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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fyra pedagoger i förskolan erfar möten med barn som har Downs 
syndrom, utifrån frågeställningar som; Vilka erfarenheter och uppfattningar om möten med barn som har 
Downs syndrom finns hos de fyra intervjuade pedagogerna? Vilka utmaningar finns enligt de fyra pedagogerna 
i arbetet med barn som har Downs syndrom? Vad finns det för positivt respektive negativt i de fyra 
pedagogernas beskrivningar av möten i förskolan med barn som har Downs syndrom? Hur erfar de intervjuade 
pedagogerna möten med barn som har Downs syndrom? 
 
Utifrån den kvalitativa metoden intervjuade vi fyra pedagoger i förskolan som arbetar med barn som har Downs 
syndrom. Först ger vi en bakgrund till Downs syndrom där vi bland annat beskriver syndromet ur ett medicinskt 
perspektiv och ger en bild av vilka lagar och styrdokument som berör barn med Downs syndrom. Den tidigare 
forskningen vi har med i vår uppsats beskriver hur barn med Downs syndrom bör bemötas och vad man som 
pedagog behöver tänka på i mötet med dessa barn. 
 
Studien visar att kommunikationen är mycket central i pedagogernas berättelser om möten med barnen med 
Downs syndrom. Samtliga pedagoger uttrycker en känsla av otillräcklighet när de inte förstår vad barnet vill. 
Svårigheter som framkommer i studien är exempelvis hur svårt det kan vara att behålla det professionella 
förhållningssättet utan att bli för personlig i kontakten med dessa barn. Pedagogerna menar att det blir extra 
viktigt att hålla distansen i sin profession eftersom relationen mellan dem och barnet på förskolan är så speciell 
och intensiv. Den viktigaste slutsatsen vi kommit fram till är att alla barn är olika, även barnen med Downs 
syndrom. Det viktigaste är att möta varje barn med inställningen att lära känna individen först och bortse från 
funktionshinder och utvecklingsstörning.    

Nyckelord 
Downs syndrom - förskola - pedagog  
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1 Inledning 
 

Först kunde jag bara se Downs syndrom, sen kunde jag bara se min lilla flicka. Det tog ett år innan jag 
kunde se min lilla flicka med Downs syndrom. 

(Riddersporre, 2003, s.105)  
 

En förälder till ett barn med Downs syndrom uttrycker i citatet ovan svårigheten att se sin 

dotter för den hon är då funktionshindret blir det som mest uppmärksammas. Citatet nedan 

visar på hur en relation till ett syskon med Downs syndrom kan utveckla förståelse för 

människors olikheter. 

 
Jag har fått mycket, fast det kanske inte är sådant som de flesta mäniskor [sic!] får. Jag har lärt mig att det 
finns så många sätt att leva. 

(Blom & Sjöberg, 1996, s. 49) 
 

Dessa möten är två av många inom den mer privata sfären som finns beskrivna i litteraturen. 

Vi tycker att det visar på att det är speciella möten som påverkar och berör omgivningen. Vi 

ser det som en möjlighet att möten med barn som har Downs syndrom i förskolans värld 

också kan vara speciella och ställa andra krav på pedagoger. Då barn med Downs syndrom 

går i den allmänna förskolan anser vi att det är intressant att även ta del av pedagogers 

praktiska erfarenheter av att arbeta med dessa barn. Denna kunskap som pedagogerna fått 

genom möten med barn som har Downs syndrom blir pedagogens ”skatt och egendom” och 

bör synliggöras i stället för att pedagogerna håller den för sig själva. Hur erfar pedagoger i 

förskolan olika situationer med barn som har Downs syndrom? 

 

Som pedagoger i förskolan ställs vi inför många möten med barn som har olika 

förutsättningar i livet eftersom förskolan har ett uppdrag att ta mot alla barn (Socialstyrelsen, 

1991). Hur människor upplever möten är personligt och säkert väldigt olika. Vi tycker att det 

är viktigt att dels ta till vara på sina egna erfarenheter men även ta del av andras för att som 

pedagog nå utveckling i sin yrkesroll. Därför sätter vi i vår uppsats fokus på pedagogers 

erfarenheter av att arbeta med barn som har Downs syndrom. 
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2 Syfte 
Vi fokuserar i vår uppsats på hur fyra pedagoger i förskolan erfar möten med barn som har 

Downs syndrom. Syftet med vår studie är att få vetskap om de erfarenheter som dessa 

pedagoger har i sin yrkesroll, sådan kunskap som de fått genom möten med barnen och som 

blir pedagogens ”skatt och egendom”. Problemet är att denna kunskap inte finns att läsa sig 

till så länge pedagogen håller den för sig själv. Denna kunskap blir därför viktig att synliggöra 

eftersom den enligt oss har en betydande roll för andra pedagogers möten med barn som har 

Downs syndrom.  

2.1 Frågeställningar 
- Vilka erfarenheter och uppfattningar om möten med barn som har Downs syndrom 

finns hos de fyra intervjuade pedagogerna? 

- Vilka utmaningar finns enligt de fyra intervjuade pedagogerna i arbetet med barn som 

har Downs syndrom? 

- Vad finns det för positivt respektive negativt i de fyra pedagogernas beskrivningar av 

möten i förskolan med barn som har Downs syndrom? 

- Hur erfar de intervjuade pedagogerna möten med barn som har Downs syndrom? 
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3 Bakgrund 
Till att börja med kommer vi att under denna rubrik ge en förklaring av hur namnet Downs 

syndrom1 uppkom. Sedan tydliggör vi vad syndromet innebär medicinskt samt vilka 

kännetecken som är vanliga för människor som har DS. Därefter följer förklaringar av 

centrala begrepp som är viktiga att känna till och kunna hålla isär i mötet med barn som har 

DS. Till sist ges en beskrivning av de lagar och styrdokument som berör dessa barn. 

3.1 Downs syndrom - namnets ursprung 
1866 publicerade läkaren John Langdon Down, från London, den artikel som först kom att 

namnge syndromet. I artikeln beskrev han de speciella dragen för personer med DS. Langdon 

Down menar att återgången till en lägre stående mongolisk ras var anledningen till syndromet 

vilket gav det namnet Mongolism. Inte förrän på 1960-talet föreslog världens ledande 

genetiker ett namnbyte för syndromet. Då hade forskare i Lund 1956 kunnat fastslå att 

människan har 46 kromosomer och tre år senare hade en fransk läkare vid namn Jerome 

Lejeune kommit fram till att människor med DS har en extra kromosom 21. Benämningen 

Mongolism var då inte längre aktuell utan syndromet fick istället namnet Downs syndrom 

efter John Langdon Down (Annerén, 1996, s. 16). 

3.2 Downs syndrom - medicinsk förklaring och centrala begrepp 
De allra flesta människor har 46 kromosomer. När befruktning sker kan man lite förenklat 

säga att spermien har med sig 23 kromosomer till ägget och ägget i sin tur har även det 23 

kromosomer. Tillsammans bildar dessa 46 kromosomer en ny cell och liv uppstår. 

Kromosomerna som består av DNA, det vill säga våra arvsanlag, bildar de cellkärnor som 

finns i kroppens alla celler, förutom i de röda blodkropparna. Kromosomavvikelse, vilket 

innebär att antalet kromosomer blir fel i celldelningen, kan förekomma och då uppstår en 

skada på fostret. En person med DS har i de allra flesta fall (ca 94 %) en extra kromosom 

nummer 21 vilket kallas trisomi 21 (Annerén, 1996, s.20-23). I Sverige föds ungefär 120 barn 

med DS varje år (FUB – För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, 2001-2005). 

Personer med DS har ofta andra medicinska problem att brottas med. Medfött hjärtfel är 

mycket vanligt, liksom muskelslapphet, infektionskänslighet samt öronproblem (Annerén, 

1996, s. 49-74; Zetterström, 1996, s.121-148). 

                                                 
1 Från och med nu kommer vi att för läsvänlighets skull förkorta Downs syndrom med DS. 
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Vanliga kännetecken hos människor med DS är exempelvis att de har överrörliga leder, platt 

ansikte, platt huvud, rikligt med nackskinn, sneda ögon, lågt sittande ytteröron och att tungan 

hålls utanför munnen (Annerén, 1996, s. 15). Den svenska barnläkaren Bertil Hall har 

sammanställt en lista över de vanligaste kännetecknen för DS som används för att fastställa att 

barn har syndromet (Annerén, 1996, s. 15). Johansson (1981, s. 2) menar dock att det är 

viktigt att tänka på att man inte kan se alla dessa kännetecken hos samtliga barn med DS utan 

att endast ett fåtal är gemensamma hos vissa barn. 

 

DS är alltså en kromosomförändring som upptäcks vid födseln och är den vanligaste orsaken 

till utvecklingsstörning (Hellström, 1993, s. 63; Johansson, 1981, s. 1). Att ha en 

utvecklingsstörning innebär att personen har en grav, måttlig eller lindrig 

funktionsnedsättning på det intellektuella området. Orsaker till utvecklingsstörning kan vara 

en fosterskada, kromosomförändringar eller annan skada i samband med när barnet föds. 

Personer med en utvecklingsstörning, som till exempel DS, kan även ha flera funktionshinder, 

som synnedsättning och rörelsehinder (FUB, 2001-2005). De begränsade möjligheter och de 

svårigheter som en person till följd av skada eller sjukdom stöter på, är ett funktionshinder 

(Lööw, 1996 s. 151-152). Funktionshindret i sin tur blir ett handikapp när miljön utgör 

svårigheter i vardagen för en person med funktionshinder (Olsson & Qvarsell, 2000, s. 19). 

Exempel på sådana hinder i vardagen beskriver Lööw (1996, s. 152) som höga trottoarkanter 

eller krångliga tidtabeller. 

3.3 Lagar och styrdokument som berör barn med Downs syndrom  
Idag bor de flesta barn med DS, mer än 95 %, hemma hos sina föräldrar men så har det inte 

alltid varit. Under 1930- och 40-talen placerades barn med DS på speciella institutioner för 

funktionshindrade i tron om att det var bättre för dem att möta personal med specialkunskaper 

än att bo hemma hos föräldrarna. Idag finns ingen av dessa institutioner kvar, de lades ner 

under 1980- och 90-talen. De få barn som inte har föräldrar som kan ta hand om dem placeras 

istället i fosterhem (Annerén, 1996, s. 16-19). Sociologen Gunilla Arvidsson (1996) har 

tillsammans med en grupp forskare gjort en studie om DS ur ett familjeperspektiv, där de 

försöker ringa in livsvillkor för barn med DS och deras familjer. Livsvillkoren för barn med 

DS har enligt studien förändrats mot en normalisering och som ett led i detta ska barn med DS 

få växa upp hos sin familj. 
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Efter barnstugeutredningen 1972 (Socialstyrelsen, 1991) kom man fram till att förskolan är 

viktig i arbetet med att utjämna de skillnader som finns i barns livsvillkor och att förskolan 

måste ta sitt ansvar även för de barn som har speciella behov. Socialstyrelsen skriver att från 

och med 1985 gäller riksdagens beslut om att alla barn har rätt till förskoleplats. Beslutet 

innebär också att: 

 
Inget barn kan nekas plats i barnomsorgen för att det anses för svårt handikappat eller på annat sätt 
avvikande. Inte heller kan barn avvisas med hänvisning till bristande kunskaper eller resurser. 
                      (Socialstyrelsen, 1991 s. 9) 

 

I skollagen (1985:1100, 2 a kap. 1 §) finns bestämmelser som säger att alla barn som är 

bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleplats. Vidare skrivs att verksamheten ska utgå från 

varje barns behov och om ett barn behöver extra stöd i sin utveckling ska förskolan ge den 

omsorgen som barnet är i behov av (1985:1100, 2 a kap. 9 §). Läroplanen för förskolan, 

Lpfö98, (Skolverket, 2006) är något som alla förskolor ska vila sin verksamhet på. Förskolan 

ska enligt Lpfö98, ta hänsyn till och anpassas efter barns behov och förutsättningar. Alla som 

jobbar i förskolan ska samarbeta för att barnen ska utvecklas efter sina förutsättningar. 

Pedagogerna ska också stimulera och vägleda barnen i lärandet och speciellt uppmärksamma 

barn som behöver extra stöd. Förskolan ska även lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling eftersom språk och lärande går hand i hand. 

 

Barn med DS och deras livssituation berörs av olika lagar och bestämmelser. Att de ska 

behandlas rättvist, ses som jämlika och att samhället har ett ansvar att främja deras 

självförtroende och delaktighet är exempel på sådant som regleras. Enligt Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade, LSS, har personer i behov av särskilt stöd rätt till olika 

insatser som kommunen personen bor i ska erbjuda. Dessa insatser handlar om olika saker i 

vardagen som en person kan behöva få hjälp med för att livet och vardagen ska bli så bra som 

möjligt (FUB, 2001-2005). 

4 Tidigare forskning 
Övergripande har forskning kring DS studerats utifrån medicinska och biologiska frågor, så 

som kromosomavvikelsens orsak och ärftlighet. Vidare har forskningen fokuserat på sociala 

och psykologiska frågor rörande exempelvis föräldrars tankar och känslor i mötet med sitt 

barn. Kommunikationen är även en viktig del i forskning kring barn med DS eftersom det är 

det mest omfattande funktionshindret hos dessa barn. Vi har i vår uppsats fokuserat på den 
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tidigare forskning som ger en inblick i det pedagogiska perspektivet och där kommunikation 

och interaktion mellan pedagoger och barn blir det centrala. Då forskningen i detta avseende 

oftare behandlar barn med utvecklingsstörning och inte enbart barn med DS beskriver vi 

forskningen utifrån båda dessa aspekter. Detta medför att vi i vår litteraturgenomgång visar 

vilka särskilda behov ett barn med DS/utvecklingsstörning kan ha och hur förskolan bör 

förhålla sig till dessa behov. Alltså använder vi oss av de forskningsresultat som på en 

praktisk nivå beskriver vad barn med DS/utvecklingsstörning behöver i förskolan. Eftersom 

det mest omfattande funktionshindret hos barn med DS är försening i språkutvecklingen följer 

även en närmare förklaring av deras kommunikationssvårigheter. Till sist presenteras också 

Karlstadmodellen, som är en modell för språkstimulering för människor med språksvårigheter 

och som ofta används i arbetet med barn som har DS.    

4.1 Barn med Downs syndrom - särskilda behov 
Inger Utholm är bland annat psykolog och psykoterapeut och har tillsammans med ett flertal 

andra psykologer, speciallärare och pedagoger sammanställt en antologi om grundläggande 

kunskaper om barn i behov av extra stöd. När ett barn med en utvecklingsstörning ska börja 

förskolan krävs enligt Utholm (2003, s. 73-111) mycket förberedelser, personalen informeras 

och förbereds på att ett barn med speciella behov är på väg in i verksamheten. Ibland krävs 

det också en extra personal för att arbetet ska fungera. Arbetet i en barngrupp där det finns 

barn med större behov av stöd skiljer sig enligt Utholm från arbetet i en vanlig barngrupp på 

så sätt att barnet behöver extra omsorg, stimulans och vägledning. En pedagog i verksamheten 

bör alltid ha detta extra ansvar. Även om barnet ser ut att trivas med det han eller hon håller 

på med kan behovet av stimulans från en pedagog vara bra för att till exempel bryta 

stereotypa aktiviteter. Möjligheten att kanske göra liknande saker som de andra barnen gör, 

fast på ett sätt som passar barnets utvecklingsnivå, ökar delaktigheten för barnet. Vidare 

menar Utholm att detta gör att det är extra viktigt att som pedagog vara medveten om barns 

utveckling och dess olika faser.  

 

Enligt Utholm (2003, s. 73-111) är det viktigt för identitetsutvecklingen hos alla barn att få 

känna sig förstått, att känna förtroende för vuxna samt att få sina grundläggande behov, som 

till exempel mat och sömn, tillgodosedda. Hon tycker att detta blir extra viktigt för barn med 

utvecklingsstörning. Vardagen bör vara lugn och stabil och närhelst det behövs bör en vuxen 

finnas till hands. De flesta barn känner oro när de inte vet riktigt vad som händer och sker runt 

dem. I arbetet med barn med utvecklingsstöning anser Utholm det extra viktigt att skapa en 
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förutsägbar vardag, en vardag fylld med trygghet. Hon menar att grunden för utveckling 

handlar om att veta vem man är, vilket till en början handlar om att lära känna sig själv och 

sin egen kropp. Arbetet med kroppsuppfattning blir enligt Utholm därför viktigt. 

 

Agneta Hellström (1993) är fil. kand. och pedagog, hon har varit ansvarig för frågor om barn 

med behov av stöd och barn med funktionshinder på socialstyrelsen samt skrivit ett flertal 

rapporter, skrifter och artiklar i ämnet. Hon har även skrivit en bok om hur förskolan kan 

hjälpa barn i svårigheter. Hon menar att utgångspunkten för arbetet i förskolan är de behov 

hos barnen som finns i barngruppen. När det gäller behov för de barn som behöver extra stöd 

menar Hellström att det framför allt handlar om att bli sedd och bekräftad varje dag. Det är 

viktigt att alla barn blir accepterade med de styrkor och svagheter de bär på och att de får 

förståelse för dessa från människorna runt omkring, både barn och vuxna. Med utgångspunkt i 

barnens och barngruppens behov gäller det sedan som pedagog att skapa förutsättningar för 

alla barn att utvecklas till så självständiga och kompetenta individer som möjligt. Till arbetet 

med denna utveckling hör till exempel att ge barnen förutsättningar att skapa möjlighet att 

uttrycka sig och samspela med andra i leken och vardagen (Hellström, 1993). 

 

Hos ett barn med en utvecklingsstörning kan man enligt Utholm (2003, s. 73-111) se samma 

utvecklingsfaser som hos vilket annat barn som helst, det vill säga att utvecklingen följer 

samma mönster. Skillnaden mellan ett barn med utvecklingsstörning och ett normalbegåvat 

barn är dels att utvecklingen för ett barn med utvecklingsstörning går långsammare men även 

att barnet kanske behöver puttas på och inspireras av andra för att till exempel prova nya 

saker och få möjlighet till utveckling. Utholm menar att andra barn oftast har den drivkraften 

inom sig medan ett barn med utvecklingsstörning behöver hjälp med den biten. 

 

Barn med utvecklingsstörning möter vissa begränsningar i sin utveckling, så som att 

korttidsminnet är sämre och att de har svårigheter att förstå symboler som exempelvis siffror 

och bokstäver. I mötet med dessa barn är det därför viktigt att exempelvis tänka på att inte be 

dem att hämta eller göra många saker på en gång. Be istället om en sak i taget eller ställ en 

fråga i taget så underlättar det för barnet. När man pratar med barnet om saker som för honom 

eller henne är okänt är det viktigt att tänka på att relatera detta nya till sådant som barnet mött 

tidigare (Utholm, 2003, s. 73-111).  
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Precis som alla andra barn når barn med utvecklingsstörning den fas i utvecklingen där de 

börjar testa gränser och får en egen vilja. De vuxna runt omkring barnet måste finnas till 

hands för att förhindra uttryckssätt för olika känslor som kan vara skadliga för barnet själv 

och andra runt omkring. Det är viktigt att man som vuxen tydliggör att det inte är själva 

känslan hos barnet som är fel utan sättet den uttrycks med, om det är skadligt för någon. En 

annan sak som man som pedagog behöver ta hänsyn till när det gäller uttryckssätt är att det 

bara är de uttryck som är skadliga för någon som bör förhindras. Om barnet ligger och skriker 

på golvet skadar det ingen utan räknas mer som ett omoget uttryck än som ett skadligt. Som 

pedagog ska man heller aldrig låta ett barn göra sig själv illa eftersom det skadar barnets 

självbild (Utholm, 2003, s. 73-111).  

 

Riddersporre (2003, s. 38) hänvisar till barnläkaren Jack P. Shonkoff, som även är professor 

inom barnhälsa och forskare inom medicin. Riddersporre menar att enligt Shonkoff finns det 

en del saker som man bör känna till när det gäller hur barn med DS leker. Bland annat blir 

leksaken de leker med i centrum vilket innebär att barnet uppslukas och stänger av 

omgivningen. När barn med DS leker tillsammans med andra barn kan det bli svårt för dem 

att delta på lika villkor eftersom de har behov av att repetera samma leksekvens många 

gånger. Den ofta ordlösa kommunikationen och de snabba växlingarna i leken har barn med 

DS svårt att följa med i. Låtsaslekar förekommer mer sällan hos barn med DS. 

 

En fundering som enligt Hellström (1993) många pedagoger ger uttryck för är hur mycket 

barn med olika funktionshinder bör integreras i den vardagliga verksamheten. Där drar hon 

slutsatsen att det måste vara sunt förnuft som får styra. Pedagogernas viktigaste uppgift är att 

se till att barnet mår bra och utvecklas allt efter hur den egna situationen ser ut. Mognaden hos 

barnet får bestämma om det är bra för barnet att få vara med så mycket som möjligt i 

verksamheten eller om utvecklingen främjas mer i arbete utanför gruppen. Om barnet behöver 

speciellt stöd, exempelvis i form av extra rörelselek, tycker dock Hellström att detta så långt 

det går bör integreras i den vanliga verksamheten. 

4.2 Barn med Downs syndrom - kommunikation 
Professor Iréne Johansson är ledande inom svensk forskning kring språket hos barn med DS 

och ingick under 1980-talet i ett forskningsprojekt som heter Tidig språkstimulering av 

mongoloida barn. I en uppsats om språk- och talutveckling (1981) hos barn som har DS 

skriver hon att de följer samma utveckling som normalbegåvade barn, skillnaden är att deras 
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utveckling går i långsammare takt. Hon menar även att forskare är eniga om att en av de 

funktioner som är mest försenade hos barn med DS är just språk- och talutvecklingen och att 

det är vanligare och i större omfattning än vid andra former av utvecklingsstörning. Även om 

uppsatsen skrevs för ett antal år sedan anser vi att den fortfarande är relevant då exempelvis 

Karlstadmodellen2, som är aktuell idag, bygger på denna forskning. 

 

För ca 30 år sedan trodde forskare att barn med DS hade talsvårigheter och ansåg då att 

barnen skulle få lära sig tecken istället som ett komplement. Efter en tid stoppades denna 

rekommendation med motiveringen att talet kan hindras om barnen med DS lär sig teckna. 

Efter utvärderingar vet man idag att teckenanvändning är till fördel och påskyndar både språk- 

och talutvecklingen. Man måste ha i beräkning att alla barn är olika och utvecklas i sin takt. 

Talet tar längre tid för barn med DS att lära sig och sker inte i samma takt som det tecknade 

ordförrådet gör. När talet hos barn med DS kommer igång ökar ordförrådet hela tiden, de 

ersätter tecken med ord och förstår sammanhanget av ord och tecken. Detta i sin tur medför 

att tecknen kommer mer i andra hand men har ändå en viktig roll då barnet lär sig något nytt 

begrepp (Johansson, 1996). När det gäller utvecklingen hos barn med DS finns idag 

undersökningar som visar att minst 50 % av barnen kan lära sig läsa och skriva och att 

kommunikationsträning har oerhört stor betydelse för dessa barn (Annerén, 1996, s. 39). 

 

Många människor med DS har hörselnedsättning på ett eller annat sätt och det påverkar i sin 

tur språkutvecklingen. För att kunna producera tal krävs även snabba talmotoriska rörelser 

vilket är svårt för barn med DS att behärska. Detta medför att barn med DS ofta har 

uttalssvårigheter och en allmän uppfattning är att det ofta är svårt att höra vad de säger. De 

utelämnar exempelvis delar av orden och nasalitet samt stamning är vanligt förekommande. 

Barn med DS har ofta stora svårigheter att rikta sin uppmärksamhet mot ett specifikt mål 

under en längre tid. Det påverkar också kommunikationen och språkutvecklingen negativt 

(Johansson, 1981).  

 

Enligt Johansson (1981) har barn med DS lättare för att utrycka sig med gester än för att 

producera tal. Hon menar även att det är lättare för dem att förstå det talade språket än att 

själva tala. Orsaken till att det är svårt för dem att producera tal är anatomiska avvikelser, 

exempelvis storleksförhållandet mellan tunga och mun. Kommunikationen är alltså en central 

                                                 
2 Karlstadmodellen förklaras under nästa rubrik 
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del i förskolans arbete med barn som har DS. Därför väljer vi att i följande avsnitt se närmare 

på en kommunikationsmodell: Karlstadmodellen. 

4.2.1 Karlstadmodellen 
Iréne Johansson (Karlstadmodellen, u.å.) har i samarbete med föräldrar, personal och forskare 

samt genom omfattande forskning tagit fram en modell, Karlstadmodellen, för språkträning 

som används för att hjälpa människor som har en språkstörning. Valet att presentera just 

denna modell här i vår uppsats grundar sig i att vi inte finner någon annan modell som 

används för barn med DS. Det finns diverse hemsidor3 som handlar om språkträning men som 

inte kan ses som modeller, utan dessa sidor innehåller mer fakta och tips. Dessa sidor hänvisar 

eller länkar ofta till Karlstadmodellen vilket vi anser gör Karlstadmodellen till primärkälla. 

 

Sammanfattningsvis syftar Karlstadmodellen till att det är viktigt att utgå från individen och ta 

hänsyn till individens egen utvecklingstakt samt att språkträning är ett livslångt lärande som 

kräver många engagerade och duktiga människor runt omkring. Den vuxnes roll är att vara 

vägvisare mot nästa fas i utvecklingen samt leda barnet framåt och ta bort eventuella hinder 

på vägen. Viktigt är också att tänka på att alla människor är olika och lär på olika sätt. Alltså 

kan inte denna modell ses som en metod som kan användas av alla människor på samma sätt 

utan det är viktigt att hitta det enskilda barnets sätt att lära(Karlstadmodellen, u.å.). 

 

När man arbetar med Karlstadmodellen (u.å.) är det exempelvis viktigt för personer i barnets 

närhet att öva sig i att se, tolka och förstå barnets försök att kommunicera. Det blir viktigt att 

inte bara se att barnet vill någonting utan även försöka förstå vad det vill. Samtidigt 

förespråkas att den vuxne lär sig att förstärka sitt egna verbala språk genom till exempel 

gester, tecken eller bilder. Barnet behöver även hjälp med att lägga grunden för en positiv 

självbild och det får de genom många positiva samspel med personer i dess omgivning. I 

kommunikationen med barn med språkstörning är det viktigt att man som lyssnare ger barnet 

tid att ta in ett budskap, tolka det för att sedan hinna tänka ut ett svar och uttrycka det. Som 

lyssnare är det även viktigt att träna sig i att se de ibland otydliga försöken till kommunikation 

och vara skicklig i att avväga om man ska hjälpa eller om hjälpen snarare hindrar barnets 

utveckling (Karlstadmodellen, u.å.). 

 

                                                 
3 www.sprakrum.se och www.teckna.se
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För att kunna kommunicera verbalt gäller det att finna sätt att både lära sig lyssna till och 

bilda tal. Detta är något som barn med språkstörning behöver träna extra mycket på. Att lära 

sig rikta lyssnandet mot det väsentliga och gallra bort det som inte är viktigt just då är sådant 

som kan vara svårt för barn med exempelvis DS. Att sedan hålla kvar hörselintrycken medan 

de kopplar dem till minnesbilder eller andra intryck är också något som de måste öva extra på. 

När de sedan ska börja prata gäller det att dels andas på rätt sätt och kunna använda musklerna 

i rygg, mage och bröst rätt. Till råga på allt gäller det även att de vet hur man ska använda 

rösten så att tonläge, styrka och variation blir bra. Människor som föds med hörselnedsättning 

eller med problem med motoriken, som behövs för att tala, har direkt från födseln sämre odds 

för att lära sig att prata (Karlstadmodellen, u.å.). 

 

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är något som 

Karlstadmodellen förespråkar. Att använda tecken, skrift, bilder och så vidare ger 

förutsättningar för att hitta det kommunikationssätt som passar den enskilde individen. Om 

tecken fungerar som stöd till kommunikationen så är det bäst och lättast eftersom inga 

redskap behövs (Karlstadmodellen, u.å.). 

5 Metod 
Under den här rubriken presenterar vi vår empiriska studie utifrån vilken metod vi använt oss 

av vid insamlandet av data. Vi ger även en förklaring av skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Därefter följer en redogörelse av vilken undersökningsgrupp vi vände oss 

till samt tankar vi hade i urvalet av denna grupp. Sedan följer en beskrivning av 

genomförandet av undersökningen och den analysmetod som vi använde oss av. Till sist ger 

vi i metoddiskussionen en bild av hur vi har arbetat för att öka tillförlitligheten på vår 

undersökning. 

5.1 Undersökningsmetod 
Trost (2005, s. 14) menar att den kvalitativa metoden ger möjlighet att sätta sig in i de 

intervjuades erfarenheter för att försöka hitta och förstå mönster i handlingar, tankesätt och 

känslor. Backman (1998, s. 31) menar att den kvalitativa metoden inte använder sig av siffror 

och tal utan av språkliga formuleringar. Larsson (1989, s. 7-8) skriver att kvalitativa metoder 

handlar om hur man med hjälp av fallstudier, intervjuer och observationer vill beskriva och 

skildra egenskaper av någonting verbalt. Den kvalitativa intervjun var för oss självklar som 

undersökningsmetod eftersom vi i vår uppsats ville ta del av andras erfarenheter. När man 
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istället vill mäta någonting, till exempel mängd och storlek, med hjälp av matematik och 

statistik, kallas det för en kvantitativ metod. Exempel på sådana metoder är enkäter, 

frågeformulär, experiment och tester (Backman, 1998, s. 31). 

5.2 Undersökningsgrupp 
För att uppfylla vårt syfte behövde vi komma i kontakt med pedagoger i förskolan som arbetar 

med barn med DS. När vi började fundera på hur vi skulle kunna komma i kontakt med dessa 

pedagoger för intervjuer, visste vi inte hur vi skulle gå tillväga. Detta löste sig dock genom en 

personlig kontakt som jobbar som logoped och som därför har kontakt med förskolor där barn 

med DS finns. Detta urval kan enligt Trost (2005, s. 120) betraktas som ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi här utnyttjar det första alternativ vi kom i kontakt med. Vi 

motiverar detta urval med att vår kontakt ändå ger oss möjligheter att nå samtliga pedagoger, 

inom rimligt avstånd, som arbetar med barn med DS. 

 

Vi skrev ett missivbrev4 med en förfrågan till de pedagoger vi ville intervjua. Enligt Stukát 

(2005, s. 46-47) bör ett sådant missiv innehålla information om studiens användningsområde, 

syfte och annat som är relevant för undersökningen. Vi har även tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (1990) givit ut. Principerna innebär bland 

annat att information ska ges om studiens syfte, att det är frivilligt att vara med samt att 

uppgifterna som den intervjuade lämnar behandlas konfidentiellt. Därför skrev vi till exempel 

i missivet att intervjun kommer att spelas in på band samt att pedagogerna kommer att vara 

anonyma och behandlas konfidentiellt i uppsatsen. Brevet vi skickade innehöll även en 

svarstalong där pedagogerna kunde anmäla sitt intresse av att delta i vår studie. Med fanns 

också ett frankerat och adresserat kuvert att sända svarstalongen i. Vår tanke med detta kuvert 

var att det skulle vara så enkelt som möjligt för pedagogerna att svara på vår förfrågan. 

 

Vi skickade elva brev och fick tillbaka sex svarstalonger från pedagoger som var intresserade 

av att delta i vår studie. När vi sedan ringde för att boka intervjutid kunde bara fyra pedagoger 

ställa upp under den tid vi hade till förfogande. De fyra pedagogerna har alla arbetat i 

förskolan mer än tio år. Ingen av dem är nybörjare inom vare sig förskolans värld eller i 

arbetet med barn med DS. Deras utbildningsbakgrund är olika och varierar från ingen 

utbildning alls efter grundskolan, förutom fortbildning, till barnskötarutbildning och 

                                                 
4 Se missivbrevet i bilaga A 
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förskollärarutbildning med fortbildning. Med fortbildning menar de intervjuade kortare 

kurser, egna litteraturstudier, föreläsningar och liknande. Alla intervjuade har på ett eller 

annat sätt fått utbildning i teckenspråk eller tecken som stöd. 

5.3 Beskrivning av genomförandet 
Våra intervjuer vill vi kalla ostrukturerade men med inslag av strukturerade frågor. Stukát 

(2005, s. 38-39) menar att i ostrukturerade intervjuer har man en frågeguide för att sedan följa 

den intervjuades svar med följdfrågor som: Kan du berätta mer? Han menar vidare att 

följdfrågor tar intervjun till en djupare nivå. När vi skriver att våra intervjuer har inslag av det 

strukturerade slaget tänker vi att våra intervjufrågor hade en viss ordning och en viss 

formulering som vi följde vilket Stukát menar hör till strukturerade intervjuer.  

 

Efter första intervjun utvärderade vi vår frågeguide5 och kom fram till att den behövde 

omarbetas lite för att få ett djupare samtal. Detta hade kunnat undvikas om vi hade gjort en 

träningsintervju innan intervjuerna med de fyra pedagogerna. Enligt Stukát (2005, s. 39) kan 

man genomföra träningsintervjuer för att finna eventuella svagheter i intervjufrågorna. Vi 

förstår nu i efterhand att vi borde ha gjort en sådan intervju eftersom vi endast hade fyra 

informanter att tillgå. Om vi hade genomfört en träningsintervju hade vårt resultat troligtvis 

påverkats på så sätt att vi hade fått ut mer av den första intervjun. Vi vill dock påpeka att den 

första intervjun trots detta var användbar och finns representerad både i resultat, analys och 

diskussion. I de tre följande intervjuerna förklarade vi mer syftet med vår uppsats och fick då 

svar som var mer inriktade mot möten och känslan vid möten med barn som har DS. Vi 

omformulerade även några av våra frågor. Viktigt för oss att berätta är också att vi för varje 

genomförd intervju kände oss säkrare och därmed blev följdfrågorna bättre med tiden. Vi 

förstod vikten av att ge pedagogerna tiden att tänka och svara.  

 

Under våra intervjuer fördelade vi rollerna så att en av oss höll i intervjun medan den andra 

satt bredvid och lyssnade för att komma med följdfrågor. Rollerna växlade vi för varje 

intervju. Stukát (2005, s. 41) menar att det finns fördelar med att vara två intervjuare eftersom 

man då kan se och ta in mer än vad en person kan. Han skriver även att det ofta är av 

effektivitetsskäl som man gör intervjuer ensam. Då vi endast hade ett fåtal intervjuer såg vi 

mer värde i att vara med båda två under samtliga. 

                                                 
5 Se frågeguiden i bilaga B  
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5.4 Analysmetod 
För att på ett bra och överskådligt sätt kunna analysera vårt intervjumaterial transkriberade vi 

våra fyra intervjuer. Därefter använde vi oss av det färgsystem som Trost (2005, s. 132) 

nämner som en teknik för att hitta mönster vid analysarbete. Vi kände dock att våra 

intervjufrågor var alltför styrande i denna metod då vi läste intervjusvaren i den ordningsföljd 

som var vid intervjuerna. Det gjorde att vi upplevde en begränsning när vi skulle finna nya 

kategorier. Vi valde istället att klippa isär transkriberingarna för att komma bort från 

ordningsföljden av frågorna. Detta tillvägagångssätt kände vi passade oss bättre eftersom 

resultatet inte var givet utan behövde analyseras med mycket fantasi och kreativitet, vilket 

enligt Trost (2005) är nödvändigt för analys av kvalitativ data. Svaren som pedagogerna gav 

ordnade vi till sex kategorier; Ett barn som alla andra, Förståelse för att alla människor inte 

är lika, Det speciella i kommunikationen, Pedagogiska utmaningar, Hitta lösningar och En 

speciell relation.  

5.5 Metoddiskussion 
För en studie med kvalitativ metod blir reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, svår att 

mäta. Stukát (2005, s. 126) nämner feltolkningar av frågor och svar, dagsformen hos 

informanten och felskrivningar eller felräkningar vid analysen som sådant som påverkar 

reliabiliteten. I och med att vi båda två var närvarande under samtliga intervjuer minimerade 

vi risken för feltolkningar av frågor och svar. Vi är dock medvetna om att informanternas svar 

kan vara påverkade av olika faktorer, som exempelvis att de kanske ville ge de ”rätta” svaren, 

vilket kan ha påverkat vårt resultat och därmed även vår analys. Vid behandlingen av data var 

vi båda aktiva och ifrågasatte till exempel hela tiden varandra om den andre tolkade 

intervjusvaren för mycket, men även här är vi medvetna om att arbetet med resultatet och 

analysen har en personlig prägel och att detta mer eller mindre har påverkat resultat och 

analys. 

 

Fyra informanter är en liten undersökningsgrupp vilket är oerhört viktigt att tänka på i 

samband med vår studie. Den undersökning på fyra intervjuer som studien grundar sig i ger 

enligt Stukát (2005, s. 129) inget generellt resultat och går inte att generaliseras och användas 

som gällande för en större grupp. 
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6 Resultat och Analys 
Även om inte alla intervjuade har pedagogisk utbildning har vi för läsvänlighetens skull valt 

att benämna alla som pedagoger. Under varje kategori presenterar vi ett eller flera citat som 

förstärker och förtydligar området under rubriken samt en sammanfattning av de intervjuade 

pedagogernas erfarenheter av olika möten med barn som har DS. Kategorierna har sedan 

kopplats till teori och tidigare forskning. För att visa på att alla fyra pedagoger finns 

representerade är de i citaten numrerade; Pedagog 1, 2 och så vidare. I sammanfattningarna 

däremot ser vi inte att det är av betydelse för vår studie att särskilja pedagogerna då vi inte är 

ute efter att analysera den enskilde individens åsikter. Vi är istället intresserade av vad 

informanterna har att berätta, uppfattningar och erfarenheter, och därför benämns de för 

läsvänlighetens skull i den löpande texten; några pedagoger, en av pedagogerna, en annan 

pedagog och så vidare. 

 

Citaten från intervjuerna i analysen är delvis omarbetade för att de ska bli mer läsvänliga. 

Med det menar vi att vi tagit bort ord som ”hmm”, ”ehh” och ”mmm” vilka vi anser inte 

påverkade innehållet i citaten. I tre citat finns markeringen /---/ vilket enligt Stukàt (2005, s. 

166) används vid längre uteslutningar i citat. Det vi uteslutit är längre stycken i intervjuerna 

som inte varit relevant för den aktuella kategorin där citatet presenterats. Ett citat innehåller 

även markeringen /…/ vilket enligt Stukát betyder kortare utelämning i samma mening. 

6.1 Ett barn som alla andra 
 

Ja, man måste ju lära känna barnet precis som vilket annat barn som helst. 
 (Pedagog 3) 

 
Javisst, dom har Downs syndrom men det är barn med olika känslor, behov och allting. 

(Pedagog 2) 
 

Några av de intervjuade pedagogerna nämner att de inte har någon större skillnad i sitt 

förhållningssätt gentemot barnen med DS. Barnet är först och främst ett barn som de behöver 

lära känna, precis som vilket annat barn som helst. Detta är enligt pedagogerna en viktig 

grundsten i bemötandet av barnen med DS eftersom de under intervjuerna ofta återkommer 

till detta resonemang. Hellström (1993) menar att alla barn måste bli accepterade med de 

svagheter och styrkor de har samt att det är behoven hos samtliga barn i barngruppen som ska 

styra verksamheten. Det gäller att som pedagog skapa förutsättningar för alla barns utveckling 

och lärande. Även i förskolans läroplan (Skolverket 2006) står det att förskolan ska ta hänsyn 
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till och anpassas efter varje barns behov och förutsättningar. Alla som jobbar i förskolan ska 

samarbeta för att barnen ska utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Pedagogerna ska 

också stimulera och vägleda barnen i lärandet och speciellt uppmärksamma barn som behöver 

extra stöd. 

 

En av pedagogerna menar att det hon kan om barn i allmänhet räcker för att hon ska kunna 

bemöta barnen med DS på ett bra sätt. Hon säger även att det är naturligt och att alla barn är 

speciella på sitt sätt. Pedagogen ger här uttryck för att alla barn är speciella och att barn med 

DS kan bemötas som vilket barn som helst. Den tidigare forskning som vi presentera i vår 

uppsats säger inte uttryckligen något om vilken betydelse andra erfarenheter har för arbetet 

med barn med DS. Viktigt att poängtera är dock att hela vår teoretiska del visar på att det 

krävs erfarenhet och kunskap i arbetet med dessa barn. 

 

En pedagog anser att många människor verkar ha svårt att möta det som är annorlunda och då 

kanske tittar bort, stirrar eller pratar över huvudet. Hon vill betona att det är viktigt att tänka 

på att det är personen man ska prata till. Den här pedagogen ger en bild av att det kan råda en 

osäkerhet i mötet med det som anses vara annorlunda. Hon ger uttryck för att det är viktigt att 

ha ett naturligt förhållningssätt till barnen så att man som pedagog inte redan i första mötet 

förutsätter att barnet är annorlunda. 

6.2 Förståelse för att alla människor inte är lika 
 

Alla tjänar ju på att ha sånna här barn på förskolan. Det berikar så mycket och ger förståelse för att man 
inte är lika. 

(Pedagog 3) 
  

Det är ju det som är så bra när man har barn med olika former av handikapp. Det blir naturligt för de 
andra barnen. 
                         (Pedagog 1) 

  

Barnen med DS ger enligt pedagogerna en förståelse för att alla människor inte är lika. En av 

pedagogerna poängterar även vikten av att förstå att alla barn med DS inte heller är lika. Även 

detta verkar vara en av de intervjuade pedagogernas grundstenar som de använder sig av i 

bemötandet av barnen. De flesta uttrycker klart att barnen med DS berikar verksamheten och 

tycker att det är väldigt positivt att de andra barnen verkar tycka att det är naturligt. 

Sammanfattningsvis verkar de flesta pedagogerna glada över att de kan säga att de övriga 
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barnen i barngruppen ser på barnen med DS på ett naturligt sätt vilket ger sken av att 

pedagogerna inte ser detta naturliga bemötande som en självklarhet.   

 

Den litteratur vi tagit del av problematiserar inte mötet mellan de andra barnen i barngruppen 

och barnet med funktionshinder. Ingen av förskolorna har valt att prata med övriga barn om 

att ett barn med DS ska börja på förskolan. Alla fyra pedagoger är eniga om att det inte finns 

någon anledning till sådan förberedelse. Även här ger pedagogerna ett samlat intryck av att 

mötet med de övriga barnen och barnet med DS bör hållas så naturligt som möjligt. De ger 

uttryck för att det inte finns någon anledning till att skapa frågor hos barnen innan barnen 

själva börjat fundera. Det finns alltså enligt dem ingen anledning att skapa ett problem i 

onödan. För barn är det enligt en av pedagogerna inte någon stor sak utan de ser det som 

naturligt. Hon menar även att det är viktigt att göra vardagen så naturlig som möjligt så att 

man inte förstorar upp exempelvis tecken och annan träning. Det den här pedagogen antyder 

här är att barn ser på saker, som vi vuxna anser vara onormala, med andra ögon och att det är 

viktigt att som pedagog kunna tänka sig in i situationen ur barnens perspektiv.  

6.3 Det speciella i kommunikationen 
 

Jag kan läsa på ögonen vad hon vill för någonting. Jag har haft henne så länge att jag kan se vad hon vill 
eller när hon får ett utbrott eller när det är någonting och då kan jag läsa av det. 
                          (Pedagog 4) 

 
Dom här barnen har lättare att göra sig förstådda av andra om de kan förstärka talet med tecken. /---/ 
Sånna situationer är jätteroliga för det har hon inte gjort förut. Hon har inte visat mig men nu visade hon 
mig tydligt att det pusslet vill jag lägga. 

(Pedagog 3) 
 

De fyra intervjuade pedagogerna använder på ett eller annat sätt tecken som stöd i sitt arbete 

med barnen som har DS. Detta visar på hur betydelsefull språkträningen är och att det är just 

språk- och talutvecklingen som är mest försenad hos dessa barn (Johansson, 1981). Barn med 

DS har enligt en pedagog lättare att göra sig förstådda av andra om de kan förstärka sitt tal 

med tecken vilket Karlstadmodellen (u.å.) också förespråkar. En av pedagogerna nämner även 

att tecken som stöd berikar alla barns språkutveckling. Hon ger exempel på att de yngre 

barnen på hennes avdelning ibland använder sig av tecken för att göra sig förstådda. 

 

Samtliga av de fyra intervjuade pedagogerna utrycker en känsla av otillräcklighet när de 

känner att de inte förstår barnet. Denna otillräcklighet beskrivs i olika nivåer allteftersom 
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barnen har olika förutsättningar för kommunikation. En del av barnen tar exempelvis inte till 

sig tecken, vilket enligt pedagogerna gör att kommunikationen försvåras. Pedagogerna 

beskriver då en känsla av frustration över att inte nå barnet. En pedagog beskriver dessutom 

hur svårt det kan vara att se barnets frustration över att inte kunna göra sig förstådd. 

Sammanfattningsvis ger pedagogernas uttryck för otillräcklighet och frustration en bild av de 

svårigheter som kan uppstå i kommunikationen med barn som har DS. Karlstadmodellen 

(u.å.) poängterar att språkträning är ett livslångt lärande, att människorna runtomkring har en 

oerhört stor betydelse för utgången samt hur viktigt det är att utgå från individens utveckling 

och att tänka på att alla människor lär på olika sätt. 

 

Ett par pedagoger i vår studie beskriver att de lärt sig att läsa av barnet och på så sätt ser vad 

det vill vilket i arbetet med Karlstadmodellen (u.å.) ibland är en förutsättning i 

kommunikationen med barn som har språkstörning. Pedagogerna lyfter här alltså den 

speciella kunskap som krävs i mötet med barn som har DS. Karlstadmodellen (u.å.) 

framhåller också vikten av att se och tyda de ibland otydliga tecknen hos barnen men att det 

inte bara är meningen att man som pedagog ska se att barnet vill någonting utan även lära sig 

att tyda vad barnet vill.  

  

I situationer då pedagogerna känner att det är svårt att förstå vad barnen vill har de alla funnit 

olika lösningar på problemet. Några nämner att när de inte förstår barnen är det viktigt att 

tänka på vilket sammanhang de befinner sig i eller vad som har hänt tidigare under dagen för 

att komma på vad barnet vill. När barnet har kommit så långt i utvecklingen att det kan 

bekräfta att pedagogen förstått rätt underlättar det för kommunikationen. Karlstadmodellen 

(u.å.) förespråkar att pedagogerna lär sig att använda tecken, gester eller bilder för att på så 

sätt förstärka talet och underlätta i kommunikationen med barnet. Andra förslag som 

pedagogerna i vår studie ger för att underlätta i kommunikationen är exempelvis att man ska 

tänka på samma sätt som i arbetet med små barn. Det är då viktigt att vara tydlig både verbalt 

men även när det gäller kroppsspråket. I arbetet med barn med DS beskriver en av 

pedagogerna att hon i kommunikationen måste gå ner i nivå och prata på ett annat sätt. Både 

Utholm (2003) och Johansson (1981) skriver att barn med DS följer samma utvecklingsfaser 

som andra barn, men skillnaden är att utveckling hos dessa barn går långsammare. Utholm 

(2003) nämner även hur betydelsefull en lugn och förutsägbar vardag är för att dessa barn ska 

må bra och nå utveckling.  
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En annan koppling som pedagogerna gör mellan barn med DS och yngre barn som håller på 

att lära sig prata, är att precis som yngre barns första ord behöver tydas måste även de tecken 

som barnen med DS använder tydas och förstås. Det blir då enligt några av pedagogerna 

viktigt att arbetslaget samarbetar och tillsammans försöker förstå barnens tecken. En pedagog 

berättar att så fort barnet lärt sig ett nytt tecken är det viktigt att berätta det för sina kollegor så 

att alla kan förstå barnet. Det pedagogerna framhåller här är vikten av att verkligen arbeta 

tillsammans i arbetslaget för att skapa förutsättningar för barnets kommunikativa utveckling. 

 

När det gäller kommunikationen upplever några av pedagogerna att det är extra roligt när de 

kan se framsteg. En pedagog beskriver det som känslan av att ha vunnit högsta vinst när 

barnet hon arbetat med gör sitt första tecken. Däremot beskriver pedagogerna att det är 

frustrerande och jobbigt när de tränar och tränar, övar och övar men ingenting händer. De små 

framstegen beskrivs emellertid som väldigt betydelsefulla för både barnets och pedagogens 

motivation. Pedagogernas beskrivningar av olika känslor de får i arbetet med barnen som har 

DS ger sammanfattningsvis en bild av hur krävande och svårt arbetet med dessa barn kan 

vara. De visar att tålamod och målmedvetenhet är viktiga komponenter i deras arbete.  

6.4 Pedagogiska utmaningar 
 

Man behöver liksom ha lite nya utmaningar så att man inte kör på i samma gamla spår. Man utvecklas ju 
hela tiden och det är ju det som är kul. /---/ Jo, alltså det är mycket jobbigare överhuvudtaget. Man måste 
tänka hela tiden, mycket mera medvetet, alltså extra medvetet. Man jobbar ju medvetet med alla barn 
naturligtvis, men extra mycket. 
                          (Pedagog 1) 

 
Det är spännande att lära sig något nytt i jobbet och prova på hur det är.  

(Pedagog 2) 
 

Många av pedagogerna upplever att arbetet med barnen med DS är en spännande och rolig 

utmaning samtidigt som det är jobbigt ibland. Att lära sig nya saker och få lite mer utmaning i 

arbetet är sådant som nämns som spännande och roligt. Exempel på saker som upplevs 

jobbiga är att pedagogerna hela tiden måste tänka flera steg framåt och inte bara göra. De 

upplever att de arbetar mycket mer medvetet än med andra barn. Karlstadmodellen (u.å.) 

syftar till ett mycket medvetet arbetssätt när det gäller barnens språkutveckling. Även Utholm 

(2003) och Hellströms (1993) böcker kring hur dessa barn bör bemötas visar tydligt hur 

viktigt det är med ett medvetet arbets- och förhållningssätt i mötet med barn som har DS. 
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En av pedagogerna nämner kommunikationen med barnet med DS som den största 

pedagogiska utmaningen i sitt arbete, vilket kan förstås i samband med att forskning visar att 

just kommunikationen är den funktion som är mest försenad hos dessa barn (Johansson, 

1981). Samma pedagog menar även att det är en stor utmaning att uppfylla det krav 

omgivningen, föräldrar och arbetsgivare ställer på henne, att hon ska vara den som kan. 

Pedagogen uttrycker alltså att kraven från omgivningen på hennes yrkesskicklighet är stor 

men att hon ser det som utmaning i arbetet istället för krav.   

6.5 Hitta lösningar 
 

Istället för att jag ska tjata en gång till kan jag vänta lite. Ja, men nu gör vi det? [frågar barnet] JAA! 
[barnet svarar] Då har det liksom sjunkit in i honom. /…/ Varför gör jag inte såhär jämt?   

(Pedagog 2) 
 
Någon utav oss är ju alltid med som ett stöd och finns där även om vi inte alltid precis är med men vi 
finns där i bakgrunden. 
                          (Pedagog 1) 

 

Alla fyra pedagoger berättar om hur de måste finna lösningar på svårigheter i vardagen i 

förskolan när det gäller barnen med DS. En lösning som alla nämner är att det hela tiden 

måste finnas en ansvarig vuxen i närheten av barnet. Detta för att till exempel hjälpa barnet i 

samspel med de andra barnen. Pedagogernas resonemang stämmer överens med det Utholm 

(2003) skriver om att en vuxen alltid bör finnas i närheten vilket enligt Utholm handlar om att 

barnen behöver extra omsorg, stimulans och vägledning. Några av pedagogerna nämner att 

det är en viktig balansgång mellan att vara närvarande men ändå låta barnet vara självständigt. 

Enligt Hellström (1993) är pedagogens uppgift att skapa förutsättningar för att barnen ska 

kunna utvecklas till självständiga och kompetenta individer. Pedagogerna i vår undersökning 

löser det genom att hålla avstånd men ändå vara uppmärksamma på vad som händer kring 

barnet. 

 

Enligt Utholm (2003) är det extra viktigt för barn med utvecklingsstörning med en lugn och 

förutsägbar vardag. Hellström (1993) skriver att dessa barn mer än andra barn behöver bli 

sedda och bekräftade. Ett alternativ som några av pedagogerna nämner som önskvärt är att 

barnen med DS borde gå i barngrupper där det är färre barn. De menar att alla barn egentligen 

behöver mindre barngrupper men att det är extra jobbigt för barn med DS att vara i stora 

grupper då de behöver lugn och ro för att till exempel leka färdigt. Att ingå i en stor 

barngrupp är enligt en av pedagogerna inte den bästa förutsättningen för barn med DS. 
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Gemensamt för samtliga pedagoger är att när de finner en lösning på en situation känner de 

glädje och tillfredställelse i sin yrkesroll. Tips som de ger som lösningar i mötet med barnen 

med DS är exempelvis att man måste ta det lugnare och ge barnen mer tid att ta in 

informationen. Att tjata hjälper ofta inte. En pedagog uttrycker tydligt att hon hela tiden måste 

påminna sig om att ge barnet mer tid. I kommunikationen med barn som har språkstörning är 

det viktigt när man arbetar med Karlstadmodellen (u.å.) att ge barnen tid. De behöver tid till 

att ta in, tolka och tänka ut för att kunna ge ett svar. 

6.6 En speciell relation 
 

Man får ju verkligen sina rutiner och sina vanor och kan verkligen utnyttja den kontakten vi har. Vi gör ju 
mycket där vi bygger upp den här speciella kontakten. 
                          (Pedagog 2) 

 
De kräver lite mer men ger så mycket mer tillbaka. /---/ Man får inte ta på sig för mycket och man får inte 
vara för personlig med såna här barn men det är svårt. 

(Pedagog 4 ) 
 

Relationen till barnet med DS beskrivs av de flesta pedagogerna som speciell. Allt från mötet 

på morgonen och avskedet på eftermiddagen till alla de speciella rutiner som finns är sådant 

som de menar är lite extra med dessa barn. En av pedagogerna känner bekräftelse på att 

kontakten mellan henne och barnet är bra när barnet inte gärna vill gå hem på eftermiddagen. 

När det ändå är dags att säga hejdå har de ett speciellt avsked sinsemellan. En annan pedagog 

poängterar att relationen bara bör vara så speciell som barnen behöver. Hon menar att man 

bör sträva efter att barnet inte ska bli alltför bunden till en person. Detta håller Hellström 

(1993) med om då hon förespråkar ett förhållningssätt som gör barnen självständiga och 

kompetenta. Karlstadmodellen (u.å.) framhåller vidare att den vuxnes roll är att vara vägvisare 

mot nästa fas i utvecklingen samt leda barnet framåt och ta bort eventuella hinder på vägen.  

 

De flesta av pedagogerna uttrycker att barnen med DS kräver mer av dem men samtidigt ger 

de så mycket mer tillbaka. Speciella kramar, leenden och nickar förgyller pedagogernas 

vardag och arbetet med barnen. Denna speciella relation har enligt pedagogerna även en 

annan sida. Det är svårt att inte bli för personlig i relationen med dessa barn och det beskriver 

några av pedagogerna som ett dilemma. En av pedagogerna jämställer sina känslor för barnet 

med moderskänslor och menar då att hon ibland försvarar barnet precis som om det vore 
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hennes eget. En annan pedagog menar att det är oundvikligt att kontakten blir speciell men det 

är viktigt att vara professionell och hålla distansen till sitt privatliv. 

7 Diskussion 
Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2006) går språk och lärande hand i hand och stimulering av 

språket får därför en central roll i förskolan. Både den teoretiska delen och vår empiriska 

undersökning visar att barn med DS ofta har försenad språkutveckling och behöver extra stöd 

och stimulans för att nå utveckling. Vi kopplar här samman språk och lärande hos barn med 

DS. Slutsatsen utifrån detta blir att det i arbetet med dessa barn inte bara är viktigt att se till 

deras språkliga svårigheter utan även ha förståelse för att den språkliga förseningen påverkar 

lärandet. Alla fyra pedagoger nämner på ett eller annat sätt kommunikationen som en stor del 

i arbetet med barnen som har DS. Positiva och negativa erfarenheter beskrivs av samtliga 

pedagoger. För att komma runt problem har pedagogerna blivit tvungna att finna egna 

lösningar vilket visar på att det är viktigt att som pedagog kunna ta ett steg längre i 

professionen och tro på sin egen kunskap. Vår studie visar att pedagogens kapacitet att 

utvecklas spelar en betydande roll i mötet med barnen som har DS. 

 

Några av pedagogerna pratar om att de varit tvungna att lära sig läsa av barnen för att på så 

sätt kunna kommunicera med dem. Orsaker som nämns är i sådana fall barnens oförmåga att 

göra sig förstådda eller att de inte vill använda tecken. I arbetet enligt Karlstadmodellen (u.å.) 

är det i sin tur dels viktigt att personer i barnens närhet lär sig att tyda otydliga tecken och 

andra försök till kommunikation. Karlstadmodellen förespråkar även att man som vuxen 

måste ge barnet tid att ta in, tolka, tänka ut och ge ett svar. Ett dilemma som vi ser här kan 

uppstå är i situationer när det blir svårt att avgöra om pedagogens tolkningar av barnets tecken 

hjälper eller stjälper. Utholm (2003) skriver att det är viktigt för barnens självförtroende att få 

känna sig förstådda. Var går gränsen när man som pedagog borde ge barnet mer tid för att öva 

sig i att göra sig förstådd och på så sätt utvecklas?  När bör man som pedagog istället tolka 

tecken för att stärka barnets självkänsla genom att barnet får känna sig förstådd? 

 

Känslan av otillräcklighet är ofta återkommande hos våra intervjuade pedagoger. För det 

mesta är det i kommunikationen med barnen, då de inte förstår tecken eller signaler som 

känslan gör sig påmind. Att som pedagog möta barn med DS är enligt de intervjuade 

pedagogerna en stor utmaning både i det pedagogiska arbetet men också känslomässigt. När 

det gäller kommunikationen med barn som har DS menar pedagogerna att svårigheten är att 
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ge barnen den tid de behöver samt att tyda deras tecken. En av pedagogerna pekar på hur hon 

vänt kraven som omgivningen ställer på henne till att istället göra dem till utmaningar i 

yrkesrollen. Många av pedagogerna visar att arbetet med barn som har DS både kan vara 

spännande, roligt men samtidigt jobbigt. Den viktigaste erfarenheten som de här delar med sig 

är att man måste se de små framstegen och glädjas åt dem för att kunna motivera både sig 

själv och barnet. Den tidigare forskning vi har med i vår uppsats beskriver inte hur pedagoger 

erfar arbetet med dessa barn utan snarare det praktiska arbetet vilket gör de intervjuade 

pedagogernas erfarenheter intressanta. 

 

Pedagogerna i vår undersökning pratar om att de andra barnen i barngruppen möter barnen 

med DS på ett naturligt sätt och att de inte alls har många frågor om det som av oss vuxna ses 

som annorlunda. Detta är en betydelsefull erfarenhet och ett prov på den erfarenhet som 

pedagogerna har att dela med sig av. Litteraturen som vi har med i vår uppsats 

problematiserar i sin tur inte detta vilket gör att det blir svårt att ställa det empiriska materialet 

mot den forskning som vi tar upp. Enligt Riddersporre (2003) menar Shonkoff dock att barn 

med DS får svårare att leka på samma villkor som andra barn eftersom de har svårt att följa 

med i den ibland snabba, ordlösa kommunikationen samt att de sällan leker låtsaslekar. Vi 

menar att den pedagogiska utmaningen kan bli att göra barnet med funktionshinder så delaktig 

som möjligt, precis som Hellström (1993) skriver, samtidigt som vi ser att exempelvis 

samspelet i leken kan möta svårigheter eftersom barnen inte leker på samma villkor.  

 

Utvecklingen hos barnen med DS går enligt forskning långsammare än hos andra barn vilket 

gör att de i relation till sina jämnåriga blir efter i utvecklingen. Utholm (2003) menar att det är 

extra viktigt i arbetet med barn som har utvecklingsstörning att vara medveten om barns 

utvecklingsfaser. Pedagogerna i vår studie anser att det är viktigt med ett medvetet 

förhållningssätt och upplever att de arbetar mycket mer så med barnen som har DS än med de 

andra barnen. Ett medvetet tänkande som några av pedagogerna betonar är att de i sitt 

bemötande av barnen med DS tänker som de gör när de möter de yngre barnen, vilket vi 

tycker låter logiskt med tanke på det ovan nämnda om utvecklingstakten. De ger andra 

praktiska förslag på hur man som pedagog bör möta barnen som har DS än vad vi kunnat läsa 

oss till i tidigare forskning. Exempelvis pratar de om att gå ner i nivå och att det precis som 

med yngre barn är viktigt att vara tydlig i den muntliga kommunikationen och kroppsspråket. 

För att ändå problematisera detta blir det enligt oss även viktigt att ha i åtanke alla de speciella 
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behov som dessa barn har och inte enbart förenkla arbetssättet genom att bemöta dem som om 

de vore yngre barn. 

 

Karlstadmodellen (u.å.) syftar till att den vuxne ska vara vägvisare och leda barnet mot nästa 

fas i utvecklingen. Hellström (1993) rekommenderar att pedagogerna intar ett förhållningssätt 

som ger självständiga och kompetenta barn. Pedagogerna i vår studie problematiserar den 

speciella relationen som ändå uppstår mellan dem och barnen med DS och menar att den har 

två sidor, en positiv och en mer negativ. Vi tycker inte att det är konstigt att den speciella 

relationen mellan barnet och pedagogen uppstår eftersom barnen med DS kräver mer och 

behöver extra omsorg och omtanke. Det som de fyra intervjuade pedagogerna ser som svårt är 

att behålla det professionella förhållningssättet utan att bli för personlig i kontakten med dessa 

barn. Trots att pedagogerna har arbetat med barn som har DS i många år ser många 

fortfarande dilemmat i att finna balansgången i den speciella relationen till barnet. De menar 

att det blir extra viktigt att hålla distansen i sin profession eftersom relationen mellan dem och 

barnet på förskolan är så speciell och intensiv. Pedagogerna i vår studie ger oss här insikt i att 

det blir viktigt att som pedagog hålla distansen för att inte komma barn och familj för nära, så 

att man kan ha ett privatliv utanför sin yrkesroll. Samtidigt utrycker de att detta blir en 

svårighet då närheten mellan barn och pedagog behövs eftersom samspelet och relationen 

mellan dem är beroende av att det finns trygghet, tillförlitlighet och förståelse. För att främja 

barnets utveckling är de fyra pedagogerna i vår empiriska studie och den forskning som vi 

presenterar i vår uppsats överens om att det är viktigt att barnet inte får en alltför nära relation 

till pedagogerna på förskolan för att kunna utvecklas till en självständig individ.  

 

Under intervjuerna önskar några av pedagogerna att barnen med DS skulle få vara i 

barngrupper där det är färre barn eftersom de behöver mer stöd, hjälp och framför allt mer tid 

för att nå utveckling. Mindre barngrupper är väl något som alla barn skulle må bra av säger en 

av pedagogerna, men menar att barnen med DS behöver det extra mycket. Pedagogerna finner 

stöd angående detta i förskolans läroplan (Skolverket, 2006) där det uttryckligen står att 

förskolan ska anpassas efter varje individ och dess speciella förutsättningar. De fyra 

pedagogernas önskan om att dessa barn bör ingå i barngrupper med färre barn blir en 

betydelsefull slutsats i vår diskussion som är väl förankrad i förskolans läroplan. Tyvärr kan 

vi inte finna svar hur pedagogerna löser detta problem i verksamheten. Att vi ändå nämner det 

här är för att synliggöra pedagogernas viktiga erfarenheter och kunskaper om vilka 

förutsättningar som är bäst för barnen med DS. 
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7.1 Avslutande diskussion 
Mycket av den forskning som vi behandlar i vår uppsats ger en generell bild av hur barn med 

utvecklingsstörning eller DS bör bemötas. De fyra pedagoger som vi samtalat med vill 

emellertid framhålla hur viktigt det är att förstå att alla barn är olika och att alla barn med DS 

också är olika. Vi kan se att det enlig dem är en av grundstenarna i bemötandet av barnen med 

DS i förskolan. En av de viktigaste slutsatserna vi kommit fram till i våra samtal med 

pedagogerna och som vi verkligen vill betona, är vikten av att möta varje barn med 

inställningen att lära känna individen i sig först och borste från funktionshinder och 

utvecklingsstörning. Barnen med DS är ur det perspektivet ett barn som alla andra. Vår 

litteraturgenomgång visar att dessa barn kan ha många speciella behov och förutsättningar och 

ur det perspektivet blir barnen istället speciella barn som behöver mötas med förståelse för 

deras situation och behov. 

 

Syftet med vår uppsats var att få vetskap om de erfarenheter som fyra pedagoger i förskolan 

har i sin yrkesroll, alltså sådan erfarenhet som de fått genom möten med barn som har DS och 

som blir till pedagogens ”skatt och egendom”. Problemet vi arbetat med är att synliggöra 

denna kunskap som inte finns att läsa sig till, så länge pedagogen håller den för sig själv. För 

att nå vårt syfte var vi alltså tvungna att synliggöra pedagogernas erfarenheter vilket vi i både 

analys och diskussion visar prov på. Analysens sex kategorier; Ett barn som alla andra, 

Förståelse för att alla människor inte är lika, Det speciella i kommunikationen, Pedagogiska 

utmaningar, Hitta lösningar och En speciell relation ger en bild av vilka centrala delar som 

pedagogernas erfarenheter består av. Några konkreta exempel på de erfarenheter som 

pedagogerna delar med sig av är vikten av att i mötet med barnen som har DS först och främst 

lära känna individen och försöka bortse från syndromet. De delar även med sig av insikten att 

den nära relationen som måste finnas mellan pedagog och barn har både en positiv och en mer 

negativ sida, där den mer negativa sidan blir svårigheten att finna balansen i närheten och 

relationen till barnet. Att lära sig se de små framstegen i barnens utveckling som stora 

framgångar är oerhört värdefullt för både barnens och pedagogernas motivation och får bli det 

avslutande exemplet på pedagogernas erfarenheter som framkommit genom vår uppsats.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning  
En utveckling av vår egen studie skulle kunna vara att som komplement till de intervjuer vi 

gjort genomföra observationer av pedagoger i barngrupper där barn med DS finns. Detta för 
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att ur ett annat perspektiv försöka komma åt pedagogernas erfarenheter och på så sätt 

synliggöra deras pedagogiska ”skatter”. 

 

Vi tycker även att det skulle vara intressant att som vidare forskning göra en studie av andra 

barns bemötande av barn med DS. Först och främst skulle denna studie grundas på 

observationer av barnens möten. Frågeställningar som skulle vara intressanta att arbeta vidare 

med är; Hur reagerar de övriga barnen när ett barn med DS börjar på förskolan? Vilka frågor 

ställs till barnet och pedagogerna? Bemöts barnet med DS annorlunda av de andra barnen? 

Borgunn Ytterhus (2003) har gjort en undersökning kring barns sociala samvaro och där tittat 

närmare på inklusion och exklusion i förskolan vilket skulle vara en bra utgångspunkt för en 

undersökning. 

8 Slutord 
Vi vill tacka de sex pedagoger som anmälde intresse av att medverka i vår studie. Ett speciellt 

tack vill vi ge till de fyra pedagoger som sedan kom att medverka, utan era värdefulla 

kunskaper och erfarenheter hade vår studie inte gått att genomföra. Vi vill även tacka den 

logoped som förmedlade den första kontakten mellan oss och pedagogerna. Sist men inte 

minst vill vi tacka vår handledare AnnaLena Hållner för bra handledning och respons under 

arbetet med uppsatsen. 
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Bilaga A: Missivbrev 

Hej! 
 
Vi är två studenter vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, som läser till 
förskollärare. Nu är det dags för oss att skriva vår C-uppsats, därför vänder vi oss till dig. 
 
I vår studie till C-uppsatsen skulle vi vilja ta del av din erfarenhet och kunskap av att arbeta 
med barn med Downs Syndrom. Som blivande förskollärare är vår önskan att kunna möta alla 
barn på ett bra, utvecklande och rättvist sätt därav perspektivet på uppsatsen. 
 
Vi skulle vilja intervjua dig om detta någon gång i slutet av april/början av maj, vecka 17 eller 
18. Om du önskar får du ta del av intervjufrågorna några dagar innan själva intervjun. Du 
bestämmer även tid och plats för intervjun, vi rättar oss helt efter dig. Intervjun kommer att 
bandinspelas för att sedan transkriberas, dvs. skrivas ner. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och du kommer att vara helt anonym i vår uppsats. Efter vi är färdiga med vår 
uppsats förstörs bandet med intervjun. 
 
Om du är intresserad av att delta i vår studie, fyll i talongen nedan och skicka det till oss, 
senast 13 april, i det bifogade och frankerade kuvertet. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
Therese Källner      Linnéa Nordin 
XXX-XXXXXXX     XXX-XXXXXXX 
xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se
  
…………………………………………………………………………………………………... 
 

SVARSTALONG 
 
Jag vill gärna delta i studien 
 
NAMN:___________________________________________________________ 
 
 
FÖRSKOLA:______________________________________________________ 
 
 
TELEFONNUMMER TILL FÖRSKOLAN:______________________________ 
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Bilaga B: Intervjuguide 
Inledning 

- Presentation av oss själva 
- Presentation av syftet med vårt arbete (Samtalet kommer att grunda sig i hur du erfar 

att det är att arbeta med barn med DS.) 
- Informera om att intervjun bandinspelas 
- Förklaring av hur intervjumaterialet kommer att användas (konfidentiellt, anonymitet, 

materialet förstörs en tid efter det vi blivit godkända) 
- Förklara vem av oss som håller i intervjun och den andres roll. 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
- Hur länge har du arbetet som förskollärare/barnskötare? 
- Har du någon utbildning inriktad mot barn med DS? 
- När gick du i så fall den utbildningen, före eller efter barnet med DS började på 

förskolan? 
- Har du annan erfarenhet som har betydelse för ditt arbete med barn med DS? 

 

Intervjufrågor 

- Hur kände du när du först fick reda på att ett barn med DS skulle börja på förskolan, i 
din barngrupp? 

- Stämde dina förväntningar och tankar med hur det blev? Berätta… 
 

- Förberedde ni er på förskolan på något speciellt sätt inför det första mötet med barnet?  
I så fall hur? (du själv, arbetslagen, barngruppen) 

 

- Berätta om dina tankar innan första mötet med barnet och hur mötet sedan blev. 
 

- Finns det några situationer där du tycker att du behöver agerar annorlunda för att 
barnet har DS? (Lek, påklädning, utomhus och matsituation) 

- Berätta om några sådan situationer… 
 

- Har du någon gång känt otillräcklighet i mötet med barnet med DS? Ge i så fall 
exempel på ett sådant möte… 

 

- Berätta om något i ditt möte i vardagen med barnet som du tycker är extra roligt. 
- Berätta om något i ditt möte i vardagen med barnet som du tycker är extra svårt. 
- Berätta om något i ditt möte i vardagen med barnet som du tycker har berikat dig som 

pedagog. 
 

- Upplever du att det ställs andra krav på dig som pedagog i mötet med barnet med DS 
än när du möter andra barn? Berätta hur du tänker? 
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- Hur tror du att det du berättat för oss under den här intervjun kan hjälpa andra 
pedagoger i mötet med barn med DS? (Några nyckelord) 

 

- Har du något mer som du vill tillägga innan vi avslutar samtalet? Något som vi inte 
har frågat om eller något som du vill utveckla vidare. 

 

Avslutning 

- Tack för att du ville ställa upp. 
- Är det okej om vi återkommer om vi behöver fråga någonting? (Telefon) 
- Uppsatsen kommer att finnas på Universitetsbiblioteket i Norrköping. 
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