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Sammanfattning    

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper pedagogen kan behöva i 

sitt arbete med barn som har diagnosen Downs syndrom samt vilka arbetssätt som tillämpats i 

förskolan. När vi benämner ordet pedagoger syftar vi på all personal i förskolan vilket 

inkluderar både barnskötare och förskollärare.  

 

Studien baseras på fyra respondenters erfarenheter av yrket som assistent till barn med 

diagnosen Downs syndrom. Vi har använt oss av intervju som metod för att få så konkreta och 

ingående svar som möjligt. Resultatet baseras på respondenternas intervjusvar och i 

diskussionen har vi kopplat resultatet till tidigare forskning. Resultatet i studien visar 

att pedagogerna som arbetar med barn som har diagnosen Downs syndrom har ett stort ansvar 

främst när det gäller barnens språkliga utveckling. Vi har även kunnat konstatera att barn som 

har diagnosen Downs syndrom behöver få tillgång till hjälp och stöd i verksamheten genom 

en assistent som ser till barnets behov.   

 

Under studien har vi främst riktat oss mot barn som har diagnosen Downs syndrom för att vi 

ville få en djupare kunskap om diagnosen. Alla respondenter som deltog under studien hade 

erfarenheter kring arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom. Vi kan dock se att all 

information vi fått fram under studien även skulle kunna gynna barn som har någon annan 

form av språksvårighet eller diagnos. 

 

Nyckelord: Downs syndrom, språkutveckling, socialt samspel, tecken som stöd   
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Förord 

 

Vi vill tacka alla som har medverkat i vår studie och framförallt vill vi tacka 

alla respondenter som berättade om sina erfarenheter kring arbetet med barn som har 

diagnosen Downs syndrom. Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig. Tack!   
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 1. Inledning      

Antalet barn som föds i Sverige med diagnosen Downs syndrom är relativt jämnt varje år. 

Under 2009 föddes 143 barn med diagnosen Downs syndrom och år 2012 föddes det 135 barn 

med diagnosen (Svenska downföreningen, 2013). Alla barn med diagnosen Downs syndrom 

som föds i Sverige ska enligt skollagen erbjudas plats i förskolan. Förskolan ska vara en trygg 

plats där omsorg, lärande och utveckling ska bilda en helhet (Svensk författningssamling, 

2010, kap. 8. 2 §). Om personalen i en verksamhet anser att ett barn är i behov av särskilt stöd 

är det förskolechefens ansvar att ordna detta för barnet (Svensk författningssamling, 2010, 

kap. 8. 9 §). Det föds omkring 135 barn per år med diagnosen Downs syndrom i Sverige och 

förskolan är en plats för alla barn oavsett vilka svårigheter barnet kan ha. Det finns därför en 

chans att vi som arbetar i förskolan kommer möta dessa barn i verksamheten.  

 

Barn med diagnosen Downs syndrom kan ha problem inom olika områden som till exempel 

språk, motorik och i det sociala samspelet. Enligt läroplanen för förskolan, lpfö (98/10), ska 

arbetslaget stödja barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling samt stimulera barnets lärande 

oavsett vilka svårigheter barnet kan ha (Skolverket, 2011, s. 11). I den här studien har vi valt 

att rikta oss mot pedagogens arbetssätt med barn som främst har diagnosen Downs syndrom 

men dessa arbetssätt kan även lämpas för andra barn med generella behov. I läroplanen för 

förskolan finns det både mål och riktlinjer för arbetet i verksamheten men det framgår inte hur 

pedagogen ska gå tillväga för att uppfylla dessa. För att få kunskap om hur pedagoger främjar 

barn med diagnosen Downs syndroms lärande, utveckling samt det sociala samspelet valde vi 

att utgå från pedagogernas egna erfarenheter.    

  

Vi är två studenter som skriver detta arbete och valde därför att dela upp de fyra intervjuerna. 

Sandra Jakobsson hade huvudansvaret för två intervjuer samt transkribering och analys av 

dessa. Johanna Djurman hade huvudansvaret för de andra två samt transkribering och analys 

av dessa. Båda deltog vid samtliga intervjuer där den som inte hade huvudansvaret fick föra 

anteckningar. Båda ansvarade för att två ljudinspelningar genomfördes. Vi valde 

sedan att sammanställa alla intervjuer i löpande text för att få ett så innehållsrikt resultat som 

möjligt.   
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2. Bakgrund   

I detta avsnitt ges först en historisk tillbakablick om hur synen på utvecklingsstörning skiftat 

från mitten av 1800-talet fram till idag. Här beskrivs hur språk- och kommunikation samt lek 

och samspel påverkar barn med diagnosen Downs syndrom. Här beskrivs även hur lagar och 

styrdokument formuleras för barn som är i behov av särskilt stöd.    

 

        

2.1. Historik - Synen på människor med utvecklingsstörning  

Under mitten av 1800-talet började man att identifiera människor med utvecklingsstörning 

och få en förståelse av att de behövde en särskild sorts hjälp och omvårdnad utvecklades. I 

slutet av 1800-talet fram till 1914 byggde Sveriges landsting flera stora institutioner för 

utvecklingsstörda, där de fick möta personal med specialkunskaper istället för att bo hemma 

(Annerén, 1996, s. 17). Institutionerna byggdes ute på landsbygden för att skydda de 

utvecklingsstörda från att utsättas för sarkasm av andra människor. Anledningen till att man 

byggde dessa institutioner var för att de utvecklingsstörda skulle tränas i att bli goda 

samhällsmedborgare. Det fanns även hopp om att minska funktionshindret genom god vård 

och fostran. Under mellankrigstiden fortsatte man att bygga stora institutioner för 

utvecklingsstörda men då skiftades synen från en utvecklingsoptimism till en 

utvecklingspessimism. Skälet var att skydda samhället från de utvecklingsstörda då man 

ansåg att människor med utvecklingsstörning kunde vara farliga för samhället (Utholm, 2003, 

s. 74).     

  

Idag finns inte dessa institutioner kvar utan de lades ner under 1980- 1990-talet 

(Annerén, 1996, s. 17). Under 1990-talet integrerades barn med särskilda behov i 

förskoleverksamheten tillsammans med normalbegåvade barn. Begreppet inkludering 

förekom allt mer i debatter om hur lärandet skulle organiseras i förskoleverksamheter vilket 

gällde alla barn oavsett förmåga (Tideman, 2000, s. 52). Alla skulle ha samma rättighet till 

lärande och förskoleverksamhetens miljö skulle anpassas efter alla individer.     

  

 

2.2. Om diagnosen Downs syndrom    

 

Downs syndrom är en genetisk sjukdom som innebär att barnet redan i fosterstadiet får en 

kromosomavvikelse. Människan har totalt 46 kromosomer i kroppen, uppdelade i par (23 par), 

medan människor med Downs syndrom har 47 kromosomer. Det innebär att barn med Downs 

syndrom har en extra kromosom vid namn kromosom 21. Det är just den extra kromosom 

som gör att barnet får en utvecklingsstörning (Annerén, 1996, s. 20–21).       
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I Sverige föds omkring 135 barn per år med diagnosen Downs syndrom och det vanligaste är 

att den extra kromosomen ärvs från kvinnan. Det finns ingen som vet exakt varför en 

kromosomavvikelse sker men forskare har kunnat se att risken ökar i samband med kvinnans 

ålder (Annerén, 1996, s. 20). Hos en kvinna i 20-årsåldern är risken för en 

kromosomavvikelse hos fostret 1 på 1500 och hos en kvinna i 40- årsåldern ökar risken till 1 

på 100. I mer sällsynta fall kan kromosomavvikelsen komma från mannens sida genom en 

avvikelse i spermien (Alvi & Smith, 2003, s. 837–838).    

  

Barn som fått diagnosen Downs syndrom kan ha allt från lätta till grava inlärningssvårigheter 

samt ha svårt med det sociala samspelet. Barn som har diagnosen Downs syndrom har ofta ett 

rundare ansikte, sneda ögon samt en utskjutande tunga. Utöver det karaktäristiska utseendet 

kan barn med Downs syndrom ha lättare för att få andra sjukdomar som hjärtfel, hörsel- och 

synnedsättning samt avvikelser i mag-tarmkanalen (Alvi & Smith, 2003, s. 837–838). Med 

dagens teknik kan föräldrarna redan under fosterstadiet få veta om barnet har en 

kromosomavvikelse eller inte. Dock fastställs diagnosen Downs syndrom efter det att barnet 

är fött vilket kan göras via ett blodprov (Alvi & Smith, 2003, s. 837–838). Det kan även göras 

en bedömning där läkarna utgår från Halls kriterier (se bilaga 1) vilket är en lista över de 20 

vanligaste tecknen för diagnosen Downs syndrom (Annerén, 1996, s. 14–15). Barn som har 

Downs syndrom är ofta sociala och skiljer sig inte särskilt mycket från andra barn, vilket gör 

att de därför kan uppfattas som både glada och kramiga (Annerén, 1996, s. 40). Men 

Johansson (1996, s. 119) anser att barn med diagnosen Downs syndrom kan vara ganska tysta 

och inte kräva lika mycket. Detta kan bero på barnets sena språkutveckling.    

  

 

2.3. Språk- och kommunikationsutveckling hos barn med diagnosen 

Downs syndrom  

  

En viktig förutsättning för människans utveckling är möjligheten att kunna kommunicera med 

andra. När man kommunicerar får man en förståelse för andras behov och känslor samt att 

man själv kan göra sig hörd. Det är vanligt att barn med Downs syndrom har en lägre kognitiv 

förmåga än genomsnittet vilket innebär att barn med Downs syndrom har svårt att förstå och 

tolka den omvärld de lever i (Gotthard, 2002, s. 43). Barn som har en nedsatt kognitiv 

förmåga har svårt att förstå andra, göra sig förstådd med det verbala språket samt att barnets 

sätt att leka inte stämmer överens med jämnåriga kamrater. Både barn och vuxna med 

talsvårigheter har ett stort behov av att kunna ersätta talet med ett annat sätt att 

kommunicera. Tidigare forskning har visat att barn med Downs syndrom kunde ha stora 

talsvårigheter vilket gjorde att talet inte kunde användas som språkredskap. Av den orsaken 

har man rekommenderat tecken som komplettering och ett alternativ till det verbala språket 

(Johansson, 1996, s. 98).     

  

Barn med diagnosen Downs syndrom har svårt att utveckla det verbala språket på egen hand. 

Genom att tidigt sätta in språkträning med hjälp av Alternativ och Kompletterande 
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Kommunikation (AKK) skyndar man på utvecklingen kring användning och förståelse av det 

verbala språket (Heister Trygg, 1998). Alternativ och kompletterande kommunikation är ett 

samlingsnamn som inte bygger på tal. Det finns två olika sätt att använda AKK. Det första är 

grafisk AKK där man använder föremål, bilder, symboler och informationsteknik för att 

underlätta och ge stöd i språkinlärningen. Grafisk AKK ger barnet ett visuellt stöd vilket 

underlättar ifall om barnet har svårt att komma på vad det ville säga. Det andra är manuell och 

kroppsnära AKK vilket sker utan några hjälpmedel. Barnet använder kroppsspråk, ljud, 

mimik, signaler och gester. I den manuella kommunikationen ingår även tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) vilket är en specifik AKK-form där 

tecken och tal används parallellt med varandra (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 

2014).   

 

 

2.3.1. TAKK    

 

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket innebär att 

man använder sig av tecken som stöd till det verbala språket (Tisell, 2009, s. 8). Under 1880-

talet bestämdes det att tecken skulle vara förbjudet att använda i undervisningen. Detta 

gjordes för att de som använde tecken istället skulle använda sig av läppavläsning. Det var 

inte förrän 1980 som tecken accepterades som ett eget språk i världen. Året därefter var 

Sverige först i världen att genom ett riksdagsbeslut tillåta teckenspråk som modersmål och 

svenska som andraspråk (Pipping & Lorentzon, 1999, s. 5). 

 

Under 1980-talet omformades de dövas teckenspråk genom att man valde att förenkla språket 

för att kunna använda det som stöd. I stället för att teckna långa meningar kunde man teckna 

ordet som man vill förstärka för att förstå innebörden av en mening. Tecken som stöd används 

för personer som behöver både det verbala och det tecknade språket (Heister Trygg, 1998, s. 

7). Det första som små barn normalt får kontroll över är sina händer och armar. Genom denna 

utveckling kan barn redan i tidig ålder använda sig av tecken som stöd som ett komplement 

till det verbala språket. TAKK gör att det kan bli enklare för barnet att förstå och bredda sitt 

ordförråd men framförallt för att lära sig kommunicera (Tisell, 2009, s. 8). Tisell 

betonar följande:   

  

Observera att det kan dröja innan barnet börjar teckna. Men ge inte upp, fortsätt teckna! Du 

slutar ju inte att tala till ditt barn bara för att det inte pratar med dig på en gång, eller hur? 

(Tisell, 2009, s. 39)   

  

Tecken som stöd har många olika funktioner för barnets utveckling. Med hjälp av tecken som 

stöd till det verbala språket kan barnet både se och höra ord, vilket leder till att man talar 

långsammare och tydligare med barnet. Detta gör att barnet både hinner se och höra det man 

talar om. Det tecknade språket ger barnet en chans att själv uttrycka sig (Tisell, 2009, s. 12). 
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Målet med att använda tecken är att skapa kommunikation så att interaktion skapas mellan 

olika personer i ett samtal. 

 

 

2.4. Lek och samspel hos barn med diagnosen Downs syndrom      

  

Ett barn i förskolan förväntas kunna utveckla sina motoriska, språkliga och sociala färdigheter 

i samspel med andra barn och vuxna (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001, s. 

151). Asmervik m.fl. (2001) anser att om barnet är sent i sin utveckling gällande de motoriska 

färdigheterna och språket kan det påverka barnets sociala samspel negativt. Det är pedagogens 

uppgift att kartlägga barnets svårigheter samt att stimulera barnets utveckling. Om till 

exempel ett barn har svårt för finmotoriken behöver pedagogen skapa aktiviteter där 

barnet ges möjlighet att utveckla detta. Barnet kan genom att måla, baka, sy eller arbeta med 

pärlor utveckla sin finmotorik (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001, s. 151–153). 

Enligt Annerén (1996) har man kunnat se att de sociala, känslomässiga samt de finmotoriska 

färdigheterna hos barn med diagnosen Downs syndrom ofta ligger i fas med barn som inte har 

en diagnos.  

 

Leken har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Genom leken kan barnet 

utveckla sina motoriska färdigheter, språket, sociala förmågor samt den kognitiva förmågan. 

Barn med diagnosen Downs syndrom stärker sin sociala förmåga genom att skaffa sig 

erfarenheter i leken samt lär sig att samspela med andra. Barn behöver i sin lek få tillgång till 

positiva lekerfarenheter då det ökar deras självförtroende (Lindstrand, Sirén & Brodin, 2001, 

s. 3). Det finns inga begränsningar för vad ett barn kan utveckla i leken då allt är möjligt 

(Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 79). 

 

Alla barn som föds med Downs syndrom har vid födseln en låg muskelspänning som påverkar 

barnens motoriska färdigheter (Annerén, 1996, s. 40-42). Annerén (1996) menar även att när 

barn börjar träna på sina motoriska färdigheter ska träningen vara i någon form av lek. Genom 

leken får barnet stimulera och utveckla de motoriska färdigheterna på ett lustfyllt sätt. När 

man arbetar med olika övningar är det enligt Annerén (1996, s. 43) positivt för barnet att få 

upprepa övningarna vilket då stimulerar den sensomotoriska utvecklingen. Några av barnen 

kan vara passiva och därmed behöva hjälp med att påbörja aktiviteterna medan andra barn är 

aktiva i sin egen träning och därmed mer självgående. Alla barn är egna individer och detta 

medför att de behöver både individuell träning och träning i grupp för att de ska kunna 

utvecklas (Annerén, 1996, s. 43-44). Annerén (1996, s. 43) anser att det viktigaste man kan 

göra som pedagog är att behandla barnet som om det vore ”friskt”.   
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2.5.  Lagar och styrdokument     

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2011) innehåller mål och riktlinjer för den 

pedagogiska verksamheten. Förskolan ska stimulera barnets lärande och utveckling vilket 

sedan ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska enligt Läroplanen ta hänsyn till samt 

anpassas efter barnens behov och förutsättningar. Pedagogerna i verksamheten ska även lägga 

stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling då språk och lärande bildar en helhet 

(Skolverket, 2011).      

 

Barn med diagnosen Downs syndrom ska ses som jämbördiga och ha lika rättigheter som alla 

andra. Samhället har därför ett ansvar att främja deras självständighet och delaktighet i den 

vardagliga gemenskapen. Enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade,  

LSS, har människor som är i behov av särskilt stöd rätt till olika insatser, vilket kommunen 

ska erbjuda. Insatserna man gör för personer med särskilda behov är att hjälpa dem genom att 

underlätta deras liv och vardag (Socialstyrelsen, 2014). LSS gäller inte bara dem med 

diagnosen Downs syndrom utan även de personer som dagligen behöver stöd och service från 

någon annan. De som har rätt till stöd enligt LSS är de som behöver stöttning i det dagliga 

livet då deras personliga behov inte kan tillgodoses på annat sätt (Socialstyrelsen, 2014, s. 

104). Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 108) ska personerna få komma ut i samhället och delta i 

de aktiviteter som intresserar dem. Pedagogen ska därför anpassa dessa aktiviteter efter 

individens behov. Pedagogerna har en betydelsefull roll för dessa barn med särskilda behov. 

Pedagogerna ska stötta och uppmuntra barnets olika intressen vilket kan leda till att den 

sociala kontakten med andra människor förstärks. Salamancadeklarationen (2006) 

förespråkar att varje barn har rätt till undervisning där barn med behov av särskilt stöd måste 

ha tillgång till någon som kan tillgodose dessa behov. Salamancadeklarationen (2006, s. 18) 
hävdar att barn med behov av särskilt stöd uppnår de bästa inlärningsresultaten när de får 

befinna sig i en integrerad avdelning.                                        

   

Diskrimineringsombudsmannen (2009) har publicerat en handledning för hur en 

likabehandlingsplan kan utformas i verksamheten. Denna handledning är tänkt som ett stöd 

för pedagogerna. Alla förskolor i Sverige ska ha en likabehandlingsplan för sin verksamhet 

och den ska uppdateras årligen efter förskolans behov. Syftet med likabehandlingsplanen är 

att främja alla barns rättigheter oavsett vad barnet har för kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Likabehandlingsplanen 

ska även vara till för att förhindra både diskriminering, trakasserier samt kränkande 

behandling. I handledningen står det att verksamheten kan främja lika rättigheter för barn som 

har någon form av funktionshinder genom att anpassa verksamheten efter barnens olika 

förutsättningar. Pedagogerna kan i sitt arbete visa barnen att alla är lika mycket värda vilket 

även kan påverka barnens syn på ett funktionshinder. Det framgår även att pedagogerna 

behöver skaffa sig kunskap om barnets svårigheter. Om pedagogen saknar kunskap kring 

barnets svårigheter begränsar pedagogen barnets möjligheter i verksamheten. Ingen i 

förskolan ska känna sig utanför och därför behöver pedagogerna skapa aktiviteter som 
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inkluderar alla barn (Diskrimineringsombudsmannen, 2009).      
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3. Syfte och frågeställning       

Det övergripande syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av arbetet med 

barn som har diagnosen Downs syndrom. Vi vill också undersöka vilka arbetssätt pedagoger i 

förskolan använder för att främja utvecklingen främst hos barn som har diagnosen Downs 

syndrom. Vår förhoppning med studien är att synliggöra vikten av ett kontinuerligt arbete 

främst hos barn med diagnosen Downs syndrom, vilket även kan gynna barn med andra 

svårigheter.  

      

Frågeställningar     
 

 

 Vilka arbetssätt använder pedagogerna för att arbeta språkutvecklande med barn som 

har diagnosen Downs syndrom? 

 

 Hur arbetar pedagogerna för att främja socialt samspel mellan barn 

med diagnosen Downs syndrom och andra barn som inte har någon 

utvecklingsstörning?  

 

 Har barn med diagnosen Downs syndrom speciella rättigheter i förskolan och i så fall 

vilka?   
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4. Litteraturöversikt     

 

Vi inledde vår studie med att söka efter relevant litteratur om diagnosen Downs syndrom i 

olika databaser samt vid biblioteket leta efter litteratur som behandlar ämnet. För att kunna 

hitta mer relevant litteratur gick vi även igenom gamla examensarbeten som hade inriktat sig 

mot diagnosen Downs syndrom för att kunna hitta förslag till olika källor. Av de böcker vi 

hittade gjordes en litteraturgenomgång där allt lästes igenom samt att vi förde anteckningar 

över litteraturen som ansågs vara relevanta för denna studie. 

 

I detta avsnitt kommer vi att behandla tidigare forskning kring barn som har diagnosen Downs 

syndrom. Här beskrivs de två teoretiska perspektiven som ligger som grund för denna studie. 

Teorierna som beskrivs är det sociokulturella perspektivet samt det interaktionistiska 

perspektivet. 

 

  

4.1. Tidigare forskning     

  

 

4.1.1. Barn med diagnosen Downs syndrom i förskolan   

  

Idag talas det mycket om vikten av tidig upptäckt av barn som är i behov av särskilt 

stöd. Mohss (2014, s. 76) betonar att vad en tidig upptäckt innebär beror till stor del på vilken 

verksamhet som barnet befinner sig i. I skolan anser man att barnet så sent som i förskoleklass 

kan behöva någon form av särskilt stöd, dock är det vanligtvis tidigare än så, redan i 

förskolan. Redan här blir samarbetet mellan förskola och skola en viktig process (ibid.). 

Under barnets första år är det av stor betydelse att ge barnet en bra start i livet. Enligt Björck- 

Åkesson (2009, s. 17-18) är det förskoleverksamheten som utgör startpunkten på det livslånga 

lärandet. Barnet ska, för att kunna utvecklas, få sina fysiska behov tillgodosedda. Begreppet 

fysiska behov innebär att barnet ska få mat, vila, omvårdnad samt utföra motoriska övningar. 

De behöver också få leka med andra barn samt ingå i många olika sociala samhörigheter. 

 

Enligt skollagen ska: ”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt 

stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola” (Svensk 

författningssamling, 2010, kap. 8. 14 §). Barn som är i behov av särskilt stöd har rätt att få 

plats i förskolan. Trots att skollagen hävdar att barn med särskilda behov ska få den omsorg 

barnet kräver så lever inte alla kommuner upp till detta vilket kan syfta på bland annat brist på 

resurser eller assistenter. När ett barn som har en utvecklingsstörning ska börja sitt första år på 

förskolan är det nödvändigt enligt Utholm (2003, s. 87) att förbereda sig väl samt att all 

personal i hela verksamheten informeras om barnets särskilda behov. När ett barn med 

särskilda behov börjar i förskolan ska barnet få tillgång till en pedagog som alltid har det extra 

ansvaret. För denne pedagog är det viktigt att se till barnets behov, även om barnet ser ut att 

trivas med det han eller hon gör bör behovet av stimulans från en pedagog vara till god hjälp i 
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barnets utveckling. Vidare skriver Utholm (2003, s. 89) att möjligheten för barnet att iaktta, 

avvakta och sedan göra som de andra barnen gör, ökar delaktigheten för barnet i den dagliga 

verksamheten.    

   

Det är extra viktigt enligt Utholm (2003, s. 89) att barn med utvecklingsstörning får möjlighet 

till god identitetsutveckling. Alla barn måste få känna sig förstådda, känna ett förtroende för 

den vuxna samt få sina grundläggande behov tillgodosedda. Den dagliga verksamheten bör 

därför vara lugn och trygg och blir barngruppen rörig och barnet inte förstår vad som händer 

bör alltid en pedagog finnas nära till hands. Utholm (2003, s. 90) hävdar att det är viktigt att 

skapa en vardag fylld med trygghet. Grunden för utveckling är att veta vem man är samt lära 

känna sig själv och sin egen kropp. Därför blir arbetet med kroppsuppfattning extra viktigt 

påpekar Utholm (2003, s. 90).    

  

 

4.1.2. Språkträning för barn med diagnosen Downs syndrom 

   

Det är vanligt att barn kan ha en försenad språkutveckling vilket innebär att det tar längre tid 

för barnet att lära sig ett språk. Hur försenat ett språk blir beror på barnets intellektuella 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2014, s. 22–23). Enligt Arnqvist (1993, s. 121) kan ett barn 

som har en språkstörning ha problem inom tre olika huvudgrupper i språket.   
 

 Fonologi, morfologi, syntax (handlar om språkets form)   

 Ordförråd, semantik (Språkets innehåll)   

 Pragmatik (språkets användning)    

  

Barn som inte har ett verbalt språk kan ha problem med att bli inkluderade i barngruppen då 

de kan ha svårt för den sociala interaktionen. Detta kan medverka till att barnet som har en 

språksvårighet inte får vara med i de andra barnens lekar. Barnet kan då istället söka sig mer 

till vuxna och därmed riskera att bli mer exkluderad ifrån barngruppen (Arnqvist, 1993, s. 

121–123). 

 

Enligt Johansson (1988) är det viktigt att redan från tidig ålder anpassa de språkliga 

övningarna så att dessa inte varken blir för svåra eller för enkla för barnet. Om en övning inte 

anpassas efter barnet kan det medverka till att barnet blir omotiverat för inlärning. Johansson 

(1988) beskriver även att språk- och kommunikationsutveckling är en ständigt pågående 

process som påbörjas redan från födseln i samband med det första skriket. Den språkliga- och 

kommunikativa utvecklingen pågår sedan under hela livet så länge individen är mottaglig för 

lärande (Johansson 1988, s. 9).    

  

Under barnets första levnadsmånad bör en förberedande språk- och talbehandling inledas 

genom en positiv interaktion tillsammans med en vuxen. Den tidiga interaktionen mellan 

vuxen och spädbarn lägger grunden till barnets kommande kommunikativa och språkliga 

utveckling då den sker i en social process (Johansson, 1988, s. 13–14). Inom förskolan är det 

personalen som sköter den vardagliga träning som barnet behöver men det kan inte vara vem 
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som helst som gör detta. Pedagogen i fråga bör ha tid för barnet, ha kännedom om diagnosen, 

visa respekt och känsla för barnet samt att pedagogen har tålamod (Johansson, 1990, s. 10–

11). Enligt Johansson (1990) kan språkträningen ses utifrån tre grunder:   
 

 

 Träningen ska påbörjas så tidigt som möjligt och vad som definierar begreppet tidigt 

beror på föräldrarna samt på vilket handikapp barnet har. Föräldrarna bestämmer 

själva om och när en språkträning ska påbörjas.  

 

 Träningen bör vara strukturerad. Genom att skapa strukturerade vardagliga aktiviteter 

får barnet en möjlighet att kunna koncentrera sig på det som är viktigt för stunden. Vid 

ostrukturerade situationer kan barnet lättare bli distraherat.  

 

 Träningen bör vara kontinuerlig samt att den bör repeteras. Barn som har en 

utvecklingsstörning behöver få upprepa träningen då det kan ta längre tid för barnet att 

lagra informationen. Barnen behöver därför få träna på samma övning under flera 

tillfällen, gärna ett par dagar efter varandra (Johansson, 1990, s. 15).  

  

Språkutvecklingen sker vanligen i en långsam process vilket gör att den vuxna kan ha svårt att 

se framstegen som barnet gör (Johansson, 1990, s. 15). För att ett barn ska kunna göra 

framsteg i språkutvecklingen måste barnet få använda sig av språket i olika former av 

språktränande aktiviteter (Johansson, 1996, s. 7). För att det verbala språket ska utvecklas på 

bästa sätt kan man till exempel utgå från den modell som utvecklats av Irené 

Johansson, Karlstadmodellen. Modellen bygger på att språk och kommunikation utvecklas 

som en del i utvecklingen av andra färdigheter och kunskaper hos barnet (Johansson, 1988, s. 

8).   

 
 

4.1.2.1. Karlstadmodellen    
 

Karlstadmodellen är benämningen på en modell för språkträning där fokus ligger på barn och 

vuxna som har eller kan få svårigheter i samhället som följd av bristande språkfärdigheter. 

Modellen har under ledning av Iréne Johansson växt fram genom samarbete mellan föräldrar, 

personal och forskare där individen, samhället och språket hör samman (Karlstadmodellen, 

2010). Karlstadmodellen har enligt Ingemarsson och Ovstebo (2009, s. 2) inspirerats 

av Vygotskij´s teorier där barnet ses som ett subjekt. Barnet är i sin utveckling i behov av 

vägledning då barn lär av andra. Genom att använda sig av Karlstadmodellen kan man se hur 

barnet lär genom interaktion med andra samt hur barnet kan skapa en förståelse i sociala 

sammanhang (Ingemarsson & Ovstebo, 2009, s. 6) 

  

Johanssons (1988:8) grundtanke med Karlstadmodellen är att varje språkstörning är olik den 

andra - precis som vi människor. I Karlstadmodellen synliggör Ingemarsson 

och Ovstebo (2009) att det finns tre mål. Det första målet innefattar kommunikation. Genom 

att förbereda barnet inför användningen av det verbala och skrivna språket i tidig ålder får 
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barnet en möjlighet till självständighet senare i livet. Det andra målet är att förbereda barnet 

för den kognitiva språkanvändningen för att i sin tur främja tankeprocessen, problemlösningar 

samt minnet. Det tredje målet är att lära barnet olika sätt att kommunicera för att kunna 

underlätta för barnet att bli inkluderat i verksamheten (Ingemarsson & Ovstebo, 2009, s. 1-3). 

Utifrån dessa tre mål anpassas språkträningen efter den enskilda individen för att denne ska 

kunna utveckla och använda språket på bästa sätt. Karlstadmodellen är inte avgränsad till 

någon ålder eller diagnos utan modellen har tillämpats för alla som har eller har haft någon 

slags språksvårighet (Karlstadmodellen, 2010). Modellen utgår ifrån en humanistisk syn på 

individen och dess utveckling där språkträningen behöver variera beroende på barnets egna 

förutsättningar (Karlstadmodellen, 2010). Syftet med språkträning enligt Karlstadmodellen är 

att det ska finnas många olika möjligheter till inlärning för individen. Det kan till exempel 

vara genom användning av bilder, tecken eller skrift. Språkträningen ska ske som en del i den 

dagliga verksamheten där det finns personer som känner till vilket behov och stöd som behövs 

och som, med hjälp av bilder, tecken och skrift, kan tydliggöra för barnet istället för att bara 

använda det verbala språket (Tisell, 2009, s. 10).      

  

   

4.1.3. Sociokulturellt perspektiv 

      

Säljö (2011) beskriver Lev S. Vygotskij som den främste företrädaren för det sociokulturella 

perspektivet där språk, kommunikation samt interaktionen med andra människor främst 

betonas. Säljö (2011, s. 153) skriver att Vygotskij föddes i Vitryssland 1896 och dog i 

tuberkulos endast 38 år gammal. Hans utgångspunkt grundade sig på marxistisk och 

materialistisk filosofi. Vygotskij var intresserad av att studera hur människan genom arbete 

och kollektiv verksamhet förändrar omvärlden och formas till psykologiska varelser. Säljö 

(2000, s. 34) beskriver barn som sociala varelser där de tillsammans i barngruppen använder 

varandras erfarenheter och handlingar. Enligt Säljö (2005, s. 113) var Vygotskij mycket 

intresserad av barn som hade ett kommunikationshandikapp samt deras lärande och 

utveckling. Vygotskij var en drivande människa som drev på forskningen samt engagerade sig 

i lärarutbildningen av den orsaken att han ville att dessa barn skulle få bättre 

undervisningsvillkor.    

  

Människan formas till tänkande, kännande och kommunicerande varelser i samspel med andra 

människor där de kulturella och sociala färdigheterna blandas (Säljö, 2011, s. 155). 

Vygotskij skapade en teori där han betonar det sociala samspelet med andra människor och att 

detta har stor betydelse för lärandet. Evenshaug och Hallen (2001, s. 136) beskriver barnets 

utveckling där det går från det sociala till det individuella. Barnet kan då först tillsammans 

med någon annan förstå och tolka en handling för att sedan kunna använda den i en ny 

aktivitet. Barnen ska hela tiden få tillgång till eget tänkande, talande och lärande samt att 

lärandemiljön bör vara inbjudande för både det sociala samspelet och den enskilda leken.      
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4.1.4. Interaktionistiskt perspektiv 

    
Hwang och Nilsson (2011) beskriver att det interaktionistiska perspektivets främsta 

företrädare är George Herbert Mead (1863-1931). Hwang och Nilsson (2011) stödjer sig 

på Meads teorier om hur människan påverkas av interaktion och samspel. Han menade att 

barn genom samspel med andra utvecklar en medvetenhet om sig själv. För att barn ska kunna 

få en mer positiv självbild behöver barnet under det första levnadsåret få positiva bemötanden 

från vuxna. För att barnet ska kunna vidareupptäcka samt få en egen självbild behöver barnet 

få vara i en social dialog med andra i sin vardag. 

 

Det interaktionistiska perspektivet handlar om samspel där människans kommunikation och 

relationer ligger i fokus. Människan tolkar aktivt budskap, relationer samt situationer. Frågor 

som rör perspektivet är hur människor påverkas av andras uppfattningar om sig själv, hur 

kommunikationen ser ut mellan människor samt hur självkänslan påverkas av detta (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 69-70).      

    

              

4.1.5. Användning av perspektiv    

 

I vår studie använder vi oss av det sociokulturella och det interaktionistiska perspektivet när 

vi formulerar frågor, genomför intervjuerna samt vid analys av intervjusvaren men även i 

diskussionen. Vi kommer att tolka och sammanställa intervjusvaren med dessa perspektiv 

som grund för att kunna se hur arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom beskrivs 

och vad som kännetecknar det. Genom det sociokulturella perspektivet kommer vi att söka 

efter hur det sociala samspelet beskrivs av respondenterna när de talar om kommunikation 

mellan både barn till vuxen samt barn till barn. Vi kommer även att förklara hur det sociala 

samspelet beskrivs med syfte att främja arbetssättet gällande barns språkliga utveckling. Med 

det interaktionistiska perspektivet som utgångspunkt i vår studie kommer vi att beskriva hur 

relationer byggs upp och hur pedagogerna arbetar för att främja detta samt hur pedagogerna 

anser att barnet själv tar sig an att skapa relationer.  
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5. Metod 
     

Syftet med denna studie är att undersöka vilka specifika kunskaper pedagoger i förskolan kan 

behöva och vilka arbetssätt som används för att främja utvecklingen hos barn med diagnosen 

Downs syndrom. I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att kunna fastställa 

ett resultat i studien.     

 
 
5.1. Om intervjun som metod   
 

För att kunna få en kunskap kring hur pedagogens arbetssätt kan se ut samt vilka kunskaper 

pedagogen kan behöva i sitt arbete valde vi att utgå ifrån pedagogernas egna erfarenheter. För 

att kunna göra detta valde vi att använda oss av intervju som metod. Genom att använda oss 

av intervjuer kunde vi få en bredare kunskap kring ämnet. Frågorna till intervjun rörde 

pedagogernas egna erfarenheter av arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom. 

Förskolorna valdes ut efter geografiska överväganden då vi ville att det skulle vara en 

spridning över hela kommunen.  

 

I arbetet har vi utgått från relevant litteratur som vi kritiskt granskat för att denna studie ska 

vara relevant. Vi har varit noga med att föra anteckningar över saker som vi ansett vara 

viktiga för vår studie vilket även Bell (2006, s. 68) anser vara en viktig del av arbetes gång. 

När vi skapade intervjufrågorna valde vi att utgå från en kvalitativ metod då den är mer 

flexibel. Metoden skapar möjligheter till att kunna anpassa undersökningen efter olika 

situationer som kan uppstå samt att material kan samlas in under hela arbetets gång (Eliasson, 

2013, s. 27). Genom att utgå från en kvalitativ metod med öppna frågor kan den som blir 

intervjuad ge mer innehållsrika svar. Den som blir intervjuad kan även genom de öppna 

frågorna få möjlighet till att själv avgöra hur innehållsrika svaren ska vara. Genom att få 

innehållsrika svar kan vi få tillgång till ett rikare material i studien (Trost, 2005, s. 7).   

 

   

5.2. Urval av respondenter   
 

I denna studie intervjuades fyra pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet och som 

arbetar eller har arbetat med barn som har diagnosen Downs syndrom. För att komma i 

kontakt med pedagoger som hade erfarenheter av arbete med barn med diagnosen Downs 

syndrom valde vi att först ta kontakt med förskolecheferna via deras mailadresser. 

Förskolecheferna tog i sin tur kontakt med pedagogerna på de olika förskolorna genom att 

vidarebefordra vårt informationsbrev (se bilaga 2). Pedagogerna fick sedan ta kontakt med oss 

där vi tillsammans bokade in ett datum och tid för en intervju. De fyra pedagogerna som 

medverkade i studien var kvinnor, en av dessa var personlig assistent sedan 1,5 år tillbaka. De 

andra tre hade tidigare arbetat som personliga assistenter till barn med Downs syndrom men 

är nu endast barnskötare i förskolans verksamhet. De fyra kvinnorna hade 
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barnskötarutbildning som grund dock hade en vidareutbildat sig till assistent. Respondenterna 

hade mellan 3 och 13 års erfarenhet av arbetet med barn med diagnosen Downs syndrom.    

 

 

5.3. Genomförande     
 

Innan intervjun ägde rum skapades en frågeguide som utgick från pedagogens egna 

erfarenheter av arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom. När frågorna var 

fastställda skrevs ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi förklarade syftet med studien samt 

intervjun. Vi förklarade även i brevet att en ljudinspelning skulle ske för att vi skulle kunna 

transkribera svaren till pappersform. Efter att informationsbrevet skickats till förskolecheferna 

inom kommunen fick vi en bekräftelse från de flesta förskolechefer. De gav positiv respons 

kring det valda området vi valt att studera. Genom att gå via förskolecheferna när vi sökte 

respondenter till studien kunde vi i större utsträckning få en kännedom kring vart pedagogerna 

med erfarenheter om barn med diagnosen Downs syndrom inom kommunen.  

 

För att vara säkra på att få tag i respondenter sökte vi främst efter pedagoger med erfarenheter 

kring barn med diagnosen Downs syndrom eller annan utvecklingsstörning. Vi blev därmed 

förvånade över att det inte var fler som anmälde sitt intresse inför studien då vi trodde att det 

skulle finnas flera pedagoger med erfarenheter kring utvecklingsstörning. Vi fick kontakt med 

fyra pedagoger som hade möjlighet att medverka i en intervju där alla hade erfarenheter kring 

diagnosen Downs syndrom och valde därför att skapa frågeguide som enbart rörde diagnosen 

Downs syndrom. Vi genomförde intervjuerna tillsammans för att vi skulle få ut så mycket om 

möjligt av intervjun och inte missa viktig information vilket även Trost (1997, s. 44) påpekar. 

För att dela upp arbetet valde vi att ha huvudansvaret för två intervjuer var där den ansvariga 

var den som ställde frågorna till respondenten. Den som inte intervjuade under dessa 

tillfällen ansvarade för att föra eventuella anteckningar. Båda ansvarade över att 

ljudinspelningarna genomfördes under alla intervjuer. Vi använde oss av två mobiltelefoner 

för att ha en extra enhet ifall om något skulle gå fel. 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Vi inledde intervjun med att 

presentera oss själva och redogöra för syftet med intervjun. Respondenterna blev sedan 

tillfrågade om en ljudinspelning var okej, vilket godkändes av samtliga. Vi informerade om 

att det var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi startade sedan 

med själva intervjun genom att ställa bakgrundsfrågor om pedagogen för att sedan gå vidare 

med huvudfrågorna. Efter intervjun frågade vi respondenten om vi vid behov fick återkomma 

med eventuella frågor vilket alla godkände. Intervjuerna pågick mellan 15-50 minuter och då 

vi angett i informationsbrevet att intervjun skulle pågå max 45 minuter så är vi nöjda med 

tidsplaneringen.  
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5.4. Analys     

 

Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys som innebär att en tolkning av 

texter sker. Metoden är användbar inom olika forskningsområden där den har använts till att 

granska och tolka insamlat material (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 159).  

 

För att kunna analysera intervjuerna på ett för respondenterna rättvisande sätt lyssnade vi på 

ljudinspelningarna ett flertal gånger. Därefter transkriberades materialet till skriven text. 

Transkriberingen tog mellan 1 till 4 timmar beroende på intervjuns längd. Efter att vi 

transkriberat läste vi igenom materialet där vi tydligt kunde se återkommande mönster och 

fyra tydliga teman. Dessa teman togs fram genom att förhålla oss till det sociokulturella- och 

interaktionistiska perspektivet genom respondenternas intervjusvar. Därigenom kunde vi se 

vad som betonades mest i intervjuerna och därigenom skapa teman som även kan kopplas till 

perspektiven. De teman vi fann i materialet var hur pedagogernas arbetssätt kunde se ut, vilka 

förhållningssätt pedagogerna hade gentemot barnet, hur interaktionen och kommunikationen 

utvecklades samt respondenternas syn på barnets rättigheter. Vi gick sedan vidare genom att 

sammanställa respondenternas svar och koppla dessa till våra frågeställningar.  

 

 

5.5. Etiska ställningstaganden  
 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer där man ska ta hänsyn till 

individen som ska medverka i studien. Dessa fyra forskningsetiska principer är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttnjandekravet. 

 

Informationskravet anger att respondenten ska informeras om den aktuella studiens syfte samt 

vilka villkor som gäller för respondentens deltagande. Detta ska göras innan intervjun 

genomförs genom exempelvis ett informationsbrev. Respondenten ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att hon eller han när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att ta reda på om respondenten läst informationsbrevet samt att 

respondenten själv ska få bestämma över sin medverkan i studien vilket kan vara genom att de 

får ange tid, plats och så vidare. Konfidentialitetskravet innebär att respondenten skall ges 

möjlighet till konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Nyttjandekravet innebär att all insamlad information om respondenten endast får 

användas till det ändamål som respondenten blir informerad om (Vetenskapsrådet, 2002).    

 
 

5.5.1. Etiska överväganden i den här studien    
 

Vi valde att enbart genomföra intervjuer då vi ansåg att det kunde uppfattas som negativt att 

ringa till förskolor och fråga efter barn med diagnosen Downs syndrom som ville ställa upp 

för observation. Frågan kunde även satt pedagogerna i en obekväm situation med tanke på 
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tystnadsplikten som råder i verksamheten samt att studiens tidsramar begränsade 

möjligheterna för observationer. 

 

Till intervjun skapades öppna och enkla frågor för att pedagogen inte skulle känna sig 

obekväm. Vi var noga med att förklara att en ljudinspelning skulle ske och att allt skulle vara 

konfidentiellt och att det enbart var vi som hade tillgång till det inspelade materialet. För att 

pedagogen skulle känna sig så bekväm som möjligt under intervjun valde vi att skicka ut 

intervjufrågorna innan själva intervjutillfället (se bilaga 3). Pedagogen kunde då gå igenom 

dessa frågor på egen hand och därmed vara mer förberedd inför själva intervjutillfället. 

Pedagogerna fick även information om att deras medverkan var frivillig och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Bell (2006) framhåller vikten av att den som blir 

intervjuad ska vara väl medveten om syftet med intervjun samt känna till sina rättigheter. Bell 

(2006) påpekar även att den som blir intervjuad ska veta vilka typer av frågor som kommer att 

ställas samt vad materialet kommer att användas till (Bell, 2006, s. 157). För att kunna 

informera pedagogerna om syftet med intervjun skrevs ett informationsbrev (se bilaga 2) där 

vi beskrev studien. För att ta hänsyn till både pedagoger, barn och verksamheten i stort valde 

vi att alla intervjuer skulle vara konfidentiella, vilket innebär att varken namn på respondent 

eller verksamhet skulle framgå i arbetet. Detta framgick även i informationsbrevet.      

  

 

5.6. Metoddiskussion  
 

Att ha intervju som metod anser vi har varit väldigt intressant och vi har fått ett rikt 

intervjumaterial som vi har kunnat använda i denna studie. Bell (2006, s. 158) anser att 

intervjuer kan ta lång tid vilket medför att man under en kortare studie inte 

kan genomföra mer än ett fåtal intervjuer. Vi anser att det stämmer väl överens med hur det 

har varit i vår studie.  

 

Genom att gå via förskolecheferna när vi sökte respondenter till studien kunde vi i större 

utsträckning få en kännedom kring vart pedagogerna med erfarenheter om barn med 

diagnosen Downs syndrom fanns inom kommunen. Vi blev dock förvånade över att det inte 

var fler än fyra pedagoger som anmälde sitt intresse inför studien då vi ansåg att fyra 

respondenter var för lite. Efter att vi intervjuat de fyra respondenterna insåg vi att tiden inte 

skulle räcka till för fler intervjuer. Men genom dessa fyra respondenters medverkan fick vi ut 

mycket information till vår studie. Vi var väl förberedda gällande både restid samt tid för 

mötet med respondenten. Enligt Bell (2006, s. 166) ska alla intervjuer transkriberas vilket kan 

ta upp till fyra timmars skrivarbete för varje påbörjad intervjutimme. För oss tog en 

transkribering från ljudinspelning till löpande text allt ifrån 1 timme till 4 timmar beroende på 

intervjuns längd. Det tog dock längre tid än väntat att transkribera alla intervjuer samt att hitta 

återkommande mönster och teman. Vi diskuterade även att göra observationer kring hur 

respondenterna arbetar för att främja barn med diagnosen Downs syndroms språkutveckling. 

Vi valde dock att enbart inrikta oss på intervjuer främst av etiska skäl då det finns få barn i 
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verksamheterna och de kunde ha spårats. Vi kände även att tiden inte räckte till för att kunna 

genomföra observationer då det är tidskrävande att analysera materialet.  

   

 

5.7. Reliabilitet   

 

Reliabiliteten med denna studie anser vi vara god då vi utgått från samtliga respondenters 

erfarenheter kring arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom. Dock bör det tas 

hänsyn till att vi enbart genomfört denna studie inom en kommun och att det kan se 

annorlunda ut i andra kommuner i Sverige. Det kan även finnas pedagoger med andra 

erfarenheter av arbetet kring barn med diagnosen Downs syndrom. Vi anser dock att den 

här studien är trovärdig då svaren från de olika respondenterna innehåller aspekter som liknar 

varandra. 
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6. Resultat    
   
Under denna del behandlas intervjumaterialet för att besvara våra frågeställningar. Rubrikerna 

har vi valt utifrån teman det vill säg det som återkom i det insamlade intervjumaterialet vilket 

vi sedan har kopplat till teorier och tidigare forskning. I den löpande texten har vi benämnt 

respondenterna på följande sätt: Respondent 1, respondent 2, respondent 3 och respondent 4.  

 

De fyra respondenterna inom som intervjuades var barnskötare i grunden och blev assistenter 

till barn med diagnosen Downs syndrom genom en förfrågan från förskolecheferna. 

Respondenterna hade olika erfarenheter kring diagnosen där de hade varit i kontakt med 

Downs syndrom i mellan 3 och 12 år. Alla respondenter vi intervjuade valde själva att titulera 

sig som assistenter för dessa barn. Som vi nämnt tidigare så är denna studie genomförd inom 

en kommun och kan därmed se annorlunda ut i andra delar av Sverige. I intervjustudien  

framgår det fyra tydliga och återkommande teman. De teman som återkom genom 

respondenternas intervjusvar var hur pedagogernas arbetssätt kunde se ut, vilka 

förhållningssätt pedagogerna hade gentemot barnet, hur interaktionen och kommunikationen 

utvecklades samt deras syn på barnets rättigheter.   

      

 
6.1. Pedagogiska arbetssätt    
 

I intervjuerna framgick det att när pedagogerna arbetar med barn som har diagnosen Downs 

syndrom använder de sig av olika arbetssätt beroende på vad som passar det enskilda barnet. 

Två av respondenterna nämnde att barn med diagnosen Downs syndrom skulle ses som en 

tillgång i verksamheten och det var viktigt att finnas där för individen och se situationen 

utifrån dennes behov. En respondent ansåg att balansen mellan att varken göra uppgiften för 

lätt eller för svår var viktig. Respondenten hävdar att man ska sträva efter att uppgiften ska 

vara lustfylld och utmanande samt att man ska kunna växla mellan aktiviteter och använda 

nytt och varierande arbetsmaterial. Samtliga Respondenter berättade att när man arbetar med 

barn med diagnosen Downs syndrom är det viktigt att ligga steget före hela tiden samt ha en 

planering så man är väl förberedd. Två av respondenterna nämnde att de aktivt arbetade efter 

Karlstadmodellen.   

  

Karlstadmodellen är ett program med olika träningsformer från 1-21 som man ska 

göra (Respondent 3). 

 

Respondent 3 förklarade att Karlstadmodellen byggde på ett träningsprogram som var 

numrerat från 1-21. Programmet omfattade övningar som pågick under en månad där man 

stimulerade barnets utveckling. Det mest centrala som framkom i alla fyra intervjuer är att alla 

respondenter använder sig av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation för att underlätta i den dagliga verksamheten. De använde sig av TAKK för 
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att främja det verbala språket samt för att barnet tidigt ska kunna uttrycka sig. Men hur tecken 

och teckeninlärningen såg ut i de olika verksamheterna kunde variera. En av respondenterna 

sa: ”Jag kan sakna att det inte finns tecken i hela huset" (Respondent 1) medan en annan 

nämnde att: ”Det var naturligt och självklart att alla använde sig av tecken i 

huset" (Respondent 3).     

 

En annan metod som alla respondenter använde sig av var att arbeta med inplastade bilder. 

En respondent berättade att denne använde sig av bilder för att relatera till saker man har gjort 

eller till något som har hänt. En annan respondent nämnde att det var viktigt att använda sig 

av konkreta exempel vilket gör att inlärningen blir mer lustfylld.     

 

Det finns mycket man kan prata om och man kan även busa till det lite. Som att använda den 

inplastade sängen och lägga i en bild där barnet har skor på sig. (Respondent 4)  

 

De hjälpmedel som också nämndes för att främja språket hos barnen var kategorisnurror, 

ljudkort, memory samt språkverktyget Babblarna. Samtliga respondenter hade liknande 

erfarenheter angående arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom. Tre av 

respondenterna framhöll vikten av ett arbetssätt som anpassats efter barnets individuella 

behov. Det är också viktigt att hela barngruppen inklusive alla pedagoger involveras i 

arbetet genom att till exempel lära ut tecken till alla i verksamheten.   

 

Respondent 4 poängterade följande: ”Man ska dock inte vara rädd för att våga utmana både 

sig själv och barnet. Ibland får man backa och ibland blir det inte som man hade tänkt 

sig”. Med detta menar respondenten att man ska våga göra träningstillfällena lite svårare allt 

eftersom. Men ibland får man dock backa några steg och göra träningsuppgiften enklare när 

man ser att barnet inte klarar av uppgiften. Respondenterna talar både om en tydlig struktur 

med rutiner men även vikten av att anpassa och ändra rutinerna utifrån barngruppen och det 

enskilda barnet.  

 

Respondenterna var positiva till att låta barnet följa verksamhetens dagliga rutiner. Däremot 

talade samtliga respondenter om hur de tillsammans med barnet ibland behövde gå ifrån 

resten av barngruppen för att träna. Två respondenter förklarade att barnet inte behövde delta i 

vissa aktiviteter då de menade att de alltid har barnets bästa i åtanke när dem går ifrån resten 

av barngruppen. Dock uttrycker sig en av respondenterna att man som vuxen inte kan träna 

barnet själv i ett rum hur mycket som helst, barnet behöver också få träna på hur man är mot 

kompisar samt hur man leker eller sitter still på samlingarna.    

 
 
6.2. Pedagogens förhållningssätt till barn med diagnosen Downs syndrom  

 

Respondenterna som intervjuats i denna studie "blev" assistenter för barnet när barnet med 

diagnosen Downs syndrom kom till förskolan. Att vara assistent i förskolan är 
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enligt respondenterna roligt, spännande och utvecklande men att det enligt vissa 

respondenter även kunde vara tufft och ensamt emellanåt och en respondent påpekar att: 

”Man kämpar för sitt barn men ändå så känner man att man gör fel. Det är tufft att vara 

assistent” (Respondent 1).  

 

Vissa respondenter nämnde att föräldrarna till barnet som har diagnosen Downs syndrom kan 

påverka pedagogens förutsättningar vilket visade sig främst genom en intervju. Föräldrarna 

hade där lyckats driva igenom att en assistent skulle bli inkluderad i en teckenkurs där enbart 

föräldrar samt släktingar fick medverka. Samtliga respondenter berättade att en god kontakt 

med föräldrarna är en stor förutsättning för barnets vidare utveckling.   

 

Har du familjerna med så har du ett fantastiskt stöd, jag har jobbat med barn där man 

inte haft föräldrarna med och då jobbar ju i motvind, men har du föräldrarna med är det 

fantastiskt (Respondent 4).    

  

Samtliga respondenter berättade att man som assistent får oerhört mycket tillbaka i arbetet 

med barn som har diagnosen Downs syndrom och ingen av dem ångrar att de började arbeta 

som assistent i förskolan. Alla respondenter påpekar att det var utvecklande att träffa andra 

assistenter för utbyte av metoder och arbetssätt. Majoriteten av respondenterna nämnde att de 

ibland kunde känna en osäkerhet i yrket men det stöd fanns att tillgå genom 

habiliteringen samt genom andra pedagoger. Respondenterna betonade även att de såg till 

barnets behov i arbetet vilket kunde vara genom att utgå från barnets intressen. 

En respondent berättade att om det var en ”rörig dag” för barnet kunde de gå undan och se på 

Youtube eller lyssna på musik vilket hade en lugnande effekt. Respondenterna nämnde även 

att man behöver vara lyhörd, lugn, tydlig och uppmärksam samt att man också bör kunna läsa 

av barnet. Pedagogerna behöver även ha tålamod, försöka att ha en bra kontakt med 

föräldrarna samt att ha ögonkontakt med barnet under arbetets gång. Pedagogen behöver 

även låta barnet vara självständig i den mån det går.  

 
 
6.3. Interaktion och kommunikation    
 

Respondenterna som intervjuades ansåg att när man arbetar med barn som har diagnosen 

Downs syndrom behöver pedagogen vara lyhörd, ta ansvar samt finnas där och visa 

vägen. Respondenterna var eniga om att det sociala samspelet var viktigt genom att bygga 

broar mellan barnen samt finnas där som en hjälpande hand med att förmedla vad som 

sägs om någon inte förstår. Barnen som har diagnosen Downs syndrom är olika individer och 

har därmed olika svårigheter som respondenterna behöver arbeta mer med. 

 

Samtliga respondenter ansåg att interaktionen var viktig för barnets utveckling och lärande. 

Tre av respondenterna berättade att barnen själva kunde ta sig in i andra barns lekar medan 

den fjärde respondenten fick arbeta mer med detta. Respondent 1 berättade att barnet först 
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iakttar vad de andra barnen gör, sedan avvaktar barnet en stund för att sedan gå och leka 

likadant med det föremål som de andra barnen tidigare använt sig av. Alla respondenter ville 

stärka interaktionen mellan alla barnen genom stöttning i användandet av tecken. 

Interaktionen ansågs enligt två av respondenterna öka barnets självkänsla genom att barnet 

som har diagnosen Downs syndrom får chansen att lära ut tecken till de andra barnen.  
 

… därför kör vi mycket tecken, alla barn tycker det är jätteroligt att lära sig …. De 

tycker det är jättespännande och de sitter och frågar om flera olika 

tecken. (Respondent 4)    

 

En av respondenterna använde sig av ett lekprogram där barnet fick leka med hjälp av 

bilder. Bilderna kunde föreställa olika figurer och föremål. Pedagogen kunde sedan till 

exempel lägga en av figurerna i sängen, under sängen, på byrån eller bakom byrån då barnet 

sedan får benämna rätt lägesord med hjälp av tecken och eventuellt det verbala språket. Med 

hjälp av detta lekprogram får barnet en förståelse av hur en lek kan fungera. Detta kan hjälpa 

barnet med diagnosen Downs syndrom att lättare ta sig in i andra barns lekar. 

Respondenterna var hela tiden med som ett stöd för barnet samtidigt som de tog ett steg 

tillbaka för att ge barnet utrymme i både den fria samt planerade aktiviteten. En av 

respondenterna framhöll:   

 

Som assistent vill jag gärna stå två steg bakom, barnet skall vara så självständigt 

som möjligt. Är det något så ska barnen försöka reda ut det själva …. Men jag backar gärna 

lite och sen försöka få dem så självständiga som möjligt genom egna 

initiativtagande. (Respondent 4)   

 

Det framgick även i alla intervjuer att de andra barnen i verksamheterna var intresserade av att 

få med barnet med diagnosen Downs syndrom i sina lekar. Genom att använda sig av både 

tecken och det verbala språket kunde de normalbegåvade barnen bjuda in barnet med 

diagnosen Downs syndrom i sina pågående lekar. De normalbegåvade barnen som inte kunde 

använda sig av tecken kunde ändå kommunicera med barnet med diagnosen Downs syndrom:  

 

Barn är fantastiska, även om de inte har språket så pekar de, barnen tar varandra i 

handen och gör sig förstådda på något konstigt vis. .… Alla barn tycker att det är 

jätteroligt att lära sig tecken …. De tycker det är jättespännande och de sitter och frågar 

om olika tecken. (Respondent 4)      

 

6.4. Pedagogens syn på barnets rättigheter      

 

Alla respondenter anser att alla barn ska behandlas lika oavsett svårigheter. 

En respondent uttrycker sig följande ”De har lika mycket rättigheter som vilka barn som helst, 

samma rättigheter för att följa reglerna i den mån de kan” (Respondent 3).  
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Alla respondenter har varit eniga om att barnet som har diagnosen Downs syndrom eller 

annan utvecklingsstörning ska ha rätt till att få extra stöd i verksamheten. Respondenterna 

framhåller hur mycket en förälder får kämpa för sina/sitt barns rättigheter. "Jag kan känna att 

föräldrarna har ett jättejobb då de slåss otroligt mycket för sina rättigheter" (Respondent 4). 

En annan respondent uttrycker sig: "X ska ha en assistent och då fick föräldrarna kämpa länge 

och tillslut gav förskolechefen med sig" (Respondent 2).  

 

Enligt en respondent kan ett barn bli av med sin resurs om barnet anses klara sig själv i 

verksamheten. Detta kan enligt respondenten påverka barnet med diagnosen Downs syndrom 

negativt då barnet inte blir tillräckligt stimulerat. Vissa respondenter var noga med att 

inkludera barnet i verksamheten genom att låta barnet vara med och påverka den dagliga 

verksamheten. 
 

Vi måste ju lyssna på barnet också och se vad de vill, de har ju också en åsikt. X fick 

vara med och påverka för det är så det ska vara. Det står ju att vi ska inkludera barnen i 

verksamheten och det gäller alla barn. (Respondent 2)  

 

En annan respondent berättade att barnet som har diagnosen Downs syndrom ska få chansen 

till att utföra samma aktiviteter som resterande av barngruppen, de ska inte särbehandlas. Det 

är en fördel att vara assistent enligt vissa respondenter då man kan välja att gå ifrån 

barngruppen när det behövs. Det har framgått genom en respondent att denne som arbetat som 

assistent för ett barn var tvungen att täcka in i barngruppen flera tillfällen vid bortfall av övrig 

personal. När detta skedde kom barnet som var i behov av extra stöd i kläm och det blev svårt 

för respondenten att gå ifrån och träna tillsammans med barnet.     

 
 
6.5. Tolkning av resultat utifrån teoretiska perspektiv  
                                                 
Under denna studie har vi kunnat se att respondenterna använt sig av främst det 

sociokulturella perspektivet i sitt arbete med barn som har diagnosen Downs syndrom. Enligt 

respondenterna har de arbetat för att främja det sociala samspelet på olika sätt. Enligt Säljö 

(2011) med referens till Vygotskij beskrivs det sociala samspelet hos människor och att 

interaktionen mellan dessa har en betydande roll för utvecklingen. Detta har även 

respondenterna i studien betonat. Vissa respondenter nämnde att barnet kan behöva observera 

andra barns lekar under en viss tid för att sedan själva kunna använda denna erfarenhet 

i sin egen lek. Detta resonemang ingår enligt Evenshaug och Hallen (2001, s. 136) i 

det sociokulturella perspektivet då barnet kan behöva få en förståelse för- och kunna 

tolka andras handlingar -för att sedan kunna använda detta i ett nytt 

perspektiv. Respondenterna har även arbetat för att främja barnets kommunikation vilket är en 

förutsättning för att kunna skapa ett socialt samspel med andra barn och vuxna.  
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Vi har även kunnat urskilja ett interaktionistiskt perspektiv i studien. Det interaktionistiska 

perspektivet rör också det sociala samspelet men här ligger ett större fokus på barnets egen 

självbild (Hwang & Nilsson, 2011, s. 69-70). Respondenterna arbetade som nämnts med det 

sociala samspelet på olika sätt. Vissa respondenter lät barnen vara mer självgående än andra 

vilket delvis kan bero på barnets ålder. Vissa respondenter nämnde att barnet ska få vara 

självständigt i den mån det går. Om barnet själv lyckas ta sig in själv i exempelvis en lek kan 

detta ur ett interaktionistiskt perspektiv uppfattas stärka barnets självbild och självkänsla. 

Pedagogen behöver dock finnas med som stöd för att barnet inte ska riskera att misslyckas 

med att ta sig in i en lek då detta kan ge barnet en negativ självkänsla.   
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7. Diskussion och slutsats 
     

Här kopplar vi intervjuresultatet till vår litteraturgenomgång där resultatet diskuteras i relation 

till tidigare forskning. Vi diskuterar vårt insamlade resultat utifrån de tre frågeställningarna 

som ligger till grund för arbetet. Under detta avsnitt synliggör vi våra egna tankar och 

funderingar kring arbetet med barn som har diagnosen Downs syndrom.  

 

  

7.1. Vilka arbetssätt använder pedagogerna för att arbeta språkutvecklande 
med barn som har diagnosen Downs syndrom? 
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/19) framhåller att ”Arbetslaget ska utmana barns 

nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation .…” (Skolverket 

2011:11). I vår studie har det framkommit att pedagogerna arbetat aktivt med språk- och 

kommunikationsträning i förskolan. Vi har även kunnat förstå att pedagogerna varit väldigt 

engagerande och brann för sitt yrke som assistent. Det vi kan se genom studien är att det är 

viktigt att man som pedagog först och främst förstår barnet samt att det finns en 

trygghet mellan båda individerna. Trygghet var inte något som framhölls i litteraturen som vi 

använt men utifrån respondenterna var det en stor och central del i barnet språkträning 

vilket leder till lärande och utveckling.   

 

Ett arbetssätt för att främja språkträningen hos barn med diagnosen Downs syndrom 

är att använda tecken som stöd till det verbala språket. Enligt Johansson (1988, s. 8) har barn 

med diagnosen Downs syndrom vanligtvis svårigheter med talet. Här blir därför teckenstöd ett 

bra komplement till det verbala språket. I vår studie har vi fått det bekräftat att respondenterna 

upplever att tecken som stöd är ett bra redskap att använda sig av i arbetet med 

språket. Respondenterna påpekar även att alla i den dagliga verksamheten ska 

kunna teckna någorlunda vilket dock inte alla verksamheter hade möjlighet till. Utbildning av 

personal i till exempel TAKK och Karlstadmodellen är kostsamt. En respondent förklarade 

att teckenutbildningen var kostnadsfri för barnets föräldrar och släktingar. Men varför inte till 

barnets assistent? Assistenter får istället enligt respondenterna gå på teckenutbildningar på 

kvällstid då tiden inte räcker till på dagarna. Att vara assistent/pedagog är tidskrävande vilket 

bidrar till att man ofta tar med jobbet hem och arbetar på sin fritid.   

  

Efter att vi tagit del av både intervju och litteratur anser vi att tecken som stöd är ett bra 

komplement för att hjälpa barn med diagnosen Downs syndrom till att 

kommunicera. Genom att ha kontinuerliga samtal tillsammans med arbetslaget kan den 

dagliga verksamheten formas så att arbetet med tecken som stöd blir en naturlig del för både 

barn och vuxna i verksamheten.   

  

När man kommunicerar blir det lättare att förstå varandra om man använder tecken 

samtidigt som man använder talet. Detta kan man jämföra med Tisell (2009, s. 12) som menar 
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att man hjälp av tecken som stöd till det verbala språket både får se och höra vilket ger en 

förstärkning av ordet. Utifrån Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) ska 

verksamheten lägga stor vikt vid att utveckla barnets sociala och kommunikativa 

färdigheter. Genom att använda sig av tecken som stöd som ett kommunikationssätt, innan det 

verbala språket har utvecklats, kan tecken vara till en stor hjälp för att underlätta 

arbetet även med de yngre barnen i verksamheten. 
 

 

7.2. Hur arbetar pedagogerna för att främja socialt samspel mellan barn 
med diagnosen Downs syndrom och andra barn som inte har någon 
utvecklingsstörning?    

  

Genom intervjuerna har vi fått en förståelse för att barn med diagnosen Downs syndrom är 

olika individer med olika svårigheter vad gäller samspel, lek och kommunikation. Vissa av 

barnen hade lättare för att ta sig in i andra barns lekar medan andra barn behövde hjälp för att 

kunna ta sig in i leken. En orsak som vi kunnat se är att detta delvis kan bero på barnets 

språkutveckling. Att språkutvecklingen kan påverka barnets möjligheter att ta sig in i leken är 

även något som Arnqvist (1993, s. 121–123) anser. Om barnet kan kommunicera och 

göra sig förstådd i barngruppen genom det verbala språket eller tecken kan de lättare ta sig in i 

eller starta en lek. Om barnet däremot saknar språket och inte kan göra sig förstådd kan de ha 

svårare för att ta sig in i leken och därmed behöva mer hjälp från pedagogen. 

  

Respondenterna har betonat att det sociala samspelet är viktigt att arbeta med för att främja 

barnens möjlighet till interaktion. En respondent nämnde att ett lekprogram kunde användas 

för att hjälpa barnet att förstå olika "lekregler". Enligt Lindstrand, Sirén och Brodin (2001, s. 

3) behöver barnet få tillgång till positiva lekerfarenheter då det kan stärka barnets 

självförtroende. I studien har vi kunnat se att respondenterna arbetat ur ett sociokulturellt 

perspektiv samt ur ett interaktionistiskt perspektiv då respondenterna har arbetat med att 

stärka relationer, det sociala samspelet och kommunikationen med andra.   

  

Vissa av respondenterna tog gärna ett steg tillbaka och lät barnen var så självständiga 

som möjligt vilket vi anser vara en fördel för barnet som har diagnosen Downs syndrom. Det 

är positivt så länge som pedagogen är beredd på att stödja och hjälpa barnet i olika situationer 

för att stärka barnets självkänsla vilket även Utholm (2003, s. 90) påpekar. Enligt Björck-

Åkesson (2009, s. 17) behöver barn med utvecklingsstörning få leka med andra barn samt 

att de ska få ingå i olika sociala samhörigheter. Genom att respondenterna var måna om att 

inkludera barnet med diagnosen Downs syndrom i övriga barngruppen anser vi att 

dessa behov för barnet blev tillgodosedda.     
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7.3. Har barn med diagnosen Downs syndrom speciella rättigheter i 

förskolan och i så fall vilka?      

 

Under denna studie har vi upplevt att alla respondenter ser till barnets behov genom att utgå 

från barnets intressen. Genom att respondenterna hade möjligheten att gå ifrån aktiviteter som 

inte fungerat för barnet ser de till barnets behov. Om ett barn inte klarar av att vara i 

barngruppen under ett visst tillfälle kan det vara gynnsamt för barnet att få gå i väg och göra 

annat. Alla respondenter har nämnt att alla barn ska behandlas lika oavsett vilka svårigheter 

barnet kan ha.  Barnet som hade blivit av med sin resurs i förskolan på grund av att barnet 

ansågs kunna leka själv hamnar i en riskzon. Barnet får då inte tillgång till den extra träning 

som barnet behöver. Vi har diskuterat kring varför barnets resurs blev indragen och detta kan 

vi omöjligt förstå orsaken till. Några anledningar som vi tror skulle kunna vara möjliga är att 

verksamhetens ekonomi var en bidragande faktor samt att personalen/förskolechefen inte har 

haft tillräcklig kunskap om diagnosen Downs syndrom. Vi är skeptiska till att en resurs kan 

dras in för ett barn som egentligen har behov av extra stöd. Detta strider mot vad 

styrdokumenten föreskriver då barn i behov av särskilt stöd har rätt till extra stöd i 

verksamheten. 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket, 2011, s. 5) 

 

Vi har dock kunnat konstatera i denna studie att barn som har diagnosen Downs syndrom har 

rätt till extra stöd i verksamheten genom en assistent eller resurs i grupp. Barn med diagnosen 

Downs syndrom ska i övrigt ha samma rättigheter som alla andra barn i verksamheten.  

Salamancadeklarationen (2006) förespråkar att en verksamhet för alla innebär att inget barn 

behöver särskiljas från andra barn och att alla barn har samma värde. Men är det så ute i den 

dagliga verksamheten? Vi kan i dagens samhälle se hur människor behandlas olika och att de 

värderas utifrån vad som ses som normalt. Genom att förskolor arbetar utifrån det som 

Salamancadeklarationen eftersträvar tror vi att det finns en möjlighet att ändra synen på det 

som anses vara normalt då alla i samhället ska behandlas lika. 
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8. Konklusion                  

Genom denna studie hade vi förhoppningar om att få en större insikt i hur man som 

pedagog arbetar med barn som har diagnosen Downs syndrom. Genom lekprogrammet som 

respondenten använde anser vi att barnet får en möjlighet till positiva erfarenheter i leken och 

därmed stärks deras självförtroende. Vi har även fått en kunskap kring att barn som har 

diagnosen Downs syndrom behöver någon form av extra resurs/assistent i förskolan för att 

kunna utvecklas, främst med tanke på språket. Om man ser till det sociokulturella perspektivet 

ska barnet i ett samspel med andra få en möjlighet till utveckling. Genom att ha en 

resurs/assistent vid sin sida under de dagliga rutinerna på förskolan ges barnet en möjlighet att 

få stöd och hjälp i sin utveckling genom både interaktion och kommunikation med andra 

människor.  

 

Som vi ser det har vi kommit en bit på vägen för att kunna främja barns språkutveckling tack 

vare litteraturen vi läst samt genom de intervjuer vi genomfört. Att få vara delaktig i arbetet 

som strävar efter att barn med diagnosen Downs syndrom har rätt till god språkutveckling och 

interaktion med andra människor känns dock som en utmaning, men vi tror att det skulle bli 

väldigt intressant och givande.  

  

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att se hur det ser ut för pedagoger runt om i 

andra kommuner i Sverige för att se om det skiljer sig något från just den aktuella kommunen 

i vår studie. Det skulle även vara intressant att intervjua föräldrar för att få en kunskap kring 

hur de upplever att deras barn med diagnosen Downs syndrom får sin utveckling 

tillgodosedd i förskolan. Det skulle även vara intressant att eventuellt intervjua 

logopeder och specialpedagoger för att få en större inblick i olika material samt 

träningsprogram som finns att välja mellan inför arbetet med barn som har diagnosen Downs 

syndrom. En annan intressant aspekt som hade varit intressant att studera är hur barnet med 

diagnosen Downs syndrom påverkas av att ha en assistent i förskolan jämfört med att inte ha 

en assistent i förskolan. Detta främst för att studera hur barnets språkliga utveckling påverkas.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1, Halls Kriterier      

 
Följande 20 tecken på Downs syndrom ingår i Halls kriterier:     

 

1.           För tidigt födda/eller underviktig     

2.           Muskelslapphet (hypotonus)     

3.           Dåligt utvecklad s k mororeflex hos det nyfödda barnet. Mororeflexen utlöses hos det 

späda barnet genom att man släpper barnets huvud bakåt. Då slås armarna utåt och därefter 

kommer en omklamringsrörelse.      

4.           Överrörliga leder     

5.           Platt ansikte     

6.           Platt bakhuvud     

7.           Rikligt med nackskinn     

8.           Epikantusveck, dvs ett veck i inre ögonvrån     

9.           Snedställda ögonspringor     

10.         Brushfields prickar, dvs små vita prickar på regnbågshinnan     

11.         Lågt sittande ytteröron, som har få veck     

12.         Tungan hålls utanför munnen     

13.         Högt gomtak     

14.         Snörvlande andning     

15.         Korta, breda händer som är mjuka och med korta fingrar som är överrörliga     

16.         Fyrfingerfåra, dvs en fåra i handflatan som sträcker sig över hela handflatan      

17.         Kort lillfinger som är krökt inåt och där mellanfalangen är underutvecklad,  

s.k. klinodaktyli     

18.         Stort avstånd mellan stortån och andra tån, s k sandalgap      

19.         Avvikande form i höftleden, vilket bara kan ses på röntgen     

20.         Tandavvikelser (ses ej vid födelsen)     

     

Finner man fyra eller färre av dessa kriterier är det aldrig diagnosen Downs syndrom. Har det 

nyfödda barnet mellan fem och elva kriterier finns det en misstanke men om barnet har tolv 

eller flera så är diagnosen helt säker (Annerén, m.fl. 1996, s. 15).      
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10.2. Bilaga 2, Informationsbrev      

       

Vi heter Sandra Jakobsson och Johanna Djurman och vi studerar till förskollärare vid Uppsala 

Universitet Campus Gotland. Vi går nu sista terminen av vår utbildning vilket innebär att vi 

har påbörjat ett självständigt arbete som vi valt att skriva i par.       

       

Syftet med studien är att undersöka hur förskolor/pedagoger på X arbetar med barn med 

diagnosen Downs syndrom eller annan utvecklingsstörning i förskolan. Detta vill vi ta reda på 

utifrån pedagogernas erfarenheter och kunskaper. Med detta brev vill vi ställa frågan till dig 

om du har möjlighet att delta i en intervju för att vi ska kunna öka vår kompetens kring barn 

med Downs syndrom eller annan utvecklingsstörning. Du kommer att få svara på frågor som 

rör dina erfarenheter av att arbeta med barn med diagnosen Downs 

syndrom/utvecklingsstörning i förskolan.  

 

Vi kommer att genomföra intervjun med hjälp av ljudinspelningar för att få så korrekta svar 

som möjligt. Intervjun beräknas ta max 45 minuter och du kommer att få läsa igenom 

intervjufrågorna innan vi ses. I arbetet kommer vi inte att nämna vare sig ditt namn eller namn 

på den verksamhet där du arbetar utan det sker konfidentiellt. Materialet kommer att förvaras 

på så sätt att endast vi som författare och handledaren kommer att ha tillgång till det. Vi vill 

även påpeka att din medverkan är frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt 

deltagande. 

 

Vi ser fram emot din medverkan i vårt självständiga arbete. Det uppskattas om du har 

möjlighet att svara oss senast den 23 oktober via samtal eller mail om du är intresserad av att 

delge oss av dina erfarenheter kring barn med diagnosen Downs syndrom eller annan 

utvecklingsstörning.      

       

Johanna Djurman                                                                                 

Förskollärarstudent                                                                                

Tel: 073xxxxxxx                                                                                

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

       

Sandra Jakobsson      

Förskollärarstudent      

Tel: 073xxxxxxx      

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx                  
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10.3. Bilaga 3, Intervjufrågor    

     

Bakgrund  

   

 Vilken utbildning har du som grund?    

 Vad har du för erfarenhet kring barn med Downs syndrom?    

 Hur länge har du arbetat med barn som har Downs syndrom?    

    

      

Huvudfrågor    

    

1. Vad är din huvudsakliga uppgift i arbetet med barn som har diagnosen Downs 

syndrom?    

    

2. Vad anser du är viktigt och vad behöver du tänka på i rollen som pedagog när det 

gäller barn med diagnosen Downs syndrom?    

      

3. Kan du ge exempel på hur en interaktion kan se ut mellan barn med diagnosen Downs 

syndrom och de andra barnen/vuxna.     

      

4. Hur arbetar du för att främja denna interaktion för barn med diagnosen Downs 

syndrom?    

        

5. Använder du dig av något hjälpmedel i ditt arbete med barn som har diagnosen Downs 

syndrom?    

      

6. Vad anser du att barn med diagnosen Downs syndrom har för rättigheter i 

verksamheten?    

      

7. Fick du något stöd/saknade du något i ditt arbete med barn som har diagnosen Downs 

syndrom? 

 

8. Finns det något som du skulle vilja tillägga kring det pedagogiska arbetet med barn 

som har diagnosen Downs syndrom?    
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