av strategier hadde sammenheng med 

hvor gode relasjoner de hørselshemmede barna hadde til sine jevnaldrende. Jo større 

repertoar av mestringsstrategier barna hadde og benyttet, desto flere og bedre relasjoner 

hadde de til sine normalthørende jevnaldrende (Martin & Bat-Chava, 2003). 

 

Ruud (2010) fant også at barns mestringsstrategier hadde betydning for deltakelse i lek. Hun 

observerte 7 barn i alderen 4-5 år som opplevde å bli ignorert eller avvist av jevnaldrende, og 

som hadde vansker med deltakelse i lek. Funnene viste at faktorer hos barna selv, som 

mestringsstrategier, sammen med miljømessige faktorer i den aktuelle konteksten hadde 

betydning for mulighetene for å bli inkludert i leken (Ruud, 2010). Vedeler (2004) studerte 

hørselshemmede barns mestringsstrategier i lek og fant at barna med hørselstap oftere enn 

normalthørende jevnaldrende tok i bruk mindre vellykkede og effektive strategier. De prøvde 

blant annet oftere å komme inn i lek ved å avbryte eller kommandere de andre barna. Det ble 

også funnet at barna med nedsatt hørsel oftere opptrådde med irrelevant atferd som ikke 

passet inn i lekekonteksten. Årsaken til dette ble antatt å være at de hadde vansker med å 

følge med på temaendring og tempo i leken grunnet svakere lydinput som følge av 

hørselstapet.  

 

2.5.1 Initiativ og adgang til etablerte grupper 
Gjennom lek får barn erfaringer med hvordan sosiale interaksjoner oppstår og vedlikeholdes. 

For å være deltakende i lek må barn mestre både å ta initiativ til lek og få innpass i etablert og 

pågående lek (Corsaro, 2011; Remine & Brown, 2000). Strategiene barn utvikler for å 

innlede og starte ny lek omtales videre i teksten som innledende strategier, mens strategier 

som barn benytter for å få tilgang til pågående lek videre omtales som adgangsstrategier. 

Barn som ikke er involvert i pågående lek vil ofte ha et sterkt ønske om å ta del i og være 

med i den felles aktiviteten som pågår. De aller fleste barn møter i løpet av barnehageårene 
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utfordringer knyttet til å få innpass i lek, og utvikler over tid ett sett av flere adgangsstrategier 

(Corsaro, 2011). Når et barn ankommer en etablert gruppe er allerede roller fordelt mellom 

barna og en felles referanseramme er opprettet. Barnet som ønsker adgang til gruppen må 

forsøke å få oversikt over leketema og ulike roller, og det må tilpasse seg de krav og 

forventninger som er gjeldene for lekegruppen (Corsaro, 1979, 2011). 

 

Når et barn tar initiativ til lek eller til å få adgang til pågående lek kan det enten bli anerkjent 

eller avvist. Hva utfallet blir avhenger blant annet av hvilken mestringsstrategi barnet velger 

å bruke. Hvis barnet bruker en veldig direkte strategi og for eksempel «kaster seg inn» i 

leken, kan det oppfattes som merkelig og forstyrrende av de andre barna. Hvordan barnet 

reagerer i situasjoner hvor de ikke lykkes i å få adgang, kan være avgjørende for deres 

deltakelse og relasjoner til andre barn. De barna som forsøker på nytt, og som har forståelse 

for at etablering av vennskap tar tid, ser ut til å være de som lykkes over lengre tid og har 

flest gode vennerelasjoner til andre barn (Vedeler, 2007). Dersom barnet forsøker igjen etter 

å ha blitt avvist kan dette ha sammenheng med forventinger til egen mestring. Barns 

mestringsstrategier kan også innebære bruk av kropp og rom ved imitasjon, sosial 

sammenligning, konkurranser og rollespill (Ruud, 2010; Vedeler, 2007). Når barn med 

nedsatt funksjonsevne havner utenfor i lek med andre, kan det komme av at de ikke mestrer 

eller forstår vanlige regler for samhandling og lek (Ytterhus, 2002).  

 

Remine og Brown (2000) studerte hørselshemmede førskolebarns sosiale initiativ og forsøk 

på å få adgang til etablerte grupper, sammenlignet med normalthørende jevnaldrende. Det var 

totalt 10 barn med betydelig hørselstap og 10 normalthørende barn med en snittalder på 4,6 år 

med i studien. Av de ti barna med hørselstap var det ni som benyttet høreapparater og ett barn 

som hadde CI. Alle barna gikk i ordinære barnehager, og hadde en talespråklig tilnærming. 

Funnene viste at det ikke var noen signifikant forskjell mellom normalthørende og 

hørselshemmede barn når det kom til antall adgangsforsøk. Det ble imidlertid funnet at de 

hørselshemmede barna hadde kortere interaksjoner med betydelig mindre dialog og samtale, 

sammenlignet med de normalthørende barna, etter at de hadde fått adgang til en lekegruppe. 

Resultatene viste at det var mindre sannsynlig at barna med hørselstap tok initiativ til å 

opprettholde leken gjennom dialog og samtale (Remine & Brown, 2000). 

 

Forskjellene mellom attraktive lekekamerater og mindre attraktive lekekamerater kommer 

ofte til syne i strategiene barnet benytter for å bli med i pågående lek (Tetzchner, 2012). De 
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barna som først bruker tid på å observere leken, for så å gradvis komme inn i den ved å bidra 

med relevante forslag eller gjenstander, blir sett på som populære og attraktive lekekamerater 

blant jevnaldrende (Tetzchner, 2012; Ytterhus, 2002). Barn som blir stående å se på uten og 

aktivt prøve å ta del i leken blir ifølge Tetzchner (2012) ofte oversett, mens barn som kaster 

seg inn i leken på en brå måte kan bli upopulære blant de andre barna. Selv om barna gjør 

dette fordi de ønsker sosial kontakt og å bli inkludert i leken, kan slike strategier føre til at de 

blir mindre likt av sine jevnaldrende. Tetzchner (2012) skriver at strategier som å kaste seg 

inn i lek og passiv observasjon kan ha sammenheng med at barnet er mer urolig og destruktiv 

enn andre barn, men at denne typen atferd også må ha en forhistorie. Når barn ikke klarer å 

gli naturlig inn i lek fordi de ikke mestrer de samme reglene som andre, kan det for eksempel 

skyldes at de vært for urolige til å lære ved å se på leken først, og skaffet seg nødvendig 

forståelse av leketema og rollefordelinger i forkant (Tetzchner, 2012). Ved å benytte den type 

strategier er sjansen større for å bli avvist og ikke få innpass i leken, som videre fører til at de 

ikke får anledning til å lære den. Hvis dette gjentar seg over tid kan det påvirke deres sosiale 

læring negativt.  

 

Adgangsstrategier kan være både verbale og nonverbale, og flere strategier kan benyttes 

samtidig eller like etter hverandre. Et eksempel på en nonverbal strategi er å nærme seg 

gruppen som leker, og dermed fysisk plassere seg i område hvor leken foregår (Corsaro, 

2011). Corsaro (2011) har studert barns forsøk på å få innpass i etablerte grupper, og har sett 

at dette gjerne innebærer bruk av flere strategier som bygger på hverandre. Etter å ha benyttet 

en nonverbal strategi som å stille seg i posisjon for leken, kan barnet for eksempel benytte en 

verbal strategi og tilby en lekegjenstand, eller spørre om å få være med. Parallellek kan også 

benyttes som strategi for å få adgang til en lekegruppe (Martinsen & Nærland, 2009). Ved å 

gjøre det samme eller noe lignende som de andre barna holder på med, rett i nærheten av 

dem, kan barn gjøre forsøk på naturlig å bli en del av leken som pågår. En strategi som ofte 

ikke lykkes i forsøk på å få adgang til en lekegruppe, er dirigering eller omdirigering av andre 

barns lek (Martinsen & Nærland, 2009; Vedeler, 2007). Når barn benytter denne strategien 

gjør de det som oftest ved å fortelle andre barn hva de skal gjøre eller hvordan de skal gjøre 

det. Barn i barnehagealder benytter ofte materiell i form av leker eller gjenstander som kan 

være relevante for leken, som en måte å få innpass i lekegruppen på (Corsaro, 2011). Corsaro 

(2011) skriver at barn i barnehagealder oftere benytter seg av denne type strategi, fremfor å 

stille direkte spørsmål om å få være med i leken. En årsak til dette kan være at man ved å 

stille dirkete spørsmål også får direkte svar. I mange tilfeller vil dette svaret være negativt.  
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2.5.2 Utvikling og vedlikehold av lek 
Når barnet har fått adgang til lekegruppen er det ikke gitt at adgangen er permanent. Ofte 

foregår det en stadig kvalifiseringsprosess hvor barn også underveis i leken både kan avvise 

og ignorere hverandres strategier (Ruud, 2010). Barnet må klare å delta på en måte som 

bidrar til at leken både vedlikeholdes og videreutvikles. Barns muligheter til å benytte seg av 

egne evner og ressurser i forhold til leketemaet har sammenheng med hva som blir gode 

strategier for dem på dette stadiet, hvor det handler om å vedlikeholde leken (Vedeler, 2007). 

Når barn er i lek må de til en hver tid forholde seg til at det skjer mye på både innholds- og 

relasjonsplanet. Barnet må fortløpende ta beslutninger knyttet til handling og tolkning av 

situasjonen (Ruud, 2010). Barns atferd preges som regel av hva som skjer her og nå, uten 

lengre overveielser rundt ulike handlingsmuligheter. For at det ikke skal oppstå brudd i leken 

er timing viktig. At barnet klarer å utføre riktig handling til riktig tid, og klarer å vurdere 

situasjonen er viktig for å få flyt i leken. Om et barn for eksempel plutselig skrur på lyset og 

bestemmer at det skal være dag, rett etter at de andre barna akkurat har bestemt at det skal 

være natt, kan det bli brudd i leken, og barnet står i fare for å bli avvist. Ved å benytte en 

direkte eller brå strategi, kan atferden oppfattes som forstyrrende eller uforståelig av de andre 

barna. Dette kan føre til at man blir avvist eller ignorert av de andre barna og faller ut av 

leken (Ytterhus, 2002). 

 

Utfordringen i å vedlikeholde og videreutvikle lek ligger i å klare å forstå de andres 

perspektiv, vurdere hele konteksten når man responderer på andres ytringer, og anerkjenne 

forslag og bidrag fra hverandre (Vedeler, 2007). Barn som bidrar til at leken utvikler seg 

klarer å forstå andres perspektiver og tre inn i ulike roller (Dodge & Feldman, 1990). At 

barna har en felles referanseramme i leken er viktig for at leken skal kunne utvikles. Ved å 

være innforstått med leketema og reglene i leken, kan barnet handle på måter som skaper 

tilknytning til gruppa og som kan videreutvikle leken. Dette gjelder både fordeling av 

materiell og ulike roller, og hvilke regler som er gjeldende i leken. En felles referanseramme 

er nødvendig om barn i lek skal respondere på en måte som opprettholder lekesituasjonen 

(Guralnick, 1992). Dersom barna som deltar i leken ikke har felles forståelse av konteksten, 

tema og samhandlingen, eller hvilke sosiale regler som er gjeldene under den aktuelle 

aktiviteten, vil det mest sannsynlig blir en dårlig og usammenhengende interaksjon som kan 

føre til brudd i leken (Vedeler, 2007). For at det skal være en sammenheng i barnas aktivitet, 

er blant annet felles forståelse av sosiale regler elementært. Dette kan innebære å forstå 



	  20	  

generelle grupperegler, men også evne til å kunne tilpasse forespørsler og kommunikasjon ut 

ifra andre barns evner og ferdigheter. Strategier som å komme med relevante forslag, bidra 

med adekvat informasjon når det er behov for eller spørres etter dette, være positiv til andres 

forslag i leken, og vise gjensidighet ved å tilpasse egne initiativer til lekekameratenes, er 

sentrale for å vedlikeholde og videreutvikle lek (Vedeler, 2007). 

 

Hvordan barn involverer seg i leken følelsesmessig kan også ha betydning for hvordan leken 

utvikler seg. Å være entusiastisk og uttrykksfull, samt positiv til andres forslag og ideer, er 

følelsesmessig uttrykk som er med på å stimulere lekaktiviteten. Om barn uttrykker sinne 

eller uvennlighet overfor lekepartnerne kan dette være reaksjoner som fører til brudd i leken. 

Ved å akseptere andre barns initiativer og ideer i lek, viser barnet anerkjennelse og interesse 

overfor det andre barnet. Samtidig reflekteres barnets kommunikative evner og vilje til å 

samhandle (Guralnick, 1992). Dette er egenskaper som er med på å sørge for en god flyt i 

leken. Det er også av betydning at barnet klarer å bruke egne ressurser og egen kompetanse 

på en måte som bidrar til å nå felles mål i lekaktiviteten (Vedeler, 2007).  

 

2.5.3 Konfliktløsning 
Barn kan ofte være veldig tydelige når de er uenig med hverandre og det oppstår konflikter. 

De kan krangle, dytte, klype, klore og til og med bite hvis de er uenige eller føler seg 

urettferdig behandlet av andre. At barn er fysisk aggressive på denne måten skjer ganske 

sjeldent, men verbale krangler og diskusjoner er noe som derimot forekommer ofte (Corsaro, 

2011). Krangel og konflikt er en sentral del av barnehagehverdagen som er viktig for barns 

utvikling av sosiale ferdigheter, og for deres forståelse av sosiale normer og regler (Corsaro, 

2011; Martinsen & Nærland, 2009). Det oppstår ofte konflikter når barn leker sammen, 

gjerne mange ganger i løpet av en barnehagedag (Vedeler, 2007). Dette skjer som regel i 

forbindelse med at barna har ulike interesser, ønsker og behov, og handler ut fra egne 

interesser som ikke er i overensstemmelse med kameratenes interesser (Martinsen & 

Nærland, 2009). Dette kan dreie seg om hvem som skal ha hvilke leker, hvem som skal ha de 

ulike rollene, hvem som skal bestemme eller hvor leken skal foregå (Vedeler, 2007). Om et 

barn skulle bryte noen av de sosiale reglene som er gjeldende for den aktuelle leken, kan også 

dette føre til konflikt. Barn er frem til 4 års alder oftest involvert i konflikter som handler om 

tilgang til materiell som leker eller lekeobjekter. Etter hvert som de blir eldre blir de mindre 
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objektfokuserte og konfliktatferden deres reflekterer i større grad oppmerksomhet mot andre 

mennesker (Martinsen & Nærland, 2009). 

 

Konflikter oppstår altså når enkelte barn eller enkelte gruppers interesser ikke stemmer 

overens eller står i motsetning til hverandre. Også i slike situasjoner vil enkelte strategier 

være konstruktive og føre til at konflikten løses, mens andre kan være mindre effektive og 

føre til brudd i leken (Vedeler, 2007). Vedeler (2007) skiller mellom to typer konflikter; åpne 

konflikter og skjulte konflikter. Når to barn sloss om en leke dreier det seg om en åpen 

konflikt, mens en skjult konflikt kan være når et eller flere barn ikke ønsker å inkludere et 

annet barn og benytter skjulte strategier for å ekskludere barnet (Vedeler, 2007). Barn som 

blir fratatt leker benytter ofte makt i forsøk på å beholde eller få tilbake leken. De holder 

gjerne hardt fast i leken eller tar tak i barnet som tok leken fra dem (Martinsen & Nærland, 

2009). Konflikter mellom barn er som oftest ikke særlig dramatiske. De kan oppstå raskt, 

men også raskt være over. Når et barn beordrer et annet barn til å gjøre noe det ikke har lyst 

til, kan det andre barnet protestere. Denne type konflikter oppstår mange ganger i løpet av en 

barnehagedag, men fører sjelden til fiendtlighet eller aggressivitet. Om et barn blir beordret 

til å gjøre noe av et annet barn, kan det enten ignorere hva som blir sagt, nekte å gjøre det, 

eller gjøre det motsatte av hva det blir bedt om (Vedeler, 2007, s. 89). Noen barn kan også 

begrunne hvorfor de ikke kommer til å gjøre som det andre barnet sier, eller forklare hvorfor 

det ikke vil gjøre det.  

 

Et barns evne til å løse konflikter er av de mest sentrale aspektene ved vennerelatert sosial 

kompetanse (Vedeler, 2007). En barnegruppes reaksjon på et enkeltbarns initiativ kan være 

alt fra direkte avvisning, til ignorering, til aksept, mens noen bruker negative strategier som 

trusler eller aggresjon. Dersom barn fortsetter å være uenige og ikke oppnår det de ønsker, 

havner de i en konflikt som krever at de klarer å stå på sitt, og ikke gir etter for andres ordre 

eller befalinger. De strategier som benyttes i slike situasjoner er vesentlig for å forstå hvordan 

barn håndterer konflikter. En positiv måte å takle en slik konflikt på vil være å komme frem 

til en løsning som aksepteres av begge parter. Vesentlig her er avvæpnende strategier og en 

sympatisk innstilling til de andres initiativ. Eksempler på konfliktløsningsstrategier som 

oftest gir positivt utfall er å akseptere andres forslag, bidra til klargjøring på forespørsel, 

svare informativt på andre barns spørsmål, komme med alternativer eller kompromisser, søke 

informasjon om venners interesser og behov, og avvise eller formilde andre barns 

kommandoer på en vennlig og høflig måte (Vedeler, 2007, s. 94). Strategier som kan føre til 
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konflikt, eller som gjør at barnet får vansker med å løse konflikter, er når det for eksempel 

har en aggressiv eller avvisende tilnærming til andres initiativ og opptrer uvennlig overfor 

andre barn. Opptrer barnet irrelevant, kommer med irrelevante kommentarer eller gjentar 

samme strategi til tross for at den ikke er effektiv, er dette også strategier som sjelden fører til 

at konflikten blir løst (Vedeler, 2007).  
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3 Design og metode 
 

I dette kapittelet gjøres det rede for design og metode som er benyttet for å gjennomføre 

studien om hva som kjennetegner hørselshemmede barns strategier i lek med normalthørende 

jevnaldrende. Videre beskrives utvalg, gjennomføring av datainnsamlingen og 

analyseprosessen som er gjort med utgangspunkt i en hermeneutisk vitenskapelig ramme. 

Avslutningsvis beskrives validitet, reliabilitet og etiske hensyn som knytter seg til studien. 

 

3.1 Casestudie med kvalitativ tilnærming 
Valg av forskningsmetode må gjøres med utgangspunkt i de aktuelle forskningsspørsmålene 

studien har (Solli, 2012). Man kan tilnærme seg forskning på ulike måter. De to metodene 

som benyttes mest innenfor forskning er kvalitativ og kvantitativ metode. Innen kvalitativ 

forskning er det et overordnet mål å utvikle en forståelse av sosiale fenomener i sin naturlige 

kontekst (Vedeler, 2009). Der man i kvantitativ forskning forsøker å holde en viss distanse 

mellom forsker og informanter, prioriteres det i kvalitative metoder nærhet til informantene. 

Datainnsamlingssituasjonene i kvalitativ forskning er ofte ikke like strukturerte som i 

kvantitativ forskning, og er dermed mer fleksible. Dette gjør at forskeren kan få tilgang til 

kunnskap som ellers ville vært vanskelig å få tak i (Dalen, 2011). Ved å bruke kvalitativ 

forskningsmetode kan man få en dypere forståelse av fenomenet man forsker på, i motsetning 

til den mengdeinformasjon man får i de fleste kvantitative studier (Kleven, 2014). Kvalitative 

metoder kjennetegnes ofte ved å ha forholdsvis små utvalg. Dermed kan man ikke teste 

hypoteser slik man kan med kvantitative metoder, men man kan bidra til å danne nye 

hypoteser, som senere kan testes med kvantitativ metode (Gall, Gall, & Borg, 2007; Kleven, 

2014; Vedeler, 2009).   

 

Formålet med denne studien er å kunne gi innblikk i hva som kjennetegner hørselshemmede 

barns strategier i lek med normalthørende jevnaldrende. For å finne svar på problemstillingen 

er kvalitativt casestudie valgt som design for denne studien. Da problemstillingen retter seg 

mot strategier barnet benytter i interaksjoner med andre barn, vil en kvalitativ casestudie hvor 

man kan observere situasjonen(e) direkte gi et mer fullstendig bilde av fenomenet, enn for 

eksempel intervju eller spørreskjema til personalet i barnehagen (Kleven, 2014). Det er 

ønskelig å få en dypere innsikt i hvordan informantene forholder seg til sin hverdag og 
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livssituasjon. Dette vil kreve at man er i personlig og direkte kontakt med menneskene som 

skal studeres, i deres eget miljø (Løkken & Søbstad, 1999).  

 

Når man ønsker å undersøke et fenomen slik det fremstår «her-og-nå» i sin naturlige 

kontekst, hvor forskeren har lite kontroll over det som skjer, er casestudie et passende design 

for undersøkelsen (Dalen, 2011; Vedeler, 2009). Da denne studien sikter mot å finne ut hva 

som kjennetegner hørselshemmede barns mestringsstrategier i lek med andre barn ble dermed 

casestudie et logisk valg. Casestudier benyttes ofte når man ønsker å få en dypere forståelse 

av komplekse sosiale fenomener (Yin, 2009). Det er et hensiktsmessig design når man søker 

å forstå virkelige hendelser i dybden, men hvor en slik forståelse kun kan oppnås ved å ta 

kontekstuelle forhold i betraktning, da disse er relevante for fenomenet som studeres. For å få 

en dypere forståelse av barnas strategier i lek, vil det være nødvendig også å ta situasjonene 

barna observeres i, i betraktning. Tid, sted, rom og mennesker kan ha betydning for hvilke 

strategier barna benytter, og hvordan de benytter dem. Ved å benytte casestudie som design 

får forskeren mulighet til å beholde og beskrive det helhetlige og karakteristiske ved virkelige 

hendelser. Når man gjennomfører en casestudie identifiseres først et fenomen som er ønskelig 

å undersøke, før man deretter finner et eller flere «case» som representerer dette fenomenet 

(Yin, 2009). Fenomenet i denne studien er hørselshemmede barns strategier i lek, mens de to 

hørselshemmede barna som observeres kan betraktes som to «case».  

 

3.2 Observasjon  
Observasjon kan i pedagogisk sammenheng defineres som oppmerksom iakttakelse (Løkken 

& Søbstad, 1999; Vedeler, 2009). Når man observerer foretar man en systematisk innsamling 

om både den fysiske og sosiale verden slik den utspiller seg for forskeren der og da (Løkken 

& Søbstad, 1999). Å gjennomføre et casestudie krever at forskeren går i dybden på det 

fenomenet det forskes på, i dette tilfellet strategier i lek mellom hørselshemmede og 

normalthørende barn. Gjennom observasjon kan man få mer informasjon om fysiske og 

sosiale forhold, hendelser og situasjoner enn andre metoder, som eksempelvis et intervju eller 

en spørreundersøkelse. Det er et viktig redskap når man ønsker å beskrive mennesker i 

dagligdagse situasjoner (Vedeler, 2009). Med observasjon kan man få et mer fullstendig bilde 

av fenomenet som studeres, og innhente konkret informasjon om blant annet barns lek i 

barnehagen (Vedeler, 2009). Forskeren må reflektere over og finne mening i informasjonen 

som mottas. Det handler om å være våken og oppvakt for å forstå det som skjer rundt en. 
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Samtidig kan man ikke observere alt på samme tid, og man er nødt til å foreta visse 

avgrensninger. Som forsker er det nødvendig på forhånd å rette fokus mot et eller flere 

fenomener man ønsker å få mer kunnskap om (Vedeler, 2009). I denne studien er fenomenet 

det forskes på hørselshemmede barns strategier i lek med andre barn. Forskeren må under 

observasjonene forsøke å se vekk fra forstyrrende elementer og inntrykk, så fremt de ikke er 

relevante for det som forskes på. I en barnehage vil det ofte være mye lyd og mange barn som 

leker samtidig. Dette kan gjøre de utfordrende å fokusere kun på det ene barnet som skal 

observeres. Samtidig er det viktig å være klar over at inntrykk som kan virke forstyrrende 

og/eller mindre relevante er med på å gi en ramme for det som observeres. Slike inntrykk vil 

supplere den informasjonen som er tatt inn, og være nyttig i analyse- og tolkningsprosessen 

(Løkken & Søbstad, 1999).  

 

Det viktigste instrumentet i observasjonsforskning er forskeren selv. Forskerens egenskaper 

og kompetanse, bevissthet rundt egne holdninger og svakheter, er avgjørende for kvaliteten 

på datainnsamlingen (Løkken & Søbstad, 1999). Forskning er ingen objektiv prosess i den 

forstand at den ikke består av enkelte subjektive innslag, heller ikke når det kommer til 

observasjonsforskning. Det er umulig å gjøre en fullt ut forutsetningsløs observasjon. En 

forsker tolker det som observeres, og denne tolkningen vil påvirkes av subjektive elementer 

(Vedeler, 2009). Alt fra oppmerksomhet til sosiale og personlige forhold kan påvirke ens 

oppfatning av det som observeres. Ulike personer kan oppfatte samme situasjon forskjellig. 

Sannsynligheten for at to personer oppfatter samme situasjon helt likt er liten, derfor er det 

viktig at forskeren klarer å tolke og formidle det som er observert tydelig og presist for 

omgivelsene (Næss, 2006). Bruk av videoopptak er i denne sammenheng en stor fordel, og 

vil beskrives nærmere i kapittel 3.2.1. 

 

Ettersom forskeren er det viktigste instrumentet under datainnsamlingen er det viktig å være 

bevisst på hvordan man kan påvirke de som observeres, og hvilke feil man lett kan gjøre. Når 

man som forsker og ukjent person kommer inn i en barnehage vil det vekke nysgjerrighet og 

kanskje engstelse hos noen. Ved bruk av direkte observasjon er det viktig å være seg bevisst 

den såkalte observatøreffekten (Løkken & Søbstad, 1999). Observatøreffekt dreier seg om 

hvordan og i hvilken grad observatøren påvirker de som observeres, og om dette kan føre til 

endring av atferd, som igjen fører til ikke representative data (Vedeler, 2009). For å 

forebygge observatøreffekten vil det være nyttig å bruke noe tid på å gjøre seg kjent med de 
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som skal observeres, og forsøke å gli inn i miljøet på en naturlig måte (Gall et al., 2007; 

Vedeler, 2009).  

 

I denne studien ble det observert i kortere perioder over fem dager i hver av de to 

barnehagene. Ved å bruke første dag på å gjøre seg kjent blant barna og i barnehagen, vil 

observatøreffekten kunne minimeres. Samtidig ga det mulighet til å se barna i lek med 

jevnaldrende i ulike naturlige og dagligdagse situasjoner, og barna fikk tid til å bli vant med 

at forskeren var til stede. Det ble på forhånd gjennomført en prøveobservasjon i en barnehage 

forskeren har tilknytning til. Det ble gjort uten videoopptak, men ved å føre løpende protokoll 

for å trene på dette. Her ble det tydelig at videoopptak senere ville bli en styrke i 

datainnsamlingen, da det viste seg å være utfordrende å notere like raskt som barna snakket, 

skiftet leketema og forflyttet seg rundt i barnehagen. 

 

Observasjonene i de to barnehagene ble foretatt i løpet av to uker, hvor observatør var fem 

dager i hver barnehage. Første dag ble brukt til å bli kjent med barnehagen og barna, og 

planlegge hvordan videoobservasjonene best kunne gjennomføres de påfølgende dagene.  

 

3.2.1 Videoobservasjon 
Når en skal beskrive barns strategier i lek, vil videoobservasjon være nyttig for å få registrert 

alt som foregår i lekesituasjonen. Videoopptak kan derfor bidra til å styrke validiteten i en 

studie av barns lek (Løkken & Søbstad, 1999).  Et videoopptak klarer å holde fast 

observasjoner fra situasjoner, som ellers kunne blitt glemt eller oversett (Bjørndal, 2010; Yin, 

2009). Et videoopptak fra observasjonssituasjonen gir forskeren mulighet til å gjennomgå 

observasjonene flere ganger, og gir på denne måten mulighet til å bygge opp en dypere 

forståelse av fenomenet som studeres. Hver gang man ser på videoopptaket kan nye detaljer 

noteres, og eventuelle tomrom fylles (Bjørndal, 2010). Alle videoopptakene fra 

observasjonene ble nøye gjennomgått minimum to ganger, mens enkelte sekvenser ble 

gjennomgått flere ganger.  

 

Det er ikke mulig å registrere absolutt alt som skjer mens man observerer, da det er mange 

faktorer som kan forstyrre og påvirke forskeren under observasjonen. Videoopptakene vil da 

fungere som det nærmeste man kommer en fasit, som man kan gå gjennom sammen med 

feltnotater for å sikre at det man har observert var det som faktisk skjedde. Bjørndal (2010) 
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påpeker at det likevel er viktig å være klar over at en video ikke er en kopi, men kun en 

representasjon av virkeligheten. Selv ved bruk av videoopptak vil man ikke få med alt som 

skjer; det er ikke mulig å fange opp hele rommet og alle vinkler på kun ett opptak. Likevel er 

det den mest nøyaktige og komplekse formen for registrering som man per i dag har tilgang 

til (Bjørndal, 2010). Det vil være nyttig at forskeren fører feltnotater, sammen med 

videoopptak, da disse kan utfylle det som ikke fanges opp av videokameraet. Ved å benytte 

en kombinasjon av begge disse innsamlingsmetodene kan studiens validitet styrkes (Bjørndal, 

2010). 

 

3.2.2 Feltnotater: Løpende protokoll og logg 
Validiteten på resultatene i en observasjonsstudie vil på mange måter stå og falle på at 

beskrivelsene fra observasjonene er gode og fyldige (Bjørndal, 2010; Vedeler, 2009). For å gi 

leseren muligheten til å sette seg inn i situasjonen som er observert, er det av stor betydning 

at bekrivelser av personer, hendelser, situasjoner og kontekst er fyldige og detaljerte. 

Beskrivelsene må være konkrete, presise og omfattende, uten irrelevante og unødvendige 

detaljer (Vedeler, 2009). Det finnes ulike måter å nedtegne slike beskrivelser på. Feltnotater 

ble i dette studiet ført i form av løpende protokoll og logg. Løpende protokoll innebærer at 

man noterer fortløpende under observasjon og beskriver handlingen i episoden mens den 

utspiller seg. Det er et notatskjema som er nokså åpent, men har noen rammebetingelser som 

følges under observasjon (Vedeler, 2009). Man vil i utgangspunktet forsøke å notere ned 

mest mulig av det som skjer med det enkelte barn, men det lar seg svært sjelden gjøre. Derfor 

er det ofte nyttig å fokusere spesielt på visse sider ved barns atferd (Løkken & Søbstad, 1999; 

Næss, 2006). Fokuset i denne studien er hørselshemmede barns strategier i lek. Da 

mesteparten av samtalene mellom barna ble fanget opp av videokameraet, ble det i den 

løpende protokollen i hovedsak fokusert på kroppsspråk, ansiktsuttrykk og hendelser som 

foregikk utenfor kameravinkelen. 

 

Alle feltnotater bør ifølge Løkken og Søbstad (1999) inneholde deltakere, aktivitet, 

tidsintervall på observasjonen, fysiske omgivelser, sosial organisering av deltakerne, samt 

umiddelbar (for)tolkning av situasjonen. Det er også nyttig at observatøren noterer seg 

nonverbal informasjon, og hva som ikke skjer. Samtidig må man være oppmerksom på at det 

å sitte å notere mens man foretar observasjoner kan virke forstyrrende på deltakerne (Gall et 

al., 2007). Det er viktig å se an situasjonen og vurdere om det passer seg å ta notater. Skulle 
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man se at det ikke lar seg gjennomføre og notere i en situasjon, må episodebeskrivelser 

nedskrives så raskt som mulig etter at observasjonen er gjennomført. Dette ble imidlertid ikke 

tilfellet i denne studien, og det ble ført løpende protokoll for hver observasjon. 

 

Observasjonene i denne studien ble foretatt i barnehager. Under observasjonssituasjoner kan 

det fort dukke opp tanker og ideer som kan være nyttige i den senere analyse- og 

tolkningsprosessen. Disse ble sammen med forskerens tolkninger nedskrevet i form av egen 

logg, slik at de ikke skulle blandes med protokollene fra selve observasjonene (Bjørndal, 

2010). En logg er et notat hvor forskeren kan beskrive tanker, tolkninger og inntrykk 

umiddelbart etter at observasjonen er gjennomført. Hensikten med å føre logg er å få en 

dypere forståelse av situasjoner og hendelser gjennom skriftlig refleksjon (Bjørndal, 2010). 

Ved å føre logg etter hver observasjon minsker faren for å forveksle ulike situasjoner med 

hverandre, noe som også kan styrke validiteten.  

 

Løpende protokoll og logg ble ført med den hensikt å få beskrevet og observert 

hørselshemmede barns strategier i lek med jevnaldrende, samt ikke å gå glipp av viktige 

detaljer som kan forsvinne på videoopptak. På denne måten vil feltnotatene kunne supplere 

data fra videoopptakene.  

 

3.2.3 Observatørrolle 
Ved å bruke observasjon som datainnsamlingsmetode vil man komme nær både barn og 

voksne, og man kan som observatør velge å forholde seg på ulike måter. Vedeler (2009) 

beskriver fire ulike observatørroller som går fra å være fullstendig deltakende til fullstendig 

uavhengig observatør. Under en studie er det naturlig å bevege seg noe mellom flere ulike 

observatørroller. Det var i denne studien aktuelt med to av observatørrollene som beskrives, 

da forskeren måtte tilpasse seg hverdagen og situasjonene som fant sted i barnehagen hvor 

observasjonene ble gjennomført. Den første rollen er deltakende observatør hvor det er klart 

både for deltakere og observatør at observatøren innehar en forskerrolle (Vedeler, 2009). 

Observatøren kan i denne rollen etablere nær kontakt med deltakerne og det kan være en 

fordel at man, til tross for åpenhet rundt forskerrollen, av barna kan oppfattes som en av 

personalet av barna i barnehagen. På denne måten får man mulighet til å se ting fra innsiden. 

Denne rollen kan være nyttig å innta i begynnelsen av observasjonene for å bli kjent med 

barna, og kan bidra til å redusere observatøreffekten. Utfordringen med å være deltakende 
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observatør kan være å kombinere deltakelse og observasjon på en måte som gjør at man 

klarer å forstå det som foregår på innsiden, samtidig som det skal beskrives for andre fra 

utsiden (Vedeler, 2009). Denne rollen var derfor kun aktuell første dag av observasjonene, 

for å bli kjent med barna og barnehagen.    

 

Den andre rollen er observatør som deltaker. Her er man i hovedsak observatør, men likevel 

deltakende (Vedeler, 2009). Man tar ikke del i aktiviteter, og har en klar status som forsker, 

samtidig som man har en akseptert deltakende status. Vedeler (2009) sammenligner denne 

rollen med den man har som passasjer på en buss. Denne rollen ble benyttet mest i denne 

studien, da det var ønskelig å observere barna i naturlige samhandlingssituasjoner som fant 

sted i barnehagen. I rollen som observerende deltaker må man være oppmerksom på at man 

kan stå i fare for å bli for engasjert i barna som observeres ved at man blir en del av miljøet. 

Det vil være viktig at forskeren er bevisst på sin rolle som observatør, og ikke trer inn i rollen 

som pedagog eller assistent under observasjonene, da dette kan true validiteten i studien 

(Vedeler, 2009). Oppstår det situasjoner som krever at noen griper inn, må forskeren 

selvfølgelig vurdere om han/hun skal gjøre dette, men dette bør bli forsøkt unngått så fremt 

det ikke er helt nødvendig. Dette ble ikke tilfellet i denne studien da pedagogene som jobbet i 

barnehagene alltid var like i nærheten, eller sammen med barna under observasjonene. 

 

3.3 Utvalg og utvalgskriterier 
Ved et casestudie må man definere casene eller enhetene som skal gi svar på 

problemstillingen. Disse velges på bakgrunn av hvem som kan gi best informasjon ut ifra de 

forskningsspørsmål som er stilt (Gall et al., 2007). I kvalitativ forskning og casestudier gjøres 

det som kalles et hensiktsmessig utvalg. Dette innebærer at man velger informanter på 

bakgrunn av hvem som kan gi best informasjon ut ifra fokus og tema for studien (Skogen, 

2006). Det finnes flere ulike strategier man kan benytte ved hensiktsmessige utvalg. Det ble i 

denne studien gjort et kriteriebasert utvalg, som går ut på at man gjennomgår flere case som 

tilfredsstiller forhåndsbestemte kriterium (Vedeler, 2009). Da formålet med studien er å 

kartlegge hva som kjennetegner hørselshemmede barns strategier i lek med normalthørende 

jevnaldrende, er et av kriteriene for utvalget at barna med hørselstap som ble observert er 

inkludert i ordinære barnehager.   
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Inklusjonskriteriene for studien er at barna er i alderen 3-6 år, har høreapparat eller CI 

bilateralt, er talespråklige, og at de ikke har kjente tilleggsvansker som er antatt å ha 

innvirkning på språk, samspill eller deltakelse. Alderskriteriet ble satt på bakgrunn av at 

leken i denne perioden utvikler seg til å bli mer sosialisert. Når barna er yngre foregår mye av 

lek og samspill med andre barn ved siden av hverandre, mens det når de blir eldre i større 

grad handler om å leke sammen med hverandre (Tetzchner, 2012; Yin, 2009). Siden studien 

ønsker å undersøke barns mestringsstrategier i lek sammen med jevnaldrende ble dermed 

dette alderskriteriet satt.   

  
For å rekruttere informanter ble det opprettet kontakt med en audiopedagog som var 

behjelpelig med informasjon om barnehager som kunne være aktuelle for studien. Videre ble 

de aktuelle barnehagene kontaktet av forskeren per telefon, før de fikk tilsendt 

informasjonsskriv og samtykkeerklæring per mail. Styrerne i barnehagene videreformidlet 

dette til pedagogisk leder på avdelingen, som videre kontaktet og innhentet samtykke fra 

foreldrene til barnet med hørselstap og foreldrene til resten av barna på avdelingen.  

 

Studiens utvalg består av to jenter på henholdsvis 4 og 6 år. Begge jentene har et medfødt 

hørselstap og bruker høreapparater bilateralt. Begge informantene oppfyller studiens 

inklusjonskriterier.  

 

3.4 Gjennomføring 
Observasjonene ble gjennomført i løpet av fem dager i hver av de to barnehagene. Den første 

dagen ble brukt til å bli kjent med fokusbarna og til å planlegge hvordan  

videoobservasjonene de neste dagene skulle gjennomføres. Etter å ha lekt litt sammen med 

og snakket med fokusbarna den første dagen, ble det foretatt noen kortere observasjoner hvor 

det ble ført løpende protokoll.  

 

De neste dagene ble videoobservasjonene i begge barnehagene gjennomført på formiddagen, 

da dette passet best med barnehagenes dagsrutiner. Observasjonene ble foretatt både inne på 

avdeling og i mindre rom med mulighet for å skille av fra resten av avdelingen. I barnehage 

A var det ikke mottatt samtykke fra alle foreldrene, dermed var det av etiske hensyn mest 

hensiktsmessig å sette sammen en lekegruppe som kunne filmes i eget rom. Lekegruppen ble 

satt sammen ut ifra hvem barnet til vanlig lekte mest sammen med. Videoobservasjonene 
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varte fra 15-40 minutter etter hva som var naturlig under den aktuelle observasjonen. I 

barnehage B var aldersgruppen på avdelingen 2-4 år, og cirka halvparten av barna pleide å 

sove midt på dagen. Barnet som ble observert sov ikke, og det ble naturlig å observere i dette 

tidsrommet da barnegruppen var mindre og det var lagt opp til innelek. Nærmere beskrivelser 

av barnehagene og rommene hvor observasjonene ble gjennomført gis i kapittel 4.1. 

 

I forkant av observasjonene ble det i begge barnehagene informert om at observatøren ønsket 

å være så «usynlig» som mulig, og at de ansatte måtte gjøre som de pleide om det skulle 

oppstå situasjoner som førte til at barnegruppen trengte assistanse fra en voksen. Barna ble 

også informert om hvorfor kameraet var til stede, og det ble på forhånd innhentet tillatelse fra 

barna til å skrive notater underveis. Det tok ikke lang tid før barna tilsynelatende glemte at 

både observatør og videokamera var i rommet.  

 

3.5 Analyse 
Befring (2007, s. 40) skriver at «analysen av data skjer gjennom fortolkning, og målet er å få 

fram heilskap og dybde i materialet gjennom beskrivelser og forsøk på å forstå fenomenet». I 

tråd med studiens problemstilling har analysen til hensikt å beskrive barnas strategier i lek 

med normalthørende jevnaldrende. Det er gjort observasjoner over flere dager og samtlige av 

videoobservasjonene ble gjennomgått flere ganger. Dette for å få nedtegnet situasjonene så 

korrekt som mulig, samt å kunne styrke studiens validitet (Befring, 2007). Observasjonsdata 

kan analyseres på forskjellige måter, det finnes ingen fasit på hvilken fremgangsmåte som er 

mest «riktig». Det vil uavhengig av analysemetode dreie seg om kategorisering eller utvikling 

av kategorier (Vedeler, 2009). Postholm (2010) påpeker at analyseprosessen ikke er noe som 

foregår isolert fra datainnsamlingen, men påbegynnes allerede ved første observasjon. Selv 

om hoveddelen av analysearbeidet resulterer i presentasjon av funn og drøfting av disse, har 

arbeidet og refleksjonene pågått fra første stund i feltarbeidet gjennom loggføring. 

 

3.5.1 Transkribering 
Å transkribere er overføring av verbale utsagn og nonverbal atferd fra video og/eller 

lydopptak til tekst som gjengir det som sies og/eller gjøres i situasjonen (Bjørndal, 2010). 

Selv om transkripsjoner er direkte gjengivelse av det audiovisuelle datamaterialet, vil ikke 

nødvendigvis meningen med hendelser og utsagn bli oppfattet slik det i utgangspunktet var 

tenkt, når det gjøres til en skriftlig tekst. Tonefall, intonasjon, pauser, hendelser i forkant av 
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situasjonen og lignende kommer ikke med, og kan dermed bidra til å svekke studiens 

validitet. Transkripsjoner vil alltid innebære et element av fortolkning, og det kan være 

mindre eller større forskjeller i transkripsjoner fra samme situasjon utarbeidet av ulike 

personer (Bjørndal, 2010). Transkripsjonene ble utført i dataprogrammet NVivo av forskeren 

selv, som også kunne benytte logg og løpende protokoll med eventuell utfyllende 

informasjon fra situasjonene. Transkriberingen ble i den grad det var gjennomførbart gjort 

samme dag som observasjonene ble foretatt, mens situasjonene fortsatt satt friskt i minne. 

Dette for å kunne gjengi situasjonene best mulig. Videoopptakene ble gjennomgått flere 

ganger for å sørge for at vesentlige momenter ikke ble utelatt eller oversett i transkripsjonene. 

Dette opplevdes som en nyttig prosess, da det ved et par anledninger kom frem sitater som 

var blitt overhørt ved første gjennomgang av opptakene. 

 

3.5.2 Fremgangsmåte i analysen 
Felles for alle tilnærminger innen kvalitativ forskning er at de har en fortolkende tilnærming 

til datamaterialet (Dalen, 2011). Analysen ble i denne studien gjort innenfor en hermeneutisk 

vitenskapelig ramme, da det er av interesse å se på helheten for å kunne gjøre begrunnede 

fortolkninger når barnas strategier i lek beskrives (Dalen, 2011; Postholm, 2010). Spørsmålet 

om hvordan man forstår noe og hvordan noe tillegges mening står sentralt innen 

hermeneutikken. Slik hermeneutikken fremstilles gjennom Gadamers meningsteori kommer 

meningen fra forholdet mellom handlingen eller produktet av handlingen, og de som forsøker 

å forstå (Fay, 2011). Dermed er mening et resultat av interaksjonen mellom forskeren og det 

meningsformidlende materialet, siden den forhandles og tolkes frem. Ut ifra et slikt 

perspektiv vil meningsdanning arte seg forskjellig for ulike personer (Fay, 2011). Sentralt for 

å forstå meningssammenhenger innen hermeneutikken er den hermeneutiske sirkel (Dalen, 

2011). Den hermeneutiske sirkel går ut på at mening og forståelse blir konstruert i en 

vekselvirkning mellom helhet og del. Dersom man skal få en dypereliggende mening må 

budskapet ses i sammenheng med helheten, og helheten må igjen tilpasses den enkelte del 

(Postholm, 2010).  

 

En hermeneutisk tilnærming vil i denne sammenheng innebære at enkeltobservasjonene gjort 

i studien analyseres i lys av konteksten. Dermed er en helhetlig beskrivelse nødvendig for å 

kunne få et reelt bilde av fokusbarnas mestringsstrategier i lek. Ved å fokusere på enkelte 

strategier er det en fare for at helheten kommer ut av syne. Samtidig det er viktig å være klar 
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over at man heller ikke kan få en oppriktig forståelse av helheten uten å studere delene. 

Barnets valg av strategi i ulike situasjoner vil være avhengig av konteksten, og hendelser i 

forkant av situasjonen. Konteksten kan være med på å fortelle hvorfor barnet handler som det 

gjør, eksempelvis hvilken type lek som lekes, og hvilke andre barn som er i lekegruppen.  

 

Gjennom deskriptiv analyse struktureres og systematiseres datamaterialet slik at det blir mer 

oversiktlig og forståelig, samt lettere å presentere (Postholm, 2010). For å gjøre 

datamaterialet mer håndterlig ble feltnotatene systematisert og videoobservasjonene 

transkribert. Dette dannet utgangspunktet for videre analyse. Koding av datamaterialet er et 

viktig ledd i analyseprosessen som dreier seg om å kategorisere materialet, slik at innholdet 

kan forstås på et mer teoretisk og fortolkende nivå (Dalen, 2011). Først ble det gjort en åpen 

koding hvor feltnotater og transkripsjoner ble nøye gjennomlest to ganger, mens det samtidig 

ble notert mulige kategorier som kunne benyttes senere. Deretter ble transkripsjoner og 

feltnotater i form av løpende protokoll og logg lagt inn i dataprogrammet NVivo for videre 

koding og analyse. Derfra ble tematisering benyttet som fremgangsmåte i analysen. 

Tematisering går ut på at datamaterialet blir inndelt etter ulike tema (Dalen, 2011). Siden 

problemstillingen spør etter strategier i forbindelse med å innlede til eller få adgang til lek, 

vedlikeholde lek og konfliktløsning ble dette tre hovedtema det ble naturlig å ta utgangspunkt 

i. Under kodingen av datamaterialet ble det også avdekket en fjerde hovedkategori knyttet til 

tett voksenkontakt. Alt materialet ble kodet ut ifra disse hovedkategoriene før det videre ble 

kodet i ulikt antall underkategorier som fremkom av datamaterialet. Underveis i 

kodingsprosessen ble det tatt utgangspunkt i en kategori av gangen, for å ha samme forståelse 

for kategorien i alle observasjonene fra begge barnehagene. Stake (1995) skriver at søken 

etter mening handler om å finne et mønster; handlinger og/eller uttalelser som ligner på 

hverandre. Når disse samles innenfor en kategori ser man at deler av materialet understøtter 

hverandre (Postholm, 2010; Stake, 1995).  

 

Etter at datamaterialet var ferdig kodet ble det videre tatt utgangspunkt i Malteruds 

beskrivelse av systematisk tekstkondensering (Malterud, 2011). Analysemetoden Malterud 

beskriver består opprinnelig av fire trinn; 1) helhetsinntrykk, 2) meningsbærende enheter, 3) 

kondensering, og 4) sammenfatning. Da helhetsinntrykk og meningsbærende enheter var 

funnet gjennom den tidligere kodingsprosessen, ble det videre tatt utgangspunkt i metodens 

to siste trinn. Disse trinnene går ut på først å abstrahere innholdet i de enkelte 

meningsdannede enhetene, kategoriene fra kodingsprosessen, for så å sammenfatte 
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betydningen av dette (Malterud, 2011, s. 98). Selv om systematisk tekstkondensering i 

hovedsak er en analysemetode rettet mot intervjustudier, var den med mindre modifikasjoner 

også nyttig i analyse av observasjonsdata. For å abstrahere innholdet i de ulike kategoriene 

ble beskrivelser fra samme underkategorier satt sammen til én tekst, et kondensat. Dette ble 

gjort for hver enkelt underkategori, samtidig som det ble notert hvilke beskrivelser som best 

kunne underbygge de ulike kategoriene i resultatpresentasjonen. Neste trinn går ut på å 

rekontekstualisere bitene fra forrige trinn (Malterud, 2011, s. 107). Her ble kondensatene fra 

forrige trinn sammenfattet til en analytisk tekst for hver kategori. Disse underbygges med 

episodebeskrivelser fra observasjonene. Til sammen utgjør disse analytiske tekstene og 

episodebeskrivelsene studiens funn og resultater, som presenteres i kapittel 4.  

 

3.6 Validitet og reliabilitet 
En studies troverdighet, kvalitet og funnenes styrke vises ved å drøfte validitet og reliabilitet 

(Vedeler, 2009). Videre gjøres det rede for disse begrepene i lys av denne studien.  

 

3.6.1 Validitet 
Spørsmålet om validitet dreier seg om studien undersøker det den er ment å undersøke, et 

spørsmål om studiens gyldighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Forenklet kan man si at 

observasjonsresultater er valide dersom de beskriver det man sier de beskriver (Kvale & 

Brinkmann, 2009). For at en studie skal være gjennomgående valid, må validiteten reflekteres 

gjennom alle ledd i forskningsprosessen. Å sikre studiens validitet må altså gjøres på mange 

måter og i flere ledd. Maxwell (1992) beskriver fem typer validitet for kvalitative 

undersøkelser; deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet, teoretisk validitet, 

generaliseringsvaliditet og evalueringsvaliditet. 

 

Deskriptiv validitet dreier seg om hvorvidt datainnsamlingen er gjort på en grundig og 

nøyaktig måte (Maxwell, 1992). Å utføre prøveobservasjon, samt å teste videokamera på 

forhånd, for å kunne gjøre forbedringer og justere mulige feil, er tiltak som minimerer 

truslene mot validiteten. Dette ble gjort før innhenting av data ble satt i gang. 

Prøveobservasjonene ble gjennomført i en barnehage forskeren selv har tilknytning til, men 

uten videokamera. Det ble ført løpende protokoll og logg for å få trening i dette. 

Videokamera og lydkvalitet ble testet i forkant av hver observasjon. Korrekte og grundige 

transkripsjoner av videoopptakene vil også minske truslene mot deskriptiv validitet, og gjøre 
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datamaterialet klart for analyse og tolkning (Maxwell, 1992). I den grad det var 

gjennomførbart ble observasjonene transkribert samme dag. Transkripsjonene består av 

beskrivelser av hva som skjer mellom barna i observasjonssituasjonene, samt dialog og 

samtale mellom barna. Det ble benyttet ulik skrifttype for å skille mellom beskrivelser og 

sitater i transkripsjonene. Da transkripsjon er en tidkrevende prosess, og det enkelte dager 

forelå lengre videoopptak enn andre, ble ikke alle videoopptak ferdig transkribert samme dag 

som observasjonene ble gjennomført.  

 

Tolkningsvaliditet stiller spørsmål rundt forskerens tolkning av situasjonen som er observert. 

Ved god tolkningsvaliditet er datamaterialet tolket slik at informantenes hensikt og mening 

med en ytring eller handling ligger til grunn (Maxwell, 1992). Maxwell (1992) påpeker 

viktigheten av at det foreligger rike og fyldige beskrivelser fra datainnsamlingen.  

For å sikre tolkningsvaliditeten bør forskeren reflektere rundt egne tolkninger. For å gjøre 

dette ble det ført logg umiddelbart etter hver observasjon, hvor forskerens tolkninger av den 

observerte situasjonen ble nedskrevet. På denne måten vil man ved gjennomgang av 

datamaterialet både ha forskerens tolkninger av situasjonen, og videoopptak hvor man ser hva 

som faktisk skjer. Dermed kan man under bearbeidelse av datamateriale reflektere rundt egne 

tolkninger av situasjonen og undersøke om man ilegger ytringer og utsagn et annet 

meningsinnhold enn hva det er belegg for. Man må også være sikker på at informantene er 

identifisert og beskrevet på riktig måte. Dette kan gjøres på flere måter. Dalen (2011) nevner 

i denne sammenheng vedvarende involvering. Det å ha eller skaffe seg «kulturell 

kompetanse» er viktig for å få nok innsidekunnskap og tillit blant dem man observerer. 

Forskeren i denne studien har arbeidet i barnehage i flere år, og har på denne måten 

«kulturkompetanse» fra tidligere. Samtidig ble det gjort observasjoner over flere dager, for at 

både personalet og barna skulle bli kjent med forskeren, og motsatt.  

 

Teoretisk validitet handler om hvilken teori forskeren har valgt å benytte i sin studie, og hvor 

relevant teorigrunnlaget er for undersøkelsen (Maxwell, 1992; Vedeler, 2009). I denne 

studien er det redegjort for litteratur og tidligere forskning om barn, hørsel, lek, og 

mestringsstrategier da dette er relevant for problemstillingen og skal gi leseren en forståelse 

av studiens tematikk. Litteraturen danner bakgrunnen for drøfting av funn og resultater, 

hvorav flere forskningsartikler om barn, hørselstap og deltakelse er med på å belyse 

viktigheten tematikken, og av å utvikle ny kunnskap om temaet. 
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Generaliseringsvaliditet er knyttet til hvorvidt resultatene kan antas å gjelde for andre 

personer, situasjoner og populasjoner. Resultater fra kvalitative studier er sjelden 

generaliserbare da disse studiene ofte består av små utvalg (Maxwell, 1992). I denne type 

studier må forskeren først og fremst sørge for å sikre intern validitet. Intern validitet handler 

om hvorvidt undersøkelsen er gyldig for utvalget som er undersøkt, og krever en vurdering av 

datagrunnlag, forskningsprosess og resultater som fremkommer (Maxwell, 1992). Andenæs 

(2000) skriver at det er leseren som må avgjøre om resultatene kan gjøres gjeldene for en 

tilsvarende kontekst. Skal leseren ha mulighet til å gjøre dette må forskeren gi tilstrekkelige 

og relevante beskrivelser i og om alle ledd i prosessen. Med denne studien er det ønskelig å si 

noe om hørselshemmede barns strategier i lek. Utvalget er lite, men informantene er tilfeldig 

valgt av audiopedagogen som ble kontaktet, innenfor de kriteriene som ble satt. Ingen av 

informantene har selv meldt seg til å delta, noe som tilsier at de ikke er mer motivert enn 

andre til å delta. Resultatene fra studien kan si noe om de to fokusbarnas strategier i lek, men 

resultatene kan ikke overføres til en hel populasjon. For å styrke generaliseringsvaliditeten er 

det forsøkt å presentere alle ledd i studien så tilstrekkelig som mulig, slik at leseren selv kan 

vurdere hvorvidt resultatene kan sees i sammenheng med lignende situasjoner. 

 

Evalueringsvaliditet dreier seg om hvorvidt leseren kan evaluere de valg, tolkninger og 

slutninger forskeren har gjort, og dermed evaluere hele studien i sin helhet (Maxwell, 1992). 

For at dette skal være mulig, må det ikke foreligge noen tvil om hva som er resultater og hva 

som er forskerens tolkninger. Med tydelige overskrifter skilles resultater fra tolkning og 

drøfting, dermed minskes trusselen mot evalueringsvaliditet, og det skal være tydelig for 

leseren hva som er resultater, og hva som er tolkning.   

 

3.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handler om hvor konsistent datamaterialet kan sies å være, i den forstand at man 

uavhengig av observatør, tid og sted ville fått tilsvarende data (Maxwell, 1992). Det er altså 

spørsmålet om en annen forsker ville fått de samme resultatene. En observasjonsstudie med 

en kvalitativ tilnærming vil være vanskelig å etterprøve, da kvalitative studier ofte er 

kontekstavhengige (Vedeler, 2009). Informantenes dagsform vil kunne forandre seg, og 

eksakt samme leksituasjon vil neppe forekomme flere ganger. Siden det vil være vanskelig å 

etterprøve observasjonsforskning er det av stor betydning at alle trinn i prosessen er beskrevet 

så nøyaktig som mulig. Det er derfor forsøkt å tydeliggjøre alle trinn som er gjennomgått i 
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prosessen, fra kontakt med audiopedagogen som informerte om aktuelle informanter til  

gjennomføring av observasjon, transkribering, analyse og til avsluttende funn og refleksjoner.   

 

3.7 Etikk og etiske hensyn 
Uavhengig av hvilken forskningsmetode og design man velger til en studie, vil man møte på 

etiske dilemmaer man må reflektere over. Når man snakker om etikk i 

forskningssammenheng handler det både om spørsmålene som stilles, metoden som brukes 

og forskerens forhold til de som deltar i, og er berørt av undersøkelsen (Dalen, 2011). 

De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene (2006) har utarbeidet en rekke forskningsetiske 

retningslinjer som skal hjelpe forskere med å gjøre etiske refleksjoner i forbindelse med sitt 

forskningsarbeid. Videre redegjøres det for etiske hensyn som er aktuelle for denne studien. 

 

Personvern, konfidensialitet og anonymisering anses som meget viktig, og må tas hensyn til i 

alle ledd av forskningsprosessen. Fra formulering av informasjonsskriv, planlegging og 

gjennomføring av feltarbeid, til ferdig sluttresultat må forskeren være sikker på at dette er 

ivaretatt (De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene, 2006). Når man skal gjennomføre en 

studie som inneholder personopplysninger som blir lagret elektronisk, må prosjektet meldes 

inn og godkjennes av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, NSD. Det ble i 

meldeskjemaet til NSD redegjort for studiens formål, utvalg og lagring av opplysninger og 

videoopptak. Da studien var godkjent av NSD (vedlegg 4) startet prosessen med å komme i 

kontakt med de aktuelle barnehagene. Barnehagene og foreldrene ble skriftlig informert om 

hva deltakelse i studien ville innebære. Det ble innhentet skriftlig samtykke fra personalet i 

barnehagene og fra foreldre i barnehagene. Alle ble informert om at de når som helst kunne 

trekke seg fra studien, uten at dette ville få konsekvenser verken for dem, eller for deres 

forhold til barnehagen. De ble også informert om at eventuelle videoopptak ville bli slettet 

umiddelbart dersom de valgte å trekke seg fra studien.  

 

Barn med nedsatt hørsel er en relativt liten, og dermed sårbar gruppe. Dette understreker 

viktigheten med anonymisering og konfidensialitet, som er med på å beskytte sårbare grupper 

(De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene, 2006). Videoobservasjon er en langt mer direkte 

og pågående måte å observere på enn for eksempel skriftlig observasjon. Dette stiller krav til 

ekstra oppmerksomhet rundt etiske spørsmål (Yin, 2009). Man har ikke samme mulighet til å 

anonymisere barna ved videoopptak som man har med skriftlig observasjon (Bjørndal, 2010). 
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All data og informasjon om barnehagen og barna er i dette dokumentet anonymisert, og 

navnene som brukes om barna er fiktive. Det ble ikke gjennomført noen videoopptak før både 

barnehagens og foreldrenes informerte og frie samtykke var mottatt. Forskeren var den eneste 

med tilgang til videofilene, som ble oppbevart i passordbeskyttet mappe på passordbeskyttet 

datamaskin. 

 

For å inkludere barn i forskning må man ha foreldrenes samtykke, det betyr likevel ikke at 

barnets stemme ikke skal bli hørt. I tillegg til foreldrenes samtykke, er barns egen aksept 

nødvendig så lenge de er gamle nok til å uttrykke dette (Løkken & Søbstad, 1999). Barn kan 

føle seg brydd, og oppleve å bli tatt på «fersk gjerning» når de oppdager at de blir filmet hvis 

de ikke er klar over det (De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene, 2006). Barna ble derfor 

informert om hvorfor videokameraet var i rommet, og at de kunne gi beskjed hvis de ikke 

ønsket å bli filmet. I begge barnehagene var barna noe nysgjerrige på kameraet i 

begynnelsen, men det så ut til at de raskt glemte at det var til stede. Ingen av barna uttrykte 

misnøye eller skepsis til å bli filmet. I Lenas barnehage var det noe mer interesse rundt 

kameraet enn i Hannes barnehage, derfor ble det gjort en avtale om at barna skulle få se noe 

av opptaket når observasjonen var gjennomført.  
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4  Presentasjon og drøfting av funn 
 

I dette kapittelet presenteres studiens funn ved beskrivelser av hvilke strategier de to 

fokusbarna benyttet i ulike stadier av lek, før disse drøftes i lys av teori og empiri presentert i 

kapittel 2. Først beskrives de to observasjonsbarnehagene kort for å gi et helhetlig inntrykk av 

konteksten observasjonene ble gjennomført i, før studiens funn presenteres i fire 

hovedkategorier. Med utgangspunkt i teori og problemstillingens tre forskningsspørsmål, ble 

datamaterialet gjennom tematisering kodet under tre hovedkategorier knyttet til strategier i de 

ulike stadiene av lek. Videre kom det av datamaterialet frem et ulikt antall underkategorier 

for hver av hovedkategoriene. Under analysearbeidet kom det også frem en fjerde 

hovedkategori, voksenkontakt, som ikke er direkte knyttet til adgang, vedlikehold eller 

konflikt i lek, men som likevel innehar informasjon som kan bidra til å belyse 

problemstillingen. Med dette som bakgrunn ble de endelige kategoriene dermed: 

 

1. Adgangsstrategier og innledende strategier 

2. Strategier i pågående lek 

3. Konfliktløsningsstrategier 

4. Voksenkontakt 

 

Studiens funn presenteres videre med utgangspunkt i de fire hovedkategoriene og de ulike 

underkategoriene. Her gis først en sammenfattet beskrivelse av funnene knyttet til hver 

underkategori, før disse eksemplifiseres via episodebeskrivelser fra observasjonene. Alle 

eksempler er hentet fra transkripsjonene av videoopptakene, mens løpende protokoll og logg 

er benyttet for å supplere opptakene der dette var nødvendig. Både navnene som benyttes om 

de to fokusbarna og eventuelle lekekamerater og voksne er fiktive, og sitater er gjengitt på 

bokmål slik at ingen skal bli gjenkjent på bakgrunn av dialekt. Funnene fra hver 

hovedkategori drøftes fortløpende med den hensikt å gi en mest mulig systematisk og 

oversiktlig fremstilling for leseren. Til sist i kapittelet oppsummeres studiens funn før det 

gjøres en avsluttende drøfting av disse.  
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4.1 Barnehagene 
Lena har medfødt hørselstap og høreapparater på begge ører, som hun fikk rundt 2 års alder. 

Hun er 6 år og går i observasjonsbarnehage A. Lenas barnehage har det på det meste 18 barn 

i alderen 3-6 år og tre voksne. Barna oppholder seg enten i storrommet eller på et mindre rom 

som kalles klosserommet. Storrommet er et stort rom hvor det er to langbord, en sofakrok og 

en dukkekrok, med skyvedør inn til klosserommet. Klosserommet har store vinduer ut til 

avdelingen. Her inne er det kasser med duplo, byggeklosser og dukkehus. To av 

videoobservasjonene ble gjennomført i dette rommet, mens de to andre ble gjennomført på 

storrommet. Av hørselsteknisk utstyr har barnehagen en mikrofon og en høyttaler som 

benyttes i samlingsstund, og en roger penn som ligger på bordet under måltidene. Ingen 

tekniske hjelpemidler utenom Lenas høreapparater ble benyttet i lek under observasjonene. 

Det er gjort noen støyreduserende tiltak. Inne på klosserommet hvor det er mye byggeklosser 

og lignende leker, er det et stort teppe på gulvet og gardiner foran vinduene. Det henger også 

et stort teppe på veggen. Legoklossene oppbevares i en tøypose, som også benyttes som 

underlag når barna leker med legoen, og dermed demper noe av støyen fra klossene. 

 

Hanne har medfødt hørselstap og høreapparater på begge ører, som hun fikk rundt 1 års alder. 

Hun er 4 år og går i observasjonsbarnehage B. Her er det 12 barn i alderen 3-4 år og tre 

voksne på det meste. Hannes avdeling har en stor grovgarderobe hvor det også er flere hyller 

med leker, en stor lekematte på gulvet, og ulike dagsplaner, leker og fortellertavler på 

veggene. Inne på avdelingen deles rommet i to av en stor skyvedør. På den ene siden er det to 

store bord hvor måltidene og ulike bordaktivteter finner sted, mens det på andre siden er en 

dukkekrok og hyller med ulike leker. Døren er stort sett åpen, bortsett fra når de minste barna 

skal sove midt på dagen. Da lukkes døren og den delen av rommet som har dukkekrok blir til 

soverom. Hanne er ikke blant barna som sover. Når de minste barna sover leker de største 

barna i grovgarderoben, eller går ut. Alle videoobservasjonene i Hannes barnehage ble 

foretatt i grovgarderoben. Barnehagen mottok mikrofon og høyttaler uken før observasjonene 

skulle gjennomføres. De hadde ikke rukket å lære seg hvordan de skulle bruke utstyret på det 

tidspunktet observasjonene ble gjennomført. Dermed ble ingen tekniske hjelpemidler utenom 

Hannes høreapparater benyttet under barnas lek. Det er en skumgummimatte på gulvet i 

gangen og en inne på rommet med dukkekroken, og gardiner foran vinduene som kan dempe 

støynivået noe. Utover dette ser det ikke ut til å være gjort noen tiltak for å redusere 

støynivået på avdelingen. 
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4.2 Adgangsstrategier og innledende strategier 
Etter å ha samlet beskrivelsene som omhandlet barnas strategier knyttet til å innlede til lek 

eller forsøke å få adgang til lek, utpekte det seg fem underkategorier; 1) observere de man 

ønsker å leke med, 2) stille spørsmål, 3) vise frem eller tilby materiell relatert til leken, 4) 

bidra med informasjon relatert til leken og 5) forsøke å omdirigere andres lek. 

 

4.2.1 Observere 
Det er gjort observasjoner av at både Lena og Hanne holder seg i nærheten av og observerer 

en gruppe barn som er i lek, hvor de synes å vente på en anledning til selv å komme inn i 

leken. Dette var en strategi Lena benyttet flere ganger, både når hun ønsket adgang til lek, 

men også flere ganger etter å ha fått innpass i leken. Hun holdt seg i bakgrunnen, mens hun 

fulgte med på hva venninnene sa og gjorde, før hun selv kom med forslag eller spørsmål 

relatert til leken. Hanne benyttet denne strategien noen få ganger i løpet av datainnsamlingen. 

Disse gangene hadde flere av barna hun nylig hadde lekt med endret aktivitet ved å flytte seg 

til et annet sted i rommet, eller hentet frem andre leker.  

 

Beskrivelse 1, Lena: 

Lena og to venninner kommer inn på klosserommet. De to andre jentene begynner straks å 

finne frem dukkehus og lekeponnier. Lena plukker opp en ponni. De to andre jentene 

begynner å planlegge leken, de setter seg ned og snakker om hvem av ponniene som skal ha 

hvilke roller, og hvilket dukkehus som skal være «fangehulen». Lena står et stykke bak dem 

og ser på. En annen jente kommer inn i rommet, hun går bort til de to jentene som sitter på 

gulvet, spør om hun kan få være med, og setter seg ned. Lena står fortsatt bak og ser på. De 

tre jentene fordeler dukkehusene seg imellom og avklarer hvem som skal bo hvor. Etter hvert 

går Lena bort og tar initiativ til å bli med i leken med et relevant spørsmål da hun spør 

venninnene hvor hennes ponni skal bo.  

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

Hanne sitter sammen med fire andre barn på lekematten ute i garderoben. De leker med små 

dukker. En voksen kommer inn og tar ned kassen med lego etter forespørsel fra et av de 

andre barna. Den voksne tømmer ut kassen med lego på gulvet litt bortenfor lekematten. Tre 

av barna som sitter sammen med Hanne går bort og setter seg på gulvet rundt legoen, og 

begynner å bygge. Hanne sitter igjen på lekematten sammen med en annen jente. Hanne er 
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opptatt med å kle på den ene dukken en bukse. Når hun er ferdig med det ser hun bort på 

barna som bygger lego. Hun ser på dem i ca. ett minutt før hun sier «vi skal ikke leke, kom» 

til jenta ved siden av seg. Hanne reiser seg, tar den andre jenta i armen og går bort til barna 

som sitter og bygger lego. Jenta som fulgte med Hanne setter seg ned. Hanne blir stående 

bak og se på de andre barna som bygger. Noen av barna ser opp på henne, før de fortsetter å 

bygge. Hanne blir stående slik helt til den voksne ser henne og spør om hun vil være med, da 

setter hun seg ned og begynner å bygge.  

 

4.2.2 Stille spørsmål 
Å stille spørsmål direkte til kamerater eller relatert til leken var noe både Lena og Hanne 

gjorde ganske ofte. Lena benyttet gjerne direkte spørsmål om å få bli med i leken, mens 

Hanne spurte kamerater som var i lek om de ville komme bort til henne eller bli med på det 

hun holdt på med. Flere ganger under observasjonene hendte det at de andre barna ikke svarte 

Lena når hun spurte om ting relatert til leken. De gangene dette var tilfelle fortsatte Lena å 

spørre helt til hun fikk en reaksjon fra de andre. Dersom de ikke svarte direkte på spørsmålet, 

bekreftet de at de hørte henne. Hanne benyttet spørsmål mer som en strategi for å innlede til 

lek enn for å få adgang til pågående lek. Begge barna benyttet ofte denne strategien i 

sammenheng med andre strategier som observasjon og vise/tilby materiell.  

 

Beskrivelse 1, Lena: 

(Forlengelse av beskrivelse 1 i kap. 4.2.1 «observere»). En av jentene forklarer til de to 

andre at det er hun som har funnet tre av dukkehusene, derfor er alle dukkehusene hennes. 

En annen foreslår at alle kan bo sammen i alle husene. Lena står ved siden av dukkehusene 

og ser på jentene som sitter på gulvet; «kan jeg få være med?». 

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

Hanne og to andre barn har sittet og lekt med små dukker en stund ute i garderoben. Hanne 

reiser seg, går bort og setter seg inntil veggen på lekematten. Hun ser bort på de andre, som 

fortsatt holder på med dukkene; «Alida, kan du sitte på her?». Hanne klapper på gulvet ved 

siden av seg.  
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4.2.3 Vise/tilby materiell 
Å vise eller tilby kameratene materiell relatert til leken var en strategi Hanne og Lena 

benyttet noe forskjellig. Hanne brukte flere ganger materiell som en innledende strategi ved å 

tilby kamerater attraktive leker for at de skulle komme bort til henne, gjerne i sammenheng 

med spørsmål. Lena benyttet oftest denne strategien sammen med observasjon for å få 

adgang til leken. Ved flere anledninger hentet hun frem leker som passet inn i leketemaet 

etter å ha observert de andre barna en liten stund. Hun kunne enten gi leken(e) til de andre 

barna, eller benytte dem selv for å gli inn i leken på en naturlig måte. 

 

Beskrivelse 1, Lena: 

Lena er sammen med fire andre jenter inne på klosserommet hvor de leker med duplo. Tre av 

jentene sitter i en halvsirkel rundt den ene kassen med duplo, mens den fjerde jenta ligger på 

magen rett ovenfor dem. Lena går rund dem og ser etter noe. Etter å ha gått litt rundt spør 

Lena en voksen om å ta ned den andre kassen med duplo. Lena romsterer litt i kassen før hun 

går bort til de andre igjen. Hun setter seg på kanten av en annen kasse med leker og ser på 

jentene som er i gang med å leke at duplofigurene er i et fengsel. Etter en liten stund plukker 

hun opp en duplodinosaur, viser den til jentene og sier «denne kan være vakt i fengselet». 

Jentene synes det er en god idé og inkluderer Lena i leken.    

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

(Forlengelse av beskrivelse 2 i kap. 4.2.2 «stille spørsmål»). Når Alida ikke vil komme bort å 

sette seg sammen med Hanne, reiser Hanne seg og går bort til lekene som ligger ved siden av 

Alida. Hanne tar opp en liten dukkeseng som Alida nettopp har lekt med, og tar den med seg 

tilbake. Hun setter seg ned og Alida ser på henne. Hanne holder frem dukkesengen og spør 

«Kan du sitte med meg?». Alida går bort og setter seg sammen med Hanne.  

 

4.2.4 Gi informasjon 
Ved å komme med informasjon som enten var relatert til leken eller til barna som var med i 

leken, fikk både Lena og Hanne respons fra de andre barna. Slik informasjon kunne i noen 

situasjoner føre til at de på en naturlig måte gled inn i leken, mens det andre ganger kunne 

føre til at det ble brudd i den pågående leken. Lena benyttet gjerne denne strategien hvis hun 

ikke fikk respons fra noen av de andre når hun stilte spørsmål. Hanne benyttet sjelden denne 

strategien, og de gangene hun gjorde det var det i lek sammen med voksne. 
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Beskrivelse 1, Lena: 

(Forlengelse av beskrivelse 1 i kap. 4.2.1 «observere»). To av jentene inne på klosserommet 

fortsetter å planlegge hvem som skal bo hvor, mens de sitter på gulvet. Lena står bak dem og 

følger med. Den tredje jenta oppdager at noe de har bygget tidligere er blitt ødelagt. Hun 

spør de andre hvem som har gjort det. Både Lena og de to andre jentene forteller at ingen av 

de har gjort det. Lena går og setter seg foran det ene dukkehuset. En av jentene spør hvorfor 

hun sitter der. Lena svarer ikke. En av de andre jentene kommer bort og forteller at det ene 

dukkehuset skal være hytte. Lena reiser seg og går rundt i rommet, mens hun ser seg rundt. 

Nå sitter alle tre jentene rundt dukkehusene på gulvet. Lena går bort til dem og sier «hei, jeg 

har ikke et hus å bo i». 

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

Hanne sitter sammen med en jente og en voksen og bygger med duplo i garderoben. Det er 

flere barn som leker med andre ting i det samme rommet, og det er en god del støy fra både 

barn og leker. Hanne og jenta har hvert sitt duplobrett. Jenta finner en peis. Hun holder den 

opp og viser den først til den voksne, deretter til Hanne, mens hun forteller at det er en peis. 

Den voksne spør om jenta har peis hjemme. Hanne ser ned på duplobrettet mens hun bygger 

og svarer på spørsmålet som ikke er rettet mot henne; «jeg har ikke peis». Den voksne 

bekrefter at hun hører Hanne, før hun stiller det samme spørsmålet til den andre jenta en 

gang til.  

 

4.2.5 Omdirigere/Endre 
Under observasjonene var det kun Hanne som gjorde forsøk på å omdirigere eller endre 

kameratenes lek, med noe varierende utfall. Dette var en strategi hun benyttet da hun 

tilsynelatende forsøkte å få noen av de andre barna til avslutte det de holdt på med for å bli 

med på hennes lek, eller i situasjoner hvor hun ville ha med en kamerat til å leke noe annet 

sammen med henne. De fleste gangene det ble observert at Hanne benyttet denne strategien, 

ble utfallet slik Hanne ønsket.  

 

Beskrivelse 1, Hanne: 

To jenter sitter på gulvet i garderoben og leker med små plastdyr. Hanne sitter alene 

halvannen meter unna dem, hun har samlet et del dyr foran seg. Hun holder en liten sau i 



	   45	  

hånda mens hun nynner på «bæ, bæ, lille lam». Da hun er ferdig med sangen ser hun bort på 

de to jentene; «Alida, kom sitt her?». Hanne klapper på plassen ved siden av seg. Alida ser 

på henne, men gjør ikke noe tegn til å flytte seg. «Kom, sitt her, Alida, sitt her», hun fortsetter 

å klappe i gulvet. Alida samler dyrene hun har foran seg og tar de med seg bort til Hanne, 

hvor hun setter seg ned.  

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

Hanne er i grovgarderoben sammen med fem andre barn. Hun holder på med lekedyrene, 

mens de andre barna leker med smådukker. Det er forholdsvis mye lyd i rommet, både fra 

barn og leker. Hun kikker stadig opp på de andre barna. En jente Hanne ofte leker med 

triller en liten dukkevogn mot en annen jente. Hanne ser på henne før hun med spørrende 

stemme sier navnet hennes. Jenta snur seg og ser mot Hanne, som nå holder opp to dyr. 

Hanne spør «leke med dyr?», men jenta rister på hodet. Hanne finner frem et annet dyr og 

spør en gang til. Jenta ser på Hanne, deretter på barna hun holdt på å leke med, før hun 

reiser seg, går bort til Hanne, tar imot dyret og setter seg ned.  

 

Drøfting 

Funnene viser at fokusbarna har utviklet og benytter seg av et sett ulike strategier i forsøk på 

å få adgang til pågående lek, og til å ta initiativ til lek. De benytter mange av de samme 

strategiene, men på noe ulike måter. Funnene viser at de benytter strategier som kan gi 

oversikt over leken, og strategier som kan sørge for at de på en naturlig måte kommer inn i 

leken. Det ser også ut ifra disse funnene ut som at Hanne oftere innleder til lek gjennom 

strategiene, mens Lena forsøker å få adgang til pågående lek (Corsaro, 2011; Remine & 

Brown, 2000). Barnas strategier fremstår som effektive ved at de som oftest klarer å starte ny 

lek og får adgang til lekegruppen. 

 

Når barn ønsker innpass i etablert lek, må de forsøke å få oversikt over leketema, posisjoner 

og ulike roller. For å få innpass i pågående lek må barnet tilpasse seg de krav og 

forventninger som er gjeldene for gruppa (Corsaro, 1979, 2011). Barn med hørselstap har 

imidlertid ikke tilgang til samme auditive stimuli som normalthørende, og kan derfor støte på 

utfordringer når det kommer til å skaffe oversikt over leken (Estabrooks & Estabrooks, 

2006). Dersom lekegruppen består av flere barn, og det er mange barn som snakker samtidig, 

kan hørselshemmede barn ha vansker med å oppfatte og forstå hva som blir sagt, noe som 

kan vanskeliggjøre det å få oversikt. Funnene viser at fokusbarna observerer andre barns lek, 
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noe som kan antas å være en strategi som benyttes for å få oversikt over leken. 

Hørselshemmede barn har gjennom tidligere forskning vist seg å ofte kunne bli stående 

utenfor å observere, fremfor å selv ta del i leken (Brown et al., 2000). Det er imidlertid 

forskjell på å observere andre barns lek med mål om å finne en passende måte å komme inn i 

leken på, mot å bli stående og observere for å bli invitert inn i leken. Ved å gjøre det 

sistnevnte ender det ofte med at barnet blir ignorert fremfor invitert inn i leken (Tetzchner, 

2012; Ytterhus, 2002). Funnene viser at begge fokusbarna lykkes med å få tilgang i sine 

måter å benytte observasjon på, selv om det ser ut til at Hanne får tilgang fordi det er en 

voksen til stede som inviterer henne inn i leken da hun blir ignorert av de andre barna. Lena 

gjør aktive forsøk på å få tilgang etter å ha observert leken, mens Hanne er mer passiv og tar 

ikke selv initiativ utover å stå i nærheten og se på den pågående leken. Det er tidligere funnet 

at hørselshemmede barn ofte benytter observasjon på samme måte som Hanne, uten å ta 

direkte initiativ til å bli med i leken (Brown et al., 2000). Det er også funnet at 

hørselshemmede barn som benytter den type forsiktige strategier leker mer alene enn sine 

jevnaldrende (Martin & Bat-Chava, 2003). Det ble imidlertid ikke observert at Hanne lekte 

spesielt mye alene under gjennomføringen av datainnsamlingen.  

 

Barn med nedsatt hørsel bruker lengre tid på å identifisere, diskriminere, tolke og forstå tale- 

og lydinntrykk (Estabrooks & Estabrooks, 2006). Ved å benytte observasjon som strategi får 

hørselshemmede barn mulighet til å bruke den tiden de trenger på å oppfatte og sette seg inn i 

leken som pågår, og skaffe oversikt over situasjonen. Egne funn viser at et av fokusbarna, 

Lena, benytter observasjon ikke bare som adgangsstrategi, men også underveis i leken. Det 

kan tenkes at hun benytter denne strategien for og lettere kunne bidra aktivt og bli værende i 

leken. Barns lek kan endre seg raskt, og har ofte et høyt tempo. Barn med hørselstap kan 

oppleve å gå glipp av spontane ideer og beskjeder, og temaendringer som følge av 

hørselsnedsettelsen, noe som kan føre til at de faller ut av leken (Lillemyr, 2006; Vedeler, 

2004). Ved innimellom å trekke seg litt ut av leken og observere de andre barna, får barnet 

med hørselstap mulighet til å beholde oversikt over leken. Dette kan videre føre til at barnet 

lettere klarer å respondere som forventet av lekekameratene, noe Tetzchner (2012) og 

Ytterhus (2002) beskriver som vesentlig for å bli ansett som attraktive lekekamerater blant 

jevnaldrende.  

 

Corsaro (2011) hevder at barn ofte unngår å benytte direkte spørsmål som adgangsstrategi da 

dette i mange situasjoner kan føre til avvisning. Egne funn viser at fokusbarna benyttet både 
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direkte og mer indirekte spørsmål for å få adgang til grupper, og for å innlede til lek. Mye av 

barns lek foregår gjennom språklig kommunikasjon som må tolkes i den aktuelle konteksten 

for å gi mening. Dette kan være utfordrende for barn med hørselstap, spesielt i støyende 

omgivelser, da kvaliteten på lydsignalet i varierende grad er redusert (Edwards & Crocker, 

2009; Stach, 2010). Dermed kan barn med hørselsnedsettelse oftere enn normalthørende barn 

oppleve behov for å stille spørsmål for å få oversikt over, og adgang til leken. Selv om egne 

funn viser at begge fokusbarna benytter observasjon som en strategi, er det ikke dermed gitt 

at dette er tilfellet for alle hørselshemmede barn. Hvis observasjon skal være en strategi som 

fører til at barnet får adgang til leken, avhenger det av at barnet klarer å fange opp lekens 

tema, rollefordelinger og lekens rammer (Corsaro, 1979, 2011). Dersom det er mange barn i 

lekegruppen og det skjer flere ting samtidig, kan dette være utfordrende for et hørselshemmet 

barn. Det kan tenkes at enkelte barn med hørselstap opplever det som lettere å skaffe oversikt 

over leken ved å stille spørsmål knyttet til leken eller lekegruppen, fremfor å observere den. 

 

Funnene viser at fokusbarna benytter de forskjellige strategiene noe ulikt, og gjerne i 

kombinasjon med hverandre. Lena benytter strategien vise/tilby materiell og/eller 

informasjon i sammenheng med observasjon for å få adgang til pågående lek, mens Hanne 

ofte benytter denne strategien i sammenheng med spørsmål for å innlede til lek. Funnene 

viser at Lena gjerne benytter informasjon som strategi dersom hun ikke mottar respons på 

spørsmål. For at denne strategien skal gi tilgang til gruppen, er det vesentlig at informasjonen 

barnet kommer med er relevant for leken. Ved at Lena kommer med relevant informasjon 

viser hun at hun har oppfattet hva som er tema for leken og skaffet oversikt over situasjonen. 

Samtidig viser disse funnene at Lena ikke gir opp når hun ikke får respons fra de andre barna, 

men forsøker på nytt ved å benytte andre strategier. Dette kan ha sammenheng med at Lena 

har gode forventinger til egen mestring (Vedeler, 2007).  

 

Det kan ut ifra funnene se ut til at Hanne forsøker å trekke lekekamerater ut av en større 

gruppe og bort til seg. Store lekegrupper kan som nevnt skape utfordringer for 

hørselshemmede barns deltakelse i leken, ved at det blir mange å forholde seg til på en og 

samme tid. Når det foregår flere samtaler parallelt kan hørselshemmede barn ha vansker med 

å oppfatte hva som blir sagt, noe som kan skape misforståelser som videre kan føre til at de 

blir avvist eller faller ut av leken (Cole & Flexer, 2011; Martin et al., 2011; Weisel et al., 

2005). Ved å trekke enkeltbarn ut av større grupper for så å danne en mindre lekegruppe får 

Hanne færre barn å forholde seg til og færre samtaler å følge med på. Dermed blir det lettere 
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å oppfatte hva som blir sagt, og derfor lettere å delta aktivt i leken (Cole & Flexer, 2011). 

Ved å benytte en slik strategi vil også barnet med hørselstap få mer kontroll over leken, ved 

at det er med på å starte opp ny lek, fremfor å komme inn i pågående lek. Det er ikke uvanlig 

at barn med hørselshemming benytter den type strategier, som gir dem kontroll i og over 

leken (Vedeler, 2004). Funnene viser at et av fokusbarna, Hanne, også benyttet det som i 

litteraturen omtales som en lite hensiktsmessig strategi, da hun forsøkte å omdirigere/endre 

andre barns lek. Ifølge Ytterhus (2002) kan årsaken til bruk av mindre hensiktsmessige 

strategier skyldes at barnet ikke mestrer eller forstår gruppens etablerte regler. Når det gjelder 

hørselshemmede barn kan bruk av slike strategier være knyttet til barnets hørselstap. 

Hørselstapet kan føre til at de ikke oppfatter hva som blir sagt og dermed går glipp av 

relevant informasjon. Ved å omdirigere andre barns lek tar det hørselshemmede barnet 

styringen og får kontroll over lekesituasjonen. Når barnet selv styrer leken blir det lettere å 

delta da han/hun selv kan lage reglene og sette rammene for leken. Antakeligvis minimeres 

også sjansene for at det oppstår språklige misforståelser som kan føre til brudd eller 

avvisning. 

 

4.3 Strategier i pågående lek 
For å opprettholde og vedlikeholde leken kan barn benytte mange ulike strategier. Under 

kodingen av det foreliggende datamaterialet knyttet til vedlikehold og videreutvikling av lek 

pekte det seg ut tre underkategorier; 1) vise gjensidighet, 2) (forsøke å) utvikle aktiviteten, og 

3) bidra med adekvat informasjon underveis i aktiviteten. 

 

4.3.1 Vise gjensidighet 
Begge barna viste gjensidighet overfor lekekameratene når de hadde fått adgang til leken. 

Dette kom til syne når Hanne og Lena justerte egen aktivitet til lekekameratenes, og var 

positive til andre barns initiativ og forslag. Det foreligger flere beskrivelser der både Lena og 

Hanne handler som forventet eller forespurt av andre barn i leken. Ved å handle som ønsket 

av kameratene vedlikeholdes leken. Hanne ble ofte spurt om hun kunne gjøre konkrete ting 

som for eksempel å sende en leke, eller kle på en dukke. Hun stilte i disse situasjonene ofte 

oppklarende spørsmål tilbake, før hun gjorde det hun ble spurt om. Lena viste gjensidighet 

ved å følge de andres initiativ og regler i leken. Hun responderte raskt på de andre barnas 

forespørsler, også i situasjoner hvor barn snakket til henne når hun stod med ryggen til og det 

var en god del støy i rommet.  
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Beskrivelse 1, Lena: 

Lena har nettopp bygget en «sklie» av bilbanedeler inne på klosserommet hvor hun leker med 

ponnier sammen med tre andre jenter. Da Lena begynner å bygge kommer alle jentene bort 

og setter seg sammen med henne. En av jentene foreslår at sklien kun skal være for 

«småbarn», og ikke for de store. Lena nikker og holder opp en liten lekeponni; «men noen 

ganger fikk henne prøve da». Jenta er enig, hun sier at Lenas og hennes ponni er de eneste 

som får lov, sammen med småbarna. En tredje jente kommer bort med sin ponni og spør 

Lena og jenta som sitter sammen med henne om ponniene deres skal leke sammen. Jenta som 

sitter sammen med Lena roper «jaaa, jeg vil skli», mens hun holder opp ponnien sin. Den 

andre jenta hermer og gjør det samme. Lena holder sin ponni opp mot sklia; «jeg vil òg skli».  

 

Beskrivelse 2, Hanne:  

Hanne sitter sammen med to andre jenter på lekematten i garderoben. Tre andre barn leker 

med noe annet litt bortenfor i det samme rommet. En kasse med dyr, smådukker og lego er 

tømt ut på gulvet rundt dem. Hanne sitter med en liten dukke i fanget da en av jentene spør 

henne om hun kan sende dukkesenga. Hanne ser først på jenta, så på gulvet ved siden av seg 

hvor det ligger to dukkesenger, en stor og en liten. Hanne peker på den ene, mens hun ser på 

jenta og spør «den?». Jenta nikker og Hanne bøyer seg frem, plukker opp senga og rekker 

den bort til jenta. Jenta sier nå at hun trenger «to seng». Hanne gir henne den andre 

dukkesenga også. Jenta sier deretter at hun også trenger «stolen som er liten». Hanne ser 

rundt seg og får øye på en av guttene som har kommet inn i rommet. Han sitter og leker med 

en liten dukkestol. Hanne snur seg mot jenta og sier navnet til gutten i et spørrende tonefall. 

Før jenta rekker å svare ser Hanne en liten dukkestol som er ledig, tar den opp, ser på jenta 

og spør «her?». Jenta svarer ja, og Hanne gir henne stolen.  

 

4.3.2 Utvikle aktiviteten 
Ved å komme med nye innspill, ideer eller relevante spørsmål var begge jentene med på å 

utvikle leken. Lena kom ofte med konkrete forslag til hvordan de kunne lage eller gjøre ting 

relatert til det de andre barna planla, eksempelvis hvordan de kunne bygge et sykehus til 

ponniene. Det ble også observert at hun kom med nye ideer i leken, som de andre barna ble 

med på. De tilfellene hvor Hanne var med på å utvikle leken skjedde det som regel ikke 

verbalt via samtale, men ved fysisk bruk av lekegjenstander. 
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Beskrivelse 1, Lena: 

(Forlengelse av beskrivelse 1 i kap. 4.3.1 «vise gjensidighet»). Lena og de tre andre jentene 

leker med ponniene og dukkehusene de har funnet frem. Lena reiser seg og holder ponnien 

sin høyt opp mens hun sier «jeg kan fly». En av jentene ber henne slutte fordi ponnier ikke 

kan fly. Lena svarer ikke, men fortsetter og «fly» med ponnien sin. De to andre jentene løfter 

sine ponnier opp. En av dem går bort til Lena og spør om Lenas ponni kan lære hennes ponni 

å fly. Etter en liten stund hvor Lena og to av jentene leker at ponniene deres flyr, blir også 

den tredje jenta som først ville at Lena skulle slutte med på leken.  

 

Beskrivelse 2, Hanne:  

Hanne og en venninne sitter sammen på lekematten i gangen. De har spurt en voksen om å 

hente kassen med dyr, som de nå har tømt utover gulvet. De sitter ovenfor hverandre og 

plukker opp ett og ett dyr. De viser frem dyrene til hverandre og forteller hvilket dyr det er. 

De synger om noen av dyrene, og holder på med dette i nesten 7 minutter. Hanne holder opp 

ei ku og viser den til jenta. Deretter tar hun kua og «tramper» over alle dyrene den andre 

jenta har samlet foran seg slik at de velter, mens hun ler. Jenta ser på henne, plukker opp et 

av dyrene foran seg og «tramper» over alle Hannes dyr slik at de også velter. Jentene ser på 

hverandre og ler, før de stabler dyrene opp på nytt og gjør det samme en gang til.  

 

4.3.3 Gi informasjon 
Begge jentene bidro med adekvat informasjon i leken. Både når vennene ba om det, men også 

på eget initiativ. Hvis noen av de andre barna begynte å leke med noe Lena hadde bygget 

eller funnet frem, var hun rask med å informere om at det var hun som nettopp hadde bygget 

det. Deretter fortalte hun videre hvilken funksjon hun mente at gjenstanden skulle ha i leken 

og hvordan man skulle leke med den. Et par ganger krevde hun å få tilbake gjenstanden, eller 

å få være med å leke med den sammen med det andre barnet. Hanne var oppmerksom når det 

kommer nye barn til leken. Ved flere anledninger hvor hun var vitne til at et av barna tok en 

leke som noen av de andre nettopp hadde lekt med, ga hun beskjed om at det var noen andre 

som hadde den først. Hun hjalp gjerne barnet som hadde ankommet med å finne en 

tilsvarende eller annen leke. 
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Beskrivelse 1, Lena: 

Lena er sammen med to andre jenter inne på klosserommet. Tidligere på dagen har Lena 

bygget en sklie av bilbanedeler. De tre jentene sitter rundt duplokassen og plukker ut klosser 

og duplofigurer. En av jentene tar opp en figur og går bort til sklia Lena bygde tidligere; 

«weee, dette er sklien». Lena går bort til henne og forteller at det er hun som har bygd sklien. 

Hun holder opp duplofiguren sin og fører den ned sklien «sånn må du gjøre hvis du skal 

skli». Jenta gjør det samme som Lena akkurat gjorde med sin figur, før hun går tilbake til 

duplokassen. 

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

(Forlengelse av beskrivelse 2 i kap. 4.3.1 «vise gjensidighet»). En av jentene spør den andre 

jenta om hun kan få dukken hun holder. Hanne ser på dem. Jenta som har dukken sier nei. 

Hanne ser seg rundt i rommet, og oppdager at det ligger to dukker som er ledige litt 

bortenfor dem. Hun peker på dukkene, mens hun ser på jenta som spurte etter en dukke og 

sier «Den. Se på den!». Jenta reiser seg og går bort og henter dukkene. 

 

Drøfting 

Samtlige beskrivelser ovenfor viser at begge fokusbarna benyttet strategier som var med på å 

vedlikeholde og videreutvikle leken. Funnene viser at barna evnet å justere egen aktivitet 

etter lekekameratenes aktiviteter, og at de aksepterte vennenes initiativer og ideer. På denne 

måten viste fokusbarna gjensidighet overfor sine lekekamerater, noe Guralnick (1992) 

påpeker at er viktig for at leken skal vedlikeholdes. Lloyd (1999) fant i sin studie at 

hørselshemmede barn sjelden stiller oppklarende spørsmål. Under kapittel 4.3.1 «vise 

gjensidighet» kommer det imidlertid frem at et av fokusbarna, Hanne, ofte stilte oppklarende 

spørsmål i forbindelse med at andre barn ba henne gjøre konkrete ting i leken. 

Hørselshemmede barn kan som tidligere nevnt ha et større behov for å stille oppklarende 

spørsmål enn sine normalthørende jevnaldrende grunnet svakere lydinput. Når barn med 

hørselstap stiller oppklarende spørsmål underveis i leken, minimeres risikoen for at det kan 

oppstå misforståelser som videre kan føre til avvisning og brudd i leken. Tidligere forskning 

har vist at dette er en mestringsstrategi som er nært knyttet til å ha gode relasjoner og 

vennskap til normalthørende jevnaldrende (Martin & Bat-Chava, 2003). Funnene i denne 

studien viser at det kun var ett av barna som benyttet seg av oppklarende spørsmål underveis 

i leken. Det kan tenkes at barna ikke opplever samme behov for å stille oppklarende 

spørsmål, noe som også kan ha sammenheng med hørselstapene deres. Det er ikke innhentet 
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informasjon om fokusbarnas hørselstap, foruten at det er medfødt og at de har behov for 

høreapparater på begge hører. Barn med hørselstap utgjør en heterogen gruppe, og det vil 

være store individuelle forskjeller i hvor godt de klarer å utnytte hørselsresten sin, og hvilke 

konsekvenser hørselstapet får for det enkelte barn (Stach, 2010; Tye-Murray, 2015). Dermed 

kan det være stor forskjell på hvilket utbytte de to barna har av hørselen sin. Lena så ut til å 

utnytte hørselen godt, da hun for eksempel i leksituasjoner reagerte når barn snakket til henne 

selv om hun stod med ryggen til og det var forholdsvis mye støy fra leker og andre barn i 

rommet. Hanne kunne se ut til å ha litt større utfordringer med dette, da det ved et par 

anledninger ble observert at hun svarte på spørsmål som i utgangspunktet ikke var rettet mot 

henne. Manglende blikkontakt og støyende omgivelser i disse situasjonene kan ha bidratt til 

at hun ikke oppfattet at spørsmålet var rettet mot noen andre. Dette kan kanskje ses i 

sammenheng med at hun ofte benyttet innledende strategier hvor hun fikk barn til å komme 

bort til henne, fremfor og selv forsøke å få adgang til større grupper. På denne måten skapte 

hun mindre lekegrupper hvor hun lettere kunne holde oversikt. 

 

Det er en aldersforskjell på to år mellom de to fokusbarna. Det skjer mye med et barns 

utvikling i løpet av barnehageårene, og det er sannsynlig at Lena som er eldst har opparbeidet 

seg et større vokabular gjennom mer språklig erfaring og et større repertoar av effektive 

mestringsstrategier (Hagtvedt, 2004; Tye-Murray, 2015). Dette kan være faktorer som til 

sammen hjelper Lena å forstå ord, som kan være vanskelig å oppfatte, ut ifra konteksten. 

Dette kan videre føre til færre misforståelser, og dermed mindre behov for å stille 

oppklarende spørsmål. Omgivelsene observasjonene ble foretatt i var også noe ulike for de to 

barna, og kan ha hatt innvirkning på hvilke strategier de to barna benyttet. Mens Hanne ble 

observert når hun lekte i barnehagens grovgarderobe, et forholdsvis stort rom hvor støynivået 

raskt kan bli høyt, ble Lena observert inne på klosserommet. Det var et mindre rom, med 

tepper både på gulvet og veggen, samt gardiner foran vinduet som virket støydempende. Det 

var også færre barn i rommet sammen med Lena, enn det som oftest var med Hanne. Barn 

med nedsatt hørsel kan ha vanskeligere for å få med seg hva som blir sagt når det foregår 

flere samtaler parallelt (Martin et al., 2011). Det kan dermed tenkes at når flere barn snakket 

samtidig, og mer støy i omgivelsene kan være en annen faktor som førte til at Hanne oftere 

enn Lena hadde vansker med å oppfatte hva som ble sagt, og dermed opplevde større behov 

for å stille oppklarende spørsmål.  
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4.4 Konfliktløsningsstrategier 
Under koding og analyse av konfliktstrategier viste det seg utfordrende å avgjøre hva som 

kunne anses som konfliktsituasjoner, og om det i det hele tatt var gjort observasjoner av 

konflikter. Etter å ha lest gjennom transkripsjonene flere ganger ble det klart at det var gjort 

flere observasjoner av mindre uenigheter og konflikter. Under kodingen kom det frem tre 

underkategorier som beskriver barnas strategier i konfliktsituasjoner; 1) frembringe 

alternativt forslag, 2) komme med informativ respons og 3) forlate situasjonen.  

 

4.4.1 Alternativt forslag 
Å komme med et alternativt forslag til lekekameratene var en strategi Lena og Hanne 

benyttet en gang hver i løpet av uken de ble observert. Lena var ikke selv en del av konflikten 

som oppstod, men så hva som skjedde og kom med forslag til hvordan de andre barna kunne 

løse situasjonen. Hanne benyttet denne strategien da et annet barn forsøkte å ta fra henne en 

leke hun holdt på å leke med. 

 

Beskrivelse 1, Lena: 

Lena er inne på klosserommet sammen med tre andre jenter, de har alle hver sin lille ponni 

som de leker med. De har bygget hus av duplo og «Leos lekeland» av dukkehus. Tidligere på 

dagen har Lena bygget en sklie av bilbanedeler. Lena og to av jentene leker med ponniene i 

«Leos lekeland», da den tredje jenta tar med ponnien sin bort til sklien. Da hun setter 

ponnien på sklia, raser den sammen. Lena ser det, og fortsetter leken der hun er. De to andre 

jentene skynder seg bort til sklia mens de roper «neeeei». En av jentene forklarer at det var 

vanskelig å bygge den og at det tok lang tid, mens hun begynner å samle delene. Hun 

forsøker å sette den sammen igjen. Lena ser bort på dem. Jenta som prøver å bygge den opp 

igjen får det ikke til. Lena går bort til henne og sier «kan du ikke andre vei?». Jenta prøver å 

snu delen, men sier at hun ikke får det til. Lena forklarer hva hun mener, mens jenta forsøker 

et par ganger til. Da hun ikke får det til ber hun Lena gjøre det. Lena klarer får det til og 

jenta som forsøkte tidligere sier «Ja, Lena, det var lurt!».  

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

(Forlengelse av beskrivelse 2 i kap. 4.3.2 «utvikle aktiviteten»). Hanne sitter sammen med en 

venninne og leker med dyr. En annen jente kommer bort og spør «hvor er bæ, bæ, lille lam?». 

Venninnen ser sauen som ligger rett foran Hanne og peker «der». Jenta går bort og plukker 
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opp sauen. Hanne sier nei, reiser seg og tar den tilbake. Hun ser rundt på gulvet og 

oppdager en annen sau. Hanne henter den og gir den til jenta; «du kan ha den». 

   

4.4.2 Informativ respons 
Å komme med relevant og informativ respons er den strategien begge barna benytter mest 

når de havner i konfliktsituasjoner. De gangene Hanne havnet i konflikt under 

observasjonene var det i forbindelse med at et av de andre barna tok fra henne leker hun 

hadde funnet frem eller holdt på å leke med. Hun responderte i de fleste av tilfellene med å 

fortelle at hun hadde leken først. Det var alltid voksne til stede som ofte var rask med å gripe 

inn hvis barnet som har tatt leken ikke leverte den tilbake. Lena benyttet denne strategien i 

tilsvarende situasjoner som Hanne, men også for å informere andre om hvordan hun følte det 

når hun var uenig med dem.  

 

Beskrivelse 1, Lena: 

Lena og to andre jenter leker med duplo inne på klosserommet. Klokken nærmer seg halv 

elleve og jentene har vært noen timer i barnehagen. Før Lena kom til barnehagen denne 

dagen har de to andre jentene øvd til en fremføring de skal ha på fellessamling senere på 

dagen, sammen med en voksen og et par andre barn. Jentene sitter på gulvet og snakker om 

dette, mens Lena står inntil veggen rett ovenfor og ser på dem. Jentene ler. De ser opp på 

Lena og spør om det er urettferdig at de får lov til å være med i historien. Lena spør «hva 

da?». Jentene forklarer Lena hva som skal skje senere på dagen, før de fortsetter å snakke 

med hverandre om fremføringen. Lena sier at en av jentene skal få kråke i håret under 

fremføringen. Jentene er uenig og det oppstår en misforståelse rundt dette ordet. Før de får 

oppklart misforståelsen retter den ene jenta seg mot den andre, «skal jeg hviske det til deg?». 

Lena setter seg ned inntil veggen og legger hodet i hendene. Jenta kryper bort til den andre 

jenta. Lena sier «det er urettferdig!», og ser bort på jentene, som ser tilbake på henne. Jenta 

lener seg over og hvisker noe til den andre. «Det er urettferdig sa jeg!», Lena hever stemmen. 

Jentene ser først på Lena, så på hverandre. Den ene foreslår at de skal fortelle hva de hvisket 

om til Lena. 
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Beskrivelse 2, Hanne:  

Hanne sitter og leker med dyr sammen med en venninne da en gutt kommer bort til dem. 

Han står og ser seg rundt før han bøyer seg ned og plukker opp en av dyrene Hanne har 

samlet mellom beina sine. Hanne sier «Ne-ei! Jeg hadde den, nei!» med hevet stemme. 

Gutten forsøker å ta med seg dyret vekk i det en voksen griper inn og sørger for at Hanne får 

tilbake dyret. 

 

4.4.3 Forlate situasjonen 
Det var kun Lena som benyttet dette som en strategi under observasjonene, og det hendte kun 

en gang. Konflikten gikk ut på at hun var uenig med jenta som styrte den aktuelle leken. 

Lenas venninne Gina var også uenig med jenta som styrte leken, og var på «samme side» 

som Lena. Etter å ha forlatt situasjonen gikk de to jentene sammen om å finne på noe annet. 

 

Beskrivelse 1, Lena: 

Lena har nettopp blitt med å leke «fisken i det røde hav» sammen med mange barn inne på 

klosserommet. Barna roper og støynivået er høyt. Leken går ut på at man skal springe fra en 

side av rommet til den andre uten å bli tatt av «haien». Haien bestemmer hver gang hvilken 

farge man må ha på klærne sine, for å kunne gå over uten å bli tatt. Etter et par runder 

bestemmer jenta som er hai at man må ha brun farge for å gå over. Lena ser på kjolen og 

strømpebuksen hun har på seg. Hun drar opp kjolen og ser at hun har brun farge på t-

skjorten sin. En av jentene Lena ofte leker med, Gina, har også brun på t-skjorten hun har 

under genseren. Jenta som er hai forteller at det ikke gjelder, man må ha riktig farge på 

klærne som er synlig. Lena og Gina er uenig og forsøker å overbevise jenta som er hai «men 

det er jo brunt på klærne under». Jenta forklarer at det ikke hjelper så lenge det er på klærne 

under. Lena snur seg mot venninnen; «kom, vi går». Jentene går ut av rommet, mens de 

andre barna fortsetter leken. 

 

Drøfting 

Funnene viser at fokusbarna benyttet det Vedeler (2007) omtaler som avvæpnende strategier 

når de kommer med alternative forlag og informativ respons i konfliktsituasjoner. Det er 

mestringsstrategier som forbindes med positivt utfall i situasjonene, noe som også gjenspeiler 

seg i egne funn. Da Lena benyttet alternativt forslag som strategi var hun ikke selv en del av 

konflikten som pågikk. Likevel involverte hun seg på eget initiativ og hjalp de andre barna å 
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løse konflikten, slik at leken kunne fortsette. Her viser Lena at hun har evne til å ta andres 

perspektiv og opptre med relevant atferd som er med på å løse konflikten. Dette er funn som 

viser noe annet enn hva Vedeler (2004) fant i sin undersøkelse, hvor resultatene viste at barn 

med hørselstap ofte opptrådde med atferd som ikke passet i den aktuelle konteksten. 

Det har imidlertid skjedd mye innen hørselsfeltet siden 2004. Ikke bare har tekniske 

hjelpemidler som blant annet høreapparater gjennomgått store forbedringer, men også 

kunnskapen om hvordan en best mulig skal tilrettelegge for hørselshemmede barn har økt. 

Samtidig oppdages mange hørselstap mye tidligere enn før som følge av nyfødtscreeningen 

som ble innført i 2008 (Wenneberg, 2009). Dette har ført til at man tidligere kan iverksette 

tiltak for å minimere mulige negative konsekvenser, knyttet til både deltakelse og utvikling. 

Dette er viktige faktorer som kan ha bidratt til at egne funn ikke samsvarer helt med enkelte 

tidligere studier. Det er også verdt å nevne at Lena ble observert i konstruerte lekegrupper 

satt sammen med barn hun ofte lekte med og kjente godt. Hennes initiativ og valg av strategi 

i den ovenfor nevnte konfliktsituasjonen ville kanskje vært en annen dersom konflikten var 

mellom andre barn hun ikke var like trygg på. Dette er likevel funn som vitner om at Lena 

har evne til å sette seg inn i andres situasjon, noe som sees i sammenheng med gode 

relasjoner og interaksjoner med jevnaldrende (Vedeler, 2007). 

 

Det er ikke uvanlig at barn benytter fysisk makt når andre for eksempel forsøker å ta fra dem 

en leke (Martinsen & Nærland, 2009). Mange barn med hørselstap kan ha en forsinket 

språkutvikling og et mindre ordforråd enn sine normalthørende jevnaldrende (Falkenberg & 

Kvam, 2012). Dersom dette er tilfellet kan det tenkes at det er lettere å ty til fysisk makt i 

slike situasjoner, fremfor å løse konflikten verbalt. Egne funn viser imidlertid at begge 

fokusbarna forsøkte å løse konflikter verbalt, fremfor å benytte makt og aggresjon. Dette 

vitner om at barna har oversikt over situasjonen, og har oppfattet og forstått hva som er 

årsaken til konflikten. Funnene viser at Hanne var involvert i flere konflikter hvor andre barn 

forsøkte å ta fra henne leker. Etter at hun har kommet med informativ respons er den voksne 

rask med å gripe inn hvis det ser ut til at konflikten ikke løses. Det kunne vært interessant å 

se hvordan Hanne hadde reagert dersom den voksne ikke hadde grepet inn, og det andre 

barnet hadde forsvunnet med leken. Kanskje ville flere konfliktløsningsstrategier da kommet 

til syne. Det bør imidlertid nevnes at det ble observert forholdsvis få konflikter under 

datainnsamlingen, og at begge fokusbarna mest sannsynlig har flere 

konfliktløsningsstrategier enn det som fremkom i observasjonsperioden.  
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Funnene viser at Lena en gang var involvert i det Vedeler (2007) beskriver som en skjult 

konflikt når det oppstår en misforståelse rundt betydningen av et ord, og to av jentene hun 

leker med begynner å hviske til hverandre, mens Lena ser på (beskrivelse 1, kap. 4.4.2 

«informativ respons»). Misforståelsen oppstår når barna har ulik forståelse av ordet «kråke», 

som Lena benytter om en floke i håret. Barn med hørselstap kan ofte ha vansker med å 

oppfatte meningsbærende lyder som konsonanter (Edwards & Crocker, 2009; Stach, 2010). 

Dermed kan det være vanskelig å skille mellom lydlike ord, som raskt kan forveksles med 

hverandre og læres feil. Ordene «kråke» og «floke» kan for et barn med svakere lydinput 

høres ganske like ut. Det er tenkelig at Lena tidligere har oppfattet ordet «floke» som «kråke» 

og at det er derfor hun benytter dette ordet. Når de andre barna ikke forstår hva hun mener 

begynner de å hviske til hverandre, og konflikten oppstår. Her viser Lena både verbalt og 

med kroppsspråk at hun ikke liker det som skjer. Ved at hun gjentatte ganger informerer 

lekekameratene at hun opplever det urettferdig at hun ikke får høre hva de snakker om, velger 

de to barna å fortelle hva de sa til Lena. Jentene snakker sammen og finner ut hva Lena 

mente, og situasjonen endres raskt fra konflikt til fortsettelse av leken. Ved at Lena forblir i 

rommet og gir tydelig beskjed om at hun ikke liker hva de to jentene gjør kan det tyde på at 

hun er trygg på både seg selv og venninnene. Hun kunne gjort det samme som hun gjorde da 

de lekte «fisken i det røde hav» (beskrivelse 1, kap. 4.4.3 «forlate situasjonen»), og bare 

forlate rommet, men hun blir værende i situasjonene til den er løst. Dette vitner om en 

selvsikkerhet som kan ha en positiv innvirkning på Lenas relasjoner til sine jevnaldrende 

(Martin & Bat-Chava, 2003). 

 

4.5 Voksenkontakt 
Under bearbeiding og koding av datamaterialet fra observasjonene i Hannes barnehage kom 

det frem en fjerde kategori, voksenkontakt. Det foreligger mange beskrivelser fra 

observasjonene som viser at Hanne veldig ofte var sammen med eller rett i nærheten av en 

voksen. Da de voksne satte seg ned på gulvet sammen med barna var Hanne rask med å 

spørre om de kunne sitte sammen med henne. Eller så gikk hun selv bort og satte seg ved 

siden av dem. Da de voksne flyttet seg for å hjelpe eller være med noen andre barn, tok det 

ikke lang tid før Hanne flyttet etter. Dette observeres både når barna er ute og inne.     
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Beskrivelse 1, Hanne: 

Barna er nettopp gått ut. Noen springer til huskestativet, andre begynner å klatre i 

klatrestativet. Hanne holder Siri(voksen) i hånden. Når Siri spør hva Hanne vil gjøre svarer 

hun ikke. Siri foreslår at de kan finne frem akebrettene, Hanne nikker. En annen jente blir 

med dem. Når Siri har funnet frem akebrettet må hun gå for hjelpe et annet barn. Hanne og 

jenta blir stående med akebrettet øverst i den lille bakken, mens de ser på Siri. Slik står de til 

Siri kommer tilbake og hjelper dem opp i akebrettet og gir dem fart. Etter å ha hjulpet 

jentene å ake ned et par ganger må Siri følge et annet barn inn. Hanne følger etter og blir 

stående utenfor døra hvor Siri gikk inn. Hun står her og ser på døra helt til Siri og barnet 

kommer ut igjen. Hanne går mot henne, men Siri går inn igjen. Hanne står nå alene mellom 

huskestativet og sklien. Flere barn leker begge stedene. Hanne ser rundt seg. Slik står hun i 7 

minutter før hun går og setter seg på kanten av trerammen som er rundt sklien. Her blir hun 

sittende og se på de andre barna til de skal gå inn igjen, ca. 8 minutter. 

 

Beskrivelse 2, Hanne: 

De minste barna på avdelingen har lagt seg, og Hanne har sittet og lekt med smådukker 

sammen med tre andre barn en liten stund. En voksen kommer inn og heller ut en kasse med 

lego, og setter seg ned sammen med barna som ville bygge lego. To av barna Hanne har lekt 

med går strakts bort for å bygge lego. Etter en liten stund får Hanne med seg jenta som er 

igjen og går bort til de andre. De setter seg ned. De andre barna snakker med hverandre om 

hva de har bygget og hvilke deler de trenger mer av. Hanne sitter litt utenfor sirkelen og 

bygger konsentrert. Etter en stund viser hun frem det hun har bygget til den voksne, som spør 

hva hun har laget. De samtaler en stund om det Hanne har bygget før en gutt sier at han vil 

leke med duplo. Den voksne henter frem duplokassen og plasserer den i andre enden av 

rommet, hvor hun setter seg ned sammen med ham. Hanne ser på hva den voksne gjør. Når 

den voksne har satt seg ned, reiser Hanne seg, går bort og setter seg ned ved siden av den 

voksne.  

 

Drøfting 

I disse beskrivelsene kommer det frem at Hanne søker mye voksenkontakt både før lek og i 

lek. Tidligere beskrivelser (kap. 4.4. «konfliktløsningsstrategier») viser at hun også har mye 

voksenstøtte i konfliktsituasjoner. Som nevnt kan barn med hørselstap oppleve det 

utfordrende å holde oversikt når det foregår flere ting på en gang, og når det er mange å 

forholde seg til. Ved at voksne tilpasser seg barn i større grad enn hva andre barn gjør, kan de 
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derfor oppleves som tryggere lekekamerater enn jevnaldrende (Martinsen & Nærland, 2009). 

Det er tenkelig at Hanne til tider opplevde det som utfordrende og vanskelig å følge de andre 

barnas tempo og samtaler i leken, og at hun fant en støtte og trygghet i de voksne, som hun 

ikke fikk hos sine jevnaldrende. Voksne kan lettere se barnas behov, og tar for eksempel 

hensyn til Hannes hørselstap i kommunikasjon med henne. Dermed er det sannsynlig at det 

oppleves mindre krevende for et hørselshemmet barn å leke og kommunisere med en voksen, 

enn med jevnaldrende.  

 

I tråd med den nærmeste utviklingssone er det viktig at voksne er tilgjengelige for barna, og 

opptrer som gode forbilder for hvordan blant annet konflikter kan løses (Strandberg, 2008; 

Tetzchner, 2012; Vedeler, 2007; Wolf, 2014). Det ble under datainnsamlingen ikke gjort 

noen observasjoner av at Hanne var i konflikt uten at det var en voksen til stede, som bidro 

med å løse konflikten. Når det oppstår konflikter mellom barn må den voksne vurdere om 

han/hun burde gripe inn dersom barna ikke selv klarer å løse den (Vedeler, 2007). Egne funn 

viser at de voksne var rask med å gripe inn i konfliktsituasjonene Hanne var involvert i. 

Kanskje ville Hanne opptrådt og reagert annerledes dersom den voksne ikke så raskt hadde 

grepet inn. Voksne i barnehagen har i oppgave å legge til rette for og hjelpe barn i lek 

(Martinsen & Nærland, 2009). Man kan imidlertid spørre seg om voksenrollen til tider kan 

skape begrenseringer for barnet. Dersom barn opplever at den voksne alltid stiller opp og 

løser konflikten for dem, kan det tenkes at dette vil påvirke deres valg og utvikling av 

mestringsstrategier. I tråd med den nærmeste utviklingssone lærer barn nye ting når voksne 

eller mer kompetente lekekamerater hjelper de med ting de selv ikke mestrer. Dermed kan det 

tenkes at det ville vært hensiktsmessig å inkludere Hanne og forklare hvordan hun selv kunne 

løst konflikten, fremfor å løse den for henne. Kanskje ville hun på denne måten utviklet flere 

konfliktløsningsstrategier som hun kunne testet ut neste gang hun havnet i en konflikt. Det er 

tenkelig at Hanne ville benyttet flere og/eller andre strategier dersom det ikke hadde vært 

voksne til stede i konfliktsituasjonene som oppstod under datainnsamlingen. Dersom barn 

blir utfordret til å selv løse konflikter, vil de sannsynligvis over tid utvikle flere strategier. 

Det kan tenkes at det at den voksne ville måttet gripe inn i Hannes konfliktsituasjoner 

uansett, men kanskje kunne de ved å vente noe lengre utfordret Hanne til å forsøke flere 

strategier for å selv løse konflikten. Samtidig opptrådte de voksne som gode forbilder, og 

viste hvordan situasjonene kunne løses. Det ble som nevnt observert få konfliktsituasjoner 

under observasjonene, og det kan godt tenkes at Hanne neste gang det oppstod en lignende 

situasjon, ville forsøkt å kopiere den voksnes atferd og selv klart å løse konflikten.  
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4.6 Hovedfunn og drøfting  
Kategoriene som er benyttet i analyseprosessen gir kun en skjematisk fremstilling av 

virkeligheten, mens realiteten er mer kompleks enn dette. Barns lek holder ofte et høyt 

tempo, og kan endres raskt. Dermed vil flere av kategoriene ofte gli over i hverandre, og sees 

i sammenheng med hverandre. I tråd med den hermeneutiske sirkel må man se 

sammenhengen mellom helhet (lekekontekst) og del (barnas strategier) for å få en dypere 

forståelse av fenomenet.  

 

Funnene fra egen undersøkelse viser at barna med hørselstap har utviklet et bredt repertoar av 

mestringsstrategier som de benytter i lek. Strategiene fokusbarna benyttet så ut til å være 

effektive ved at barna fikk tilgang til lek, var med på å vedlikeholde og utvikle leken, og løste 

konflikter. Begge barna benyttet gjerne flere strategier samtidig eller like etter hverandre, 

eksempelvis ved først å benytte en nonverbal strategi som observasjon, for så å benytte 

verbale strategier som informasjon eller spørsmål (Corsaro, 2011). Funnene viser også at 

barna benyttet både direkte strategier i form av spørsmål og omdirigering, og mer indirekte 

strategier som å tilby lekemateriell og informasjon. Videre viser funnene at begge fokusbarna 

gjennom sine mestringsstrategier evnet å ta andres perspektiv, skaffe oversikt og felles 

forståelse slik at de handlet som forventet av lekekameratene, og tilpasset seg de andre barna 

og leken. Flere av mestringsstrategiene barna benyttet ses i den tidligere presenterte 

litteraturen i sammenheng med gode relasjoner til jevnaldrende. Det oppfattes under 

observasjonene som at begge fokusbarna har flere nære venner og at de har gode relasjoner til 

de jevnaldrende i barnehagen, noe som kan ses i sammenheng med at mestringsstrategiene de 

har utviklet og benytter i lek stort sett er effektive.  

 

For et barn kan det å ikke være med i pågående lek, falle ut av pågående lek, eller å havne i 

konflikt, anses som utfordrende eller problematiske situasjoner. Over tid utvikler barn ulike 

mestringsstrategier som er ment å løse disse situasjonene. Ved å benytte strategier som gir 

adgang til lek, vedlikeholder lek og løser konflikter, løser barna «problemet». Denne type 

strategier er det Lazaruz og Folkman (1984) beskriver som problemfokuserte 

mestringsstrategier. Slike strategier kan rettes enten internt eller eksternt, hvor det sistnevnte 

er det som er mest vanlig for barn. Det kan imidlertid ut ifra egne funn se ut til at noen av 

fokusbarnas strategier også rettes internt. Ved å benytte strategier som å komme med 

relevante spørsmål eller informasjon i leken, viser de at de må ha gjort en refleksjon i forkant, 
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da spørsmålene og informasjonen nettopp er relevant i konteksten. Funnene viser også at de 

benytter eksternt rettede strategier når de benytter lekemateriell eller forsøker å forhandle for 

å løse en uoverensstemmelse (jfr. kap. 4.4.3 «forlate situasjonen») (Lazaruz & Folkman, 

1984; Vedeler, 2007). Funnene som presenteres og drøftes i kapittel 4.2, 4.3 og 4.4 viser at 

barna oftest benytter seg av problemfokuserte mestringsstrategier. Det foreligger imidlertid 

også funn som viser at et av fokusbarna benytter det som kan antas å være en 

emosjonsfokusert strategi ved å ha tett voksenkontakt i alle stadiene av leken. Hensikten med 

å benytte emosjonelt fokuserte strategier er å endre eller redusere følelsesmessige og 

emosjonelle spenninger. Det er ikke utenkelig at det opplevdes stressende og/eller 

utfordrende for Hanne å være i lek med mange barn samtidig, og at tett voksenkontakt var en 

strategi hun benyttet for å redusere disse følelsene gjennom støtte fra de voksne.  

 

Fokusbarna viste seg å benytte mange av de samme mestringsstrategiene, men på ulike måter, 

noe det kan være mange ulike forklaringer på. Barn med hørselstap er selvfølgelig like 

forskjellige fra hverandre som alle andre barn, men det kan tenkes at faktorer i omgivelsene 

kan ha medvirket til ulik bruk av strategier. Som tidligere nevnt har barn med hørselstap 

utfordringer med taleoppfattelse i omgivelser hvor det er mye støy (Cole & Flexer, 2011). 

Det er heller ikke ukjent at nettopp barnehagen er en arena som ofte er preget av mye støy og 

høyt tempo. Dette er faktorer som kan skape flere utfordringer for barn med hørselstap. Ikke 

bare kan det få konsekvenser for barnets mulighet til deltakelse i lek, men det kan også få 

konsekvenser for barnets språklige og kommunikative utvikling. Dersom det ikke 

tilrettelegges godt for det hørselshemmede barnet i barnehagen, står barnet i fare for å gå 

glipp av mye tilfeldig læring av både språk- og kommunikasjonsferdigheter, som 

normalthørende barn helt uanstrengt tilegner seg ved å overhøre samtaler i omgivelsene (Cole 

& Flexer, 2011; Wie, 2005). Dette kan videre føre til at det blir utfordrende for det 

hørselshemmede barnet å være deltakende i lek, ved at de kanskje ikke har tilegnet seg 

enkelte ferdigheter like raskt som sine jevnaldrende. Dersom barnet er på et annet nivå enn 

sine jevnaldrende hva gjelder språk- og kommunikasjonsferdigheter, er sjansen for at det kan 

gjøres feiltolkninger i situasjonen større. Dermed kan det oppstå uenigheter og misforståelser 

som kan skape konflikt og brudd i leken (Ketelaar et al., 2015). Ut fra egne funn ser det 

imidlertid ikke ut til at fokusbarna har svakere språk- og kommunikasjonsferdigheter enn sine 

lekekamerater. Det er riktignok ikke gjort noen målinger eller tester for å undersøke dette. 

Likevel kan det ut ifra funnene se ut til at begge barna deltar verbalt og kommuniserer på 

måter som gjør at de får adgang til lek, vedlikeholder lek og løser konflikter.  
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Funnene viser at barnas strategier som regel er effektive i de omgivelsene barna blir observert 

i. Så fort rammeforholdene endres kan det tenkes at situasjonene ville vært en annen. Det ble 

foretatt kun én observasjon ute, hvor funnene viste at Hanne ble gående mye alene og søke 

ekstra mye til voksne. Ute vil det være helt andre lytteforhold enn hva det er inne, og området 

barna befinner seg på er mye større, noe som kan gjøre det vanskeligere å skaffe oversikt. Det 

vil være mer støy og flere forstyrrende lyder ute, enn hva det er inne hvor mye lyd naturlig 

dempes i vegger og tak. Dermed vil signal-støy-forholdet være dårligere og talesignaler 

vanskeligere å oppfatte for det hørselshemmede barnet (Cole & Flexer, 2011). Ofte er det 

også flere barn å forholde seg til, da barnehagenes ulike avdelinger gjerne deler samme 

uteområde, noe som også vanskeliggjør barnets muligheter for å få med seg hva som blir sagt 

(Martin et al., 2011). Dermed er det mange faktorer som tilsier at det kan være mer 

utfordrende for hørselshemmede barn å delta i lek ute, og at de strategiene som kanskje 

fungerer godt i lek inne, ikke vil gi samme resultat i utelek. Det er derfor ikke utenkelig at 

hørselshemmede barn i løpet av barnehageårene utvikler andre mestringsstrategier som 

benyttes i utelek.  

 

Observasjonene i egen undersøkelse ble gjennomført når barna var i lek i mindre grupper. 

Dette kan også ha vært en faktor som har hatt betydning for barnas valg av strategier og deres 

deltakelse i leken. Kanskje ville fokusbarna benyttet andre strategier og vært mindre 

deltakende i leken dersom observasjonene ble foretatt i større rom hvor alle barna på 

avdelingen var til stede samtidig. Når barn med hørselstap må forholde seg til mange barn på 

en gang kan det være utfordrende å følge med på, og oppfatte spontane ideer og beskjeder i 

leken. Dette kan videre føre til at det hørselshemmede barnet tolker situasjonen feil, og at det 

oppstår misforståelser eller konflikter som skaper brudd i leken (Ketelaar et al., 2015; Martin 

et al., 2011; Vedeler, 2007). Egne funn viser at barna med hørselstap klarer å forstå andres 

perspektiver og etablere en felles forståelse av og i leken. Hadde de blitt observert i større 

lekegrupper kan det tenkes at barna ville hatt større utfordringer med dette, og dermed 

kanskje benyttet helt andre strategier enn hva som fremkom av datamaterialet. Mindre 

lekegrupper vil som oftest gi hørselshemmede barn bedre forutsetninger for å delta aktivt i 

leken, ved at det blir færre å forholde seg til, og dermed lettere for barnet å holde oversikt 

over både lekekamerater og leketema.  
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5 Avslutning 
 

Målet med studien har vært å få innsikt og kunnskap om hørselshemmede barns samspill med 

jevnaldrende ved å studere deres mestringsstrategier i lek. Ved bruk av videoobservasjon gir 

funnene innblikk i hvilke strategier to barn med høreapparater benytter i ulike stadier av lek 

med sine jevnaldrende. Utgangspunktet for studien var følgende problemstilling: «Hva 

kjennetegner hørselshemmede barns mestringsstrategier i lek med normalthørende 

jevnaldrende?». For å konkretisere denne problemstillingen ble det utformet tre 

forskningsspørsmål som har vært styrende for studien: 

 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap når de tar initiativ til eller 

ankommer etablert lek? 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap for å opprettholde og 

vedlikeholde pågående lek? 

- Hvilke mestringsstrategier benytter barn med hørselstap når det oppstår konflikter i 

lek? 

 

Funnene i studien viser at barna med hørselstap har utviklet og benytter mestringsstrategier 

som ser ut til å være effektive i både adgangssituasjoner, vedlikehold og utvikling av lek, 

samt konfliktsituasjoner. Funnene viser at barna med hørselstap benytter indirekte strategier 

som eksempelvis oppmerksomhet og lekemateriell for å skaffe seg oversikt over leken og få 

tilgang til gruppen. Videre antyder funnene at barn med hørselstap over tid utvikler strategier 

som gir dem bedre mulighet til å mestre eventuelle hørselsrelaterte utfordringer de måtte ha i 

større lekegrupper og støyende omgivelser. Funn som viser eksempler på dette var hvordan 

fokusbarna selv dannet mindre lekegrupper, eller innimellom trakk seg ut av gruppen for å 

observere leken, ikke bare i forkant, men også underveis i leken. Det kan ut fra egne funn se 

ut til at barn med hørselstap ved å benytte direkte strategier som omdirigering og direkte 

spørsmål skaffet kontroll over både leken og de andre barna, og på denne måten hadde lettere 

for å delta og bli værende i leken. Det ble observert forholdvis få konfliktsituasjoner under 

datainnsamlingen. Datagrunnlaget for barnas konfliktløsningsstrategier er derfor noe tynnere 

enn for vedlikeholds- og adgangsstrategier. De funnene som imidlertid fremkom viste at 

barna forsøkte å løse konfliktene verbalt, fremfor fysisk. Funnene viser også at ett av barna 

støtter seg mye til voksne gjennom alle stadiene av leken. Dette kan antas å ha sammenheng 
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med at den voksne kan bidra med hjelp og støtte i situasjoner hvor hørselstapet skaper 

utfordringer for barnets deltakelse. Selv om studiens funn ikke kan generaliseres til en hel 

populasjon, samsvarer enkelte funn med tidligere forskning på området, og kan dermed også 

tenkes å gjelde for andre barn med hørselstap.  

 

5.1 Kritiske betraktninger 
Det vil alltid være ting som kunne vært gjort annerledes når man nå sitter med et ferdig 

sluttprodukt. Denne studien er intet unntak, og det vil videre redegjøres kort for noen kritiske 

betraktninger. 

 

For å svare på problemstillingen ble observasjon valgt som metode for studien. Gjennom 

direkte observasjon får man mulighet til å innhente konkret informasjon om fenomenet som 

studeres (Vedeler, 2009). Selv om egne funn gir et godt inntrykk av barnas bruk av strategier 

i de ulike stadiene av leken, gir de likevel ikke et totalt og helhetlig bilde av de to barnas 

mestringsstrategier. Årsaken til dette er blant annet den korte observasjonstiden, lite 

varierende observasjonssituasjoner og konstruerte lekegrupper. Dersom det hadde vært mulig 

å være til stede i barnehagene over en lengre periode, ville dette gitt mulighet til å bli bedre 

kjent med barna, samt observert dem i flere ulike lekesettinger. Det ble foretatt én 

observasjon av Hanne i utelek, da dette passet seg den aktuelle dagen. Siden lytteforholdene 

er annerledes ute enn hva de er inne, ville det vært interessant å gjøre flere observasjoner av 

barnas utelek, for å se om de benytter andre strategier i en slik sammenheng. Det kunne også 

styrket studien å ha supplert observasjonene med intervjuer av barnehagepersonalet og/eller 

barnas foreldre. Eventuelle intervjuer kunne gitt mer utfyllende informasjon om barnas 

strategier i lek fra et annet perspektiv, og fra personer som har sett barna i lek over lengre 

perioder. Dette kunne også gitt mer informasjon om barnas hørselstap, som kunne vært nyttig 

under analyse tolkning av studiens funn. 

 

Når man benytter observasjon som metode er forskerens rolle av særlig betydning i 

forbindelse med resultatenes troverdighet (Vedeler, 2009). Resultater og funn som 

presenteres er sett gjennom den enkelte forskers «briller», og vil alltid være noe påvirket av 

subjektive elementer. Selv om videoopptak sammen med feltnotater er med på å sikre at 

beskrivelsene fra observasjonene gjengis så korrekt som mulig, kunne det vært 
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hensiktsmessig å få en medstudent til å se over deler av datamaterialet for å se om han/hun 

ville gjort de samme funnene. Dette kunne bidratt til å styrke studiens reliabilitet.  

 

Transkripsjon av videoopptakene var en tidkrevende prosess, og det var ikke alltid like enkelt 

å høre hva som ble sagt på opptakene. Grunnen til dette var at barna enkelte ganger endte 

med å leke et stykke unna kameraet og innimellom ble sittende med ryggen til. Ved å flytte 

kameraet nærmere barna kunne lyden på opptakene blitt tydeligere, men dette ble ikke gjort 

da det mest sannsynlig hadde forstyrret barnas lek. I slike situasjoner ble også nonverbale 

signaler vanskeligere å oppfatte, noe som til tider vanskeliggjorde korrekte nedtegnelser.  

 

5.2 Avsluttende refleksjoner 
Som nevnt innledningsvis går de fleste barn med hørselshemming i sin lokale ordinære 

barnehage sammen med normalthørende jevnaldrende. Selv om hørselsteknologien er 

betraktelig forbedret og kunnskapen om tilrettelegging har økt de siste årene, vil mange 

hørselshemmede barn fortsatt kunne oppleve utfordringer knyttet til deltakelse i lek i 

barnehagen. Å være deltakende i lek er viktig for barns utvikling i barneårene, men også for 

at de skal lykkes faglig og sosialt senere i livet. Det er derfor av stor betydning at det legges 

til rette for at hørselshemmede barn har mulighet til å delta på lik linje med sine jevnaldrende. 

Funn fra egen undersøkelse viser at barna med hørselstap har utviklet et rekke strategier som 

hjelper dem å delta aktivt i lek og samhandling i barnehagen. Funnene viser også at de 

benytter flere strategier på ulike måter, og at de har utviklet et spekter av strategier som 

minimerer eventuelle hørselsrealterte utfordringer i leken. Ett barn med høreapparater er ikke 

likt et annet barn med høreapparater. Det vil alltid være individuelle forskjeller hva gjelder 

utbytte av høreapparater, utnyttelse av hørselsrest, og hvilke situasjoner som oppleves som 

utfordrende for det enkelte barn. På bakgrunn av dette er det viktig av at en hver 

tilrettelegging baseres på enkeltindividet og dets ressurser, og ikke kun på generell teori.  

 

Denne studien gir ingen absolutt sannhet om hvilke mestringsstrategier hørselshemmede barn 

benytter i lek. Den gir derimot et inntrykk av hvilke mestringsstrategier to barn med 

hørselstap har utviklet, og hvordan disse benyttes. En del av studiens formål er at disse 

funnene kan bidra til økt fokus og bevissthet på hørselshemmede barns deltakelse i lek. 

Studiens funn kan kanskje danne grunnlag for refleksjon rundt betydningen av barns 

mestringsstrategier for deltakelse i lek. Funnene kan forhåpentligvis bidra til at voksne som 
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arbeider med hørselshemmede barn retter mer fokus mot barns mestringsstrategier, og 

hvordan de i sin rolle kan bistå barn i å utvikle effektive og gode mestringsstrategier. I videre 

forskning kunne det vært interessant å se nærmere på barnas språklige og kommunikative 

ferdigheter og hvordan disse påvirker utvikling og valg av mestringsstrategier. Det ville også 

vært hensiktsmessig å inkludere normalthørende barn for å sammenligne barnas valg og bruk 

av strategier, samt hvilke utfall de gir.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring – Foresatte til barn 

med hørselstap 

Til foresatte i barnehagen 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 ”Hørselshemmede barn i samhandling med 
jevnaldrende” 

 
Mitt navn er Elisabeth Sørhus, og jeg er mastergradsstudent ved Institutt for 
Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med fordypning i audiopedagogikk. Jeg er nå i gang 
med et prosjekt som omhandler samspill mellom barn med nedsatt hørsel og normalthørende 
barn, som vil resultere i min masteroppgave. 

Bakgrunn og formål 
Det anslås å være rundt 3000 barn med nedsatt hørsel i Norge i dag. Flere av barna vil møte 
utfordringer når det kommer til deltakelse og samhandling med normalthørende jevnaldrende 
som følge av sin hørselsproblematikk. Samhandling med jevnaldrende er vesentlig for barns 
sosiale og emosjonelle utvikling, og legger grunnlag for både trivsel og godt selvverd. 
 
Formålet med studien er å kartlegge hva som kjennetegner samspillet mellom 
hørselshemmede barn og normalthørende jevnaldrende i barnehagen, for å få innsikt i hvilke 
strategier barna benytter i ulike stadier av lek, og for å øke kunnskapen om hvordan 
pedagoger kan jobbe for å forebygge at barn med nedsatt hørsel faller utenfor sosialt. Ved økt 
forståelse rundt lek og samspill mellom hørselshemmede og normalthørende barn ønskes det 
å sette fokus på det sosiale aspektet ved barns hørselstap. 
 
Prosjektet vil resultere i en masteroppgave knyttet til institutt for spesialpedagogikk ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Denne henvendelsen er en forespørsel til deg/dere om ditt/deres barn kan delta i dette 
prosjektet. Gjennom kontakt med utadrettet tjeneste på Vetland skole og ressurssenter er det 
opplyst at det i ”navn på barnehagen” går et barn som møter mine kriterier for å bli med i 
studien. Jeg har kontaktet barnehagen og bedt dem videreformidle dette brevet til deg/dere. 
 
Du/dere blir forespurt fordi ditt/deres barn går i en barnehage hvor barnet daglig er i samspill 
med barn uten nedsatt hørsel. 
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Hva innebærer deltakelse i studien? 
For å innhente data til prosjektet er det ønskelig å gjennomføre videoobservasjoner av barnet 
i daglig lek og samspill i barnehagen. Det planlegges å være i barnehagen 1-2 timer i fire-fem 
dager for å gjennomføre observasjonene. Det er ønskelig å observere barnet i ulike leke- og 
samspillsituasjoner, men selve videoobservasjonen vil kun vare 30 min(maksimum) per dag. 
Alle barna i barnehagen vil bli forklart at jeg ønsker å lære mer om hvordan de leker 
sammen. Deltakelsen er helt frivillig og vil avbrytes dersom noen av barna ytrer at de ikke 
ønsker å være med, eller ikke ønsker å filmes. Det vil i utgangspunktet fokuseres på barnets 
mestringsstrategier i ulike stadier av leken; begynnelse av lek, i lek og i konfliktsituasjoner. 
Jeg vil ikke være aktivt deltakende i barnets aktiviteter, men være en passiv observatør under 
videoobservasjonene. 
 
I en barnehage er det ofte høyt tempo, og det kan være vanskelig å få med seg alt som skjer. 
For å få tak på nødvendig informasjon og få belyst temaet på riktig måte er det derfor 
ønskelig å benytte videoobservasjon. Med videoobservasjon får jeg mulighet til å studere 
enkelte situasjoner nærmere, også i ettertid av selve observasjonen.  
 
Hva skjer med informasjonen om barnet ditt?  
All informasjon og personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun jeg og min 
veileder Astrid Charlotte Flakk ved UiO vil ha tilgang til dataene. Videofilene og feltnotatene 
vil bli lagret i passordbeskyttet mappe på passordbeskyttet PC og i låst skap. Verken barnets 
eller barnehagens navn vil ikke fremkomme i masteroppgaven. Navn på barna og barnehagen 
vil bli anonymisert i avhandlingen og vil ikke bli mulig å tilbakeføre. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes og masteroppgaven leveres 1.juni 2016. All data 
innhentet under observasjon vil bli slettet og makulert så fort masteroppgaven er sensurert (i 
løpet av sommeren 2016).  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du/dere kan når som helst trekke ditt/deres samtykke uten 
å oppgi noen grunn. Dersom du/dere trekker deg/dere, vil alle opplysninger bli slettet 
umiddelbart og det vil ikke på noen måte påvirke ditt/deres forhold til barnehagen.  
 
Dersom du/dere har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med Elisabeth Sørhus på tlf.: 404 
69 592, eller e-post; elisabethsorhus@gmail.com, eller veileder for masteroppgaven Astrid 
Charlotte Flakk på tlf.: 959 25 197, eller e-post: a.c.flakk@isp.uio.no 
 
Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Med vennlig hilsen 
Elisabeth Sørhus  
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om prosjektet «hørselshemmede barn i samhandling med 
normalthørende» og gir mitt samtykke til å delta. 
 
Jeg vet at alle opplysninger om mitt barn og barnehagen vil behandles konfidensielt, og bli 
anonymisert slik at barnet/barnehagen ikke er gjenkjennbare i masteravhandlingen. Det er 
kun Elisabeth Sørhus og veileder Astrid Charlotte Flakk som har tilgang til opplysninger om 
barnet/barnehagen. 
 
Jeg er kjent med at deltakelse i prosjektet er frivillig og at jeg/vi har mulighet til å trekke 
meg/oss når som helst, uten noen spesiell grunn. 
  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
� Jeg /vi har lest informasjonsskrivet vedrørende prosjektet og jeg/vi gir vår/t samtykke til 
at mitt/vårt barn kan delta i prosjektet. 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring – Øvrige foresatte 
 

Til foresatte i barnehagen 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 ”Hørselshemmede barn i samhandling med 
jevnaldrende” 

 
Mitt navn er Elisabeth Sørhus, og jeg er mastergradsstudent ved Institutt for 
Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med fordypning i audiopedagogikk. Jeg er nå i gang 
med et prosjekt som omhandler samspill mellom barn med nedsatt hørsel og normalthørende 
barn, som vil resultere i min masteroppgave. 
 
Bakgrunn og formål 
Det anslås å være rundt 3000 barn med nedsatt hørsel i Norge i dag. Flere av barna vil møte 
utfordringer når det kommer til deltakelse og samhandling med normalthørende jevnaldrende 
som følge av sin hørselsproblematikk. Samhandling med jevnaldrende er vesentlig for barns 
sosiale og emosjonelle utvikling, og legger grunnlag for både trivsel og godt selvverd. 
 
Formålet med studien er å kartlegge hva som kjennetegner samspillet mellom 
hørselshemmede barn og normalthørende jevnaldrende i barnehagen, for å få innsikt i hvilke 
strategier hørselshemmede barn benytter i ulike stadier av lek, og for å øke kunnskapen om 
hvordan pedagoger kan jobbe for å forebygge at barn med nedsatt hørsel faller utenfor sosialt. 
Ved økt forståelse rundt lek og samspill mellom hørselshemmede og normalthørende barn 
ønskes det å bidra til å sette fokus på det sosiale aspektet ved barns hørselstap. 
 
Prosjektet vil resultere i en masteroppgave knyttet til institutt for spesialpedagogikk ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Denne henvendelsen er en forespørsel til deg/dere om ditt/deres barn kan delta i dette 
prosjektet. Du/dere blir forespurt fordi det i dette prosjektet er med et barn med hørselstap 
som går i samme barnehage som ditt/deres barn.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
For å innhente data til prosjektet er det ønskelig å gjennomføre videoobservasjoner av barna i 
daglig lek og samspill i barnehagen. Det planlegges å være i barnehagen 1-2 timer i fire-fem 
dager for å gjennomføre observasjonene. Det er ønskelig å observere barna i ulike leke- og 
samspillsituasjoner, men selve videoobservasjonen vil kun vare 30 min(maksimum) per dag. 
Barna i barnehagen vil bli forklart at jeg ønsker å lære mer om hvordan de leker sammen. 
Deltakelsen er helt frivillig og vil avbrytes dersom noen av barna ytrer at de ikke ønsker å 
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være med, eller ikke ønsker å filmes. Det vil i utgangspunktet fokuseres på det 
hørselshemmede barnets mestringsstrategier i ulike stadier av leken; begynnelse av lek, i lek 
og i konfliktsituasjoner. Jeg vil ikke være aktivt deltakende i barnets aktiviteter, men være en 
passiv observatør under videoobservasjonene. 
 
I en barnehage er det ofte høyt tempo, og det kan være vanskelig å få med seg alt som skjer. 
For å få tak på nødvendig informasjon og få belyst temaet på riktig måte er det derfor 
ønskelig å benytte videoobservasjon. Med videoobservasjon får jeg mulighet til å studere 
enkelte situasjoner nærmere, også i ettertid av selve observasjonen.  
 
Hva skjer med informasjonen om barnet ditt?  
All informasjon og personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun jeg og min 
veileder Astrid Charlotte Flakk ved UiO vil ha tilgang til dataene. Videofilene og feltnotatene 
vil bli lagret i passordbeskyttet mappe på passordbeskyttet PC og i låst skap. Verken barnets 
eller barnehagens navn vil ikke fremkomme i masteroppgaven. Navn på barna og barnehagen 
vil bli anonymisert i avhandlingen og vil ikke bli mulig å tilbakeføre. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes og masteroppgaven leveres 1.juni 2016. All data 
innhentet under observasjon vil bli slettet og makulert så fort masteroppgaven er sensurert (i 
løpet av sommeren 2016).  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du/dere kan når som helst trekke ditt/deres samtykke uten 
å oppgi noen grunn. Dersom du/dere trekker deg/dere, vil alle opplysninger bli slettet 
umiddelbart og det vil ikke på noen måte påvirke ditt/deres forhold til barnehagen..  
 
Dersom du/dere har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med Elisabeth Sørhus på tlf.: 404 
69 592, eller e-post; elisabethsorhus@gmail.com, eller veileder for masteroppgaven Astrid 
Charlotte Flakk på tlf.: 959 25 197, eller e-post: a.c.flakk@isp.uio.no 
 
Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Elisabeth Sørhus 
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om prosjektet «hørselshemmede barn i samhandling med 
normalthørende» og gir mitt samtykke til å delta. 
 
Jeg vet at alle opplysninger om mitt barn og barnehagen vil behandles konfidensielt, og bli 
anonymisert slik at barnet/barnehagen ikke er gjenkjennbare i masteravhandlingen. Det er 
kun Elisabeth Sørhus og veileder Astrid Charlotte Flakk som har tilgang til opplysninger om 
barnet/barnehagen. 
 
Jeg er kjent med at deltakelse i prosjektet er frivillig og at jeg/vi har mulighet til å trekke 
meg/oss når som helst, uten noen spesiell grunn. 
  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
☐ Jeg /vi har lest informasjonsskrivet vedrørende prosjektet og jeg/vi gir vår/t samtykke 
til at mitt/vårt barn kan delta i prosjektet. 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring – Barnehagen 
 

Til barnehagen 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 ”Hørselshemmede barn i samhandling med 
jevnaldrende” 

 
Mitt navn er Elisabeth Sørhus, og jeg er mastergradsstudent ved Institutt for 
Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med fordypning i audiopedagogikk. Jeg er nå i gang 
med et prosjekt som omhandler samspill mellom barn med nedsatt hørsel og normalthørende 
barn, som vil resultere i min masteroppgave. 

Bakgrunn og formål 
Det anslås å være rundt 3000 barn med nedsatt hørsel i Norge i dag. Flere av barna vil møte 
utfordringer når det kommer til deltakelse og samhandling med normalthørende jevnaldrende 
som følge av sin hørselsproblematikk. Samhandling med jevnaldrende er vesentlig for barns 
sosiale og emosjonelle utvikling, og legger grunnlag for både trivsel og godt selvverd. 
 
Formålet med studien er å kartlegge hva som kjennetegner samspillet mellom 
hørselshemmede barn og normalthørende jevnaldrende i barnehagen, for å få innsikt i hvilke 
strategier barna benytter i ulike stadier av lek, og for å øke kunnskapen om hvordan 
pedagoger kan jobbe for å forebygge at barn med nedsatt hørsel faller utenfor sosialt. Ved økt 
forståelse rundt lek og samspill mellom hørselshemmede og normalthørende barn ønskes det 
å sette fokus på det sosiale aspektet ved barns hørselstap. 
 
Prosjektet vil resultere i en masteroppgave knyttet til institutt for spesialpedagogikk ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Gjennom kontakt med utadrettet tjeneste ved Vetland skole og ressurssenter er det opplyst at 
det går hørselshemmede barn i alderen 3-6 år i denne barnehage(navn på barnehagen). 
Barnehagen(navn på barnehagen) blir derfor forespurt om å delta i studien.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
For å innhente data til prosjektet er det ønskelig å gjennomføre videoobservasjoner av barna i 
daglig lek og samspill i barnehagen. Det planlegges å være i barnehagen 1-2 timer i fire-fem 
dager for å gjennomføre observasjonene. Det er ønskelig å observere barna i ulike leke- og 
samspillsituasjoner, men selve videoobservasjonen vil kun vare 30 min(maksimum) per dag. 
Barna i barnehagen vil bli forklart at jeg ønsker å lære mer om hvordan de leker sammen. 
Deltakelsen er helt frivillig og vil avbrytes dersom noen av barna ytrer at de ikke ønsker å 



	  82	  

være med, eller ikke ønsker å filmes. Det vil i utgangspunktet fokuseres på barnets 
mestringsstrategier i ulike stadier av leken; begynnelse av lek, i lek og konfliktsituasjoner. 
Jeg vil ikke være aktivt deltakende i barnets aktiviteter, men være en passiv observatør under 
videoobservasjonene. 
 
I en barnehage er det ofte høyt tempo, og det kan være vanskelig å få med seg alt som skjer. 
For å få tak på nødvendig informasjon og få belyst temaet på riktig måte er det derfor 
ønskelig å benytte videoobservasjon. Med videoobservasjon får jeg mulighet til å studere 
enkelte situasjoner nærmere, også i ettertid av selve observasjonen.  
 
Hva skjer med informasjonen om barna/barnehagen?  
All informasjon og personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun jeg og min 
veileder Astrid Charlotte Flakk ved UiO vil ha tilgang til dataene. Videofilene og feltnotatene 
vil bli lagret i passordbeskyttet mappe på passordbeskyttet PC og i låst skap. Verken 
barnehagens eller barnets navn vil fremkomme i masteroppgaven. Navn på barnehagen og 
barna vil bli anonymisert i avhandlingen og vil ikke bli mulig å tilbakeføre.  
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes og masteroppgaven leveres 1.juni 2016. All data 
innhentet under observasjon vil bli slettet og makulert så fort masteroppgaven er sensurert (i 
løpet av sommeren 2016). 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du/dere kan når som helst trekke ditt/deres samtykke uten 
å oppgi noen grunn. Dersom du/dere trekker deg/dere, vil alle opplysninger bli slettet 
umiddelbart.  
 
Dersom du/dere har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med Elisabeth Sørhus på tlf.: 404 
69 592, eller e-post; elisabethsorhus@gmail.com, eller veileder for masteroppgaven Astrid 
Charlotte Flakk på tlf.: 959 25 197, eller e-post: a.c.flakk@isp.uio.no 
 
Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Elisabeth Sørhus 
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om prosjektet «hørselshemmede barn i samhandling med 
normalthørende» og gir mitt samtykke til å delta. 
 
Jeg vet at alle opplysninger om meg vil behandles konfidensielt, og bli anonymisert slik at 
jeg/vi ikke er gjenkjennbar/e i masteravhandlingen. Det er kun Elisabeth Sørhus og veileder 
Astrid Charlotte Flakk som har tilgang til opplysninger om meg/barnehagen. 
 
Jeg er kjent med at deltakelse i prosjektet er frivillig og at jeg/vi har mulighet til å trekke 
meg/oss når som helst, uten noen spesiell grunn. 
  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
� Jeg /vi har lest informasjonsskrivet vedrørende prosjektet og jeg/vi gir vår/t samtykke til 
at barnehagen kan delta i prosjektet. 
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Vedlegg 4: Kvittering fra NSD
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Vedlegg 5: Løpende protokoll  
 

Observasjon – Løpende protokoll/Notatskjema 
 
 

 
Dato:         Klokkeslett: 
 
Sted:         Anvendt tid: 
 
Til stedet:        (Aktivitet): 
 
 
 
Beskrivelse av situasjonen 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

	  


