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Sammanfattning 
Intresset för barn med Downs syndrom har funnits hos mig sedan förskollärarutbildningen för 25 
år sedan, då jag under en praktikperiod mötte en flicka med detta syndrom. Hon var vid 13 års 
ålder utan verbalt tal. När jag många år senare hörde talas om Karlstadmodellen, som är en 
modell för språkträning av barn, ungdomar och vuxna med språkstörning kom jag att tänka på 
denna flicka och vilka möjligheter hon kunde ha haft. Under specialpedagogutbildningen har 
intresset kommit att röra samhällets stöd, arbetet med alternativ och kompletterande 
kommunikation och inkludering av dessa barn. I denna undersökning har intervjuer gjorts med 15 
personer i nära kontakt med fyra barn med Downs Syndrom: föräldrar, resurspersoner/assistenter, 
förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Resultatet visar att samhället har en viktig funktion i 
stödet av både föräldrar och pedagogisk personal, och att arbetet med alternativ kommunikation, i 
dessa fall teckenkommunikation, har betytt mycket för barnens språkliga utveckling. Inkludering 
i den vanliga förskolan utvecklar barnens sociala förmåga visar sig också i resultatet. Inkludering 
i den vanliga grundskolan är för tre av barnens familjer fortfarande en hypotetisk diskussion, 
medan familjen till det barn som börjat i den vanliga grundskolan enbart har positiva 
erfarenheter. 
 
I denna undersökning vill jag peka på en del av de möjligheter som finns för barnen med Downs 
syndrom tack vare samhällets stöd, teckenkommunikation (TAKK) och inkludering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Downs syndrom, inkludering, Karlstadmodellen, samhällsstöd, språkstörning, TAKK, 
tidig intervention.  
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1. Inledning  
Vi människor är sociala djur och vår drivkraft att kommunicera är oerhörd. När en människa får ett ”verktyg”, 
något som underlättar för henne att kommunicera, kommer hon att lättare ta till sig de andra verktyg hon behöver 
för att göra sig förstådd. Det är kommunikationen som vi människor behöver, det är den som är målet. Språket är 
bara ett medel. Att kommunikationen fungerar är alltså viktigare än på vilket språk det sker. Allt som gynnar 
kommunikationen gynnar också språkutvecklingen.1 
 

Så skriver Ladberg i sin artikel Funktionshinder och flerspråkighet, vilken betonar vikten att ge 
barnen med Downs syndrom (fortsättningsvis benämnt DS) tillgång till tecken på ett tidigt 
stadium i livet. Tidig språkträning har visat sig vara extra viktig för barn med DS beroende på att 
dessa barns språkutveckling är mer försenad än den övriga utvecklingen. Det i sin tur beror både 
på den dåliga förmågan till artikulation och på de svårigheter som dessa barn har att lära sig hur 
meningar är konstruerade och hur grammatiska regler fungerar.2 Professor Iréne Johansson har i 
många år forskat runt och arbetat med språkträning för barn med DS, och hon konstaterar att det 
viktigaste när det gäller dessa barns språkutveckling är att man kommer igång på ett mycket tidigt 
stadium – redan från födseln – med att träna och stimulera språket. Johansson har utifrån detta 
utvecklat en arbetsmodell för tidig språk- och kommunikationsträning, som benämns 
Karlstadmodellen, och som rönt stor uppmärksamhet och används i hela Skandinavien. I den 
modellen, som senare i detta arbete kommer att presenteras närmare, ingår bland annat att man 
mycket tidig introducerar Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation – TAKK 
– eller Tecken Till Tal som det också kallas. Det är en form av teckenspråk som grundar sig på 
talets grammatik och som stödjer det talade ordet, till skillnad mot STS – Svenska TeckenSpråket 
– som är ett primärt teckenspråk och de dövas modersmål. STS har en egen grammatik och 
används helt utan tal. TAKK används som stöd till den verbala språkinlärningen. Det har visat sig 
i många undersökningar att barn med DS som får tillgång till tecken lär sig att tala tidigare. När 
barnet får tecken som verktyg för att kommunicera underlättas möjligheterna att ta till sig andra 
verktyg för att göra sig förstådd.3  
 
En annan viktig aspekt på DS-barnens språkutveckling är också den tidiga medvetna sociala 
träningen och den sociala samspelsträningen – interventionen. Det gäller för barnet att tidigt få 
många kontakter med känslomässigt viktiga personer. Utan dialog med andra människor byggs 
inte barnets inre värld upp och utan den inre världen har barnet ingenting att kommunicera 
utifrån.4 
 

                                                 
 
 
 
 
1 Ladberg, G. (2006). Funktionshinder och flerspråkighet. Nerladdad 2006-10-12. 

www.ladberg.pp.se/fof.pdf#search=%22funktionshinder%20och%20flerspr%C3%A5kighet%22, 1 
2 Annerén, G., Johansson, I., Kristiansson, I-L. & Lööw, L. (1996). Downs syndrom. En bok för föräldrar och 

personal. Stockholm: Liber AB, 41 
3 Ladberg, G. (2006), 1 
4 Berg Brodén, M. & Riddersporre, B. (1993). Intervention vid tidiga kontaktstörningar. Interaktionell diagnostik och 

samspelsbehandling. I Socialmedicinsk Tidskrift, 9-10, 428 – 435, 432 
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Precis som professor Johansson har jag länge varit intresserad av barn med DS. Det började redan 
då jag för drygt 25 år sedan gick förskollärarutbildningen och gjorde en av praktikperioderna i en 
särskoleklass. Den bestod av tre elever, varav en var en flicka på 13 år med DS, som vi kan kalla 
Anna. I klassen fanns en lärare och en assistent, och dessa två hade var sitt favoritbarn – och det 
var inte Anna! Hon kunde ju inte kommunicera, vilket de andra två kunde. Det var i alla fall min 
tolkning av varför hon inte var populär bland personalen. Jag upptäckte snart att hon mycket väl 
kunde kommunicera, även om hon inte hade något verbalt språk, och heller ingen 
teckenkommunikation. Den som gav sig tid att se hennes signaler kunde också få till stånd en 
ganska god kommunikation. Hade hon fått den träning i språk och kommunikation som idag är 
vanlig för barnen med DS hade hon haft ett helt annat utgångsläge. När jag sedan började 
specialpedagogutbildningen har jag gjort en del av de studier som ingått i utbildningen runt barn 
med DS ur olika perspektiv, och därför var det också naturligt för mig att göra denna studie om 
dessa barn. 

2. Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur föräldrar fått stöd i sitt 
arbete med sina barns språkutveckling innan de började förskolan, om och hur pedagoger på 
förskolan, skolan och fritidshemmen arbetar med språkträning med barn med DS. Jag vill också 
undersöka och hur samarbetet mellan familjen, förskole-, skol-, fritidspedagoger samt 
resurspersoner/assistenter fungerar. Min förhoppning med uppsatsen är att pedagoger inom 
förskola, skola och fritidshem kan få en utökad kunskap om vikten av tidig och kontinuerlig 
språkträning av barn med DS, och kunskaper om användandet av Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation – TAKK.  
 
Mera specifikt avser jag söka svar på följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser samhällets stöd ut till familjer med barn med DS och till pedagoger och 
assistenter som arbetar med barn med DS vad gäller språkinlärning och språkträning?  

 
2. När och hur introduceras teckenutbildning hemma och på förskolan och hur används 

TAKK i dessa miljöer?  
 

3. Hur är synen på det inkluderade barnet med DS bland pedagoger och barn i förskola, 
skola och fritidshem? 

3. Bakgrund 
Nedan följer en information om DS samt redovisning kring tidigare forskning som berör frågor 
kring barn med DS och tidig intervention, språkinlärning och språkträning. 

3.1 Downs syndrom 
Barn med Downs syndrom föds med en extra kromosom. De har alltså 47 kromosomer i stället 
för 46. Kromosomerna i cellen är ordnade i par, och den extra kromosomen sitter på 
kromosompar 21. Det finns fyra olika former av Downs syndrom, varav Trisomi 21 är den 
absolut vanligaste, cirka 94 procent av alla med DS har den formen. Övriga former är 
translokationstrisomi 21 (fyra procent), trisomi 21 mosaik och partiell trisomi 21. Den sista 
formen är extremt ovanlig och den enda formen där det finns en viss ärftlig benägenhet. Den 
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aktuella forskningen har hittills inte visat vad som gör att dessa kromosomavvikelser inträffar. I 
mer än 90 procent av fallen kommer den extra kromosomen från modern. Risken att föda ett barn 
med DS ökar med moderns stigande ålder (se tabell i bilaga 1). Det många inte känner till är att 
det också finns en större risk bland mycket unga kvinnor att föda barn med DS. Ingen miljöfaktor 
är känd, det finns ingen ärftlig belastning, utom i formen partiell trisomi 21, och barn med DS 
föds i alla kulturer. I Sverige föds cirka 130 barn årligen med DS, det innebär att cirka ett barn av 
800 föds med DS.5 Diagnosen ställs oftast direkt vid födelsen med hjälp av de så kallade Halls 
kriterier (se bilaga 1). Halls kriterier är de 20 vanligaste kännetecknen på DS. Om barnet har färre 
än fyra kriterier är det aldrig DS. Om barnet har mellan fem och elva finns en misstanke. Om 
barnet har tolv eller fler kriterier är det alltid DS. En säker diagnos kan också ställas med hjälp av 
ett kromosomtest. DS är vanligare hos dödfödda barn än hos levande födda, och det finns fler 
pojkar än flickor med DS, det går ungefär sex pojkar på fem flickor. Ingen kan dock svara på 
varför det är så.6 Individer med DS utgör ungefär 20 procent av alla individer med 
utvecklingshämningar.7 
 
Ett antal medicinska funktionshinder förekommer oftare hos barn med DS än hos andra barn. 
Bland annat kan nämnas hjärtfel, problem med mag- tarmkanalen, ögonproblem, hörselproblem, 
ökad infektionskänslighet, barnleukemi, sköldkörtelstörningar, glutenintolerans och 
tillväxtförsening. Men barn med DS är inte mer lika varandra än andra barn, utan det enda 
funktionshinder som faktiskt är gemensamt för alla barn med DS är det intellektuella 
handikappet. Grovt räknat kan man säga att cirka en till två procent har normal utveckling 
(IQ>70), cirka 35 – 45 procent har en lätt utvecklingsstörning (IQ 50 – 70) och cirka 50 – 60 
procent har en svår utvecklingsstörning (IQ<50). Vid IQ lägre än 50 kan man inte lära sig tala, 
vilket är mycket ovanligt vid DS. Vid IQ mellan 70 och 85 klarar man normal skola med hjälp.8 
Könsfaktorn har dock en viss betydelse för den kognitiva utvecklingen hos barn med DS. Flera 
äldre studier har visat att flickor har bättre förutsättningar till högre mental utveckling än pojkar.9 
Det går inte att genom forskning bestämma att barn med DS utvecklas på ett speciellt sätt. 
Utvecklingen speglar även hur barnet svara på den träning och stimulans det får.10 Med dagens 
utvecklade pedagogik och tidigt insatt träning och stimulans har utvecklingsmöjligheterna ökat 
betydligt. Merparten av barn som fått tidig träning har i olika testsituationer fått testresultat som 
visar att deras kognitiva nivå ligger inom området för lindrig utvecklingsstörning.11 Mellan 50 
och 75 procent av barnen med DS följer under de fem första levnadsåren ett utvecklingsmönster 

                                                 
 
 
 
 
5 Annerén et al. (1996), 22-24 
6 Takamatsu, G. (1989). Barnet vi fått… en bok om Down syndrom. Gävle: Bollförlaget, 18 
7 von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk, 
77 
8 Annerén et al. (1996), 39 
9 Johansson, I. (1993a). Läs- och skrivprocessen hos barn med Down syndrom. Deskriptiv och explanatorisk del. 

Forskningsrapport 93:5 Samhällsvetenskap. Karlstad: Högskolan i Karlstad, SKOBA, Skola och barn, 61 
10 Riddersporre, B. (2003). Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Lund: Lunds 

universitet, Institutionen för psykologi, 36 
11 Johansson, I. (1993a), 123 
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som motsvarar halva levnadsåldern plus tre månader, vilket innebär att när barnet är 24 månader 
ligger utvecklingsnivån på cirka 15 månader.12 Låg intelligens mätt i IQ leder inte självklart till 
sämre inlärning än en högre intelligensnivå. Viktiga saker för inlärningsförmågan är bland annat 
stark motivation, hög självkänsla hos barnet samt lärare med positiva uppfattningar om elevens 
förmåga att lära.13 Den sociala och känslomässiga utvecklingen skiljer sig oftast inte mycket från 
friska barn, och den grovmotoriska utvecklingen är relativt god. De allra flesta lär sig att gå, om 
än något senare än friska barn. Många lär sig också till exempel att cykla och simma. 
Finmotoriskt ligger utvecklingen i stort sett på samma nivå med den allmänna utvecklingen. Den 
språkliga/kommunikativa utvecklingen är mer försenad än den övriga utvecklingen, så även det 
abstrakta tänkandet, som ofta är mer försenat än övriga funktioner. Bland annat kan tidsbegrepp 
vara svårt att förstå.14  

3.2 Tidig intervention 
Berg Brodén & Riddersporre visar i sin forskning att tidig intervention är viktig för alla barn med 
intellektuella funktionshinder eftersom tvåvägskommunikation är en förutsättning för all 
inlärning och social utveckling och utgör basen för hur barn lär sig om sin omvärld, om sig själva 
och hur man förstår andras intentioner.15 Intervention kan översättas med att någon griper in i 
barnets utveckling och medvetet försöker påverka eller styra den.16 Barnets inre värld kan inte 
byggas upp utan kommunikation och utan tillgång till en inre värld har barnet inget att 
kommunicera utifrån.17 Många gånger är det lilla barnet med DS avskärmat från omvärlden och 
söker inte kontakt frivilligt. Det är därför föräldrarna som får stå för initiativet. Det kan dock 
uppfattas som känslomässigt mycket jobbigt och som ett avvisande från barnets sida, vilket 
betyder att föräldrarna behöver stöd från de professionella att fortsätta sitt kontaktsökande med 
barnet.18 Föräldrarna, och i första hand mamman uppvisar ofta ett av två olika reaktionsmönster 
på att få ett barn med en skada. Den ena reaktionen kan vara extrema skuldkänslor, som leder till 
överdrivet hängiven omsorg om det skadade barnet. Den andra reaktionen kan bestå i kraftiga 
svårigheter att tolerera barnet, vilket kan leda till förnekande av relationen till barnet.19 I båda 
fallen behöver föräldrarna hjälp att tala om och komma till rätta med sina känslor för barnet. 
Barnet behöver uppmärksammas i sina ofta fördröjda och otydliga signaler och svar, och 
föräldrarna måste ge barnet starka och tydliga svar tillbaka.20 Det är viktigt att stimulera barnets 
sociala samspel och utveckling, och det är det bara de närstående som kan göra. Den uppgiften 

                                                 
 
 
 
 
12 Annerén et al. (1996), 40 
13 Johansson, I. (1993a), 125 
14 Annerén et al. (1996), 41 
15 Berg Brodén & Riddersporre (1993), 432 
16 Riddersporre, B. (2003), 40 
17 Berg Brodén & Riddersporre (1993), 432 
18 Ibid., 433 
19 Riddersporre, B. (2003), 47 
20 Berg Brodén & Riddersporre (1993), 433 
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kan och ska inte tas över av professionell verksamhet.21 Språk- och kommunikationsutvecklingen 
är en lång och ständigt pågående process som börjar med barnets första skrik. Utvecklingen 
fortsätter hela livet med inlärning av nya ord och former av kommunikation, så länge personen 
har förmåga till inlärning.22 Om det utvecklingsstörda barnet inte får kraftig och stimulerande 
respons från början är risken stor att kommunikationssökandet snabbt avtar då det inte har den 
inre kraft till spontan kommunikation som det icke handikappade barnet har. Ett led i den tidiga 
interventionen är, enligt Johanssons Karlstadmodell, kroppsmassage. Att göra detta dagligen och 
regelbundet skapar dels en kontakt med barnet som kan vara svår att nå på andra sätt i den 
mycket tidiga babyåldern, dels ger man barnet en möjlighet till grundläggande kroppsuppfattning, 
vilket i sin tur är grundläggande för uppfattningen av verkligheten runt barnet. Viktigt är också 
att man redan från början alltid talar till barnet.23 Detta gör nog alla föräldrar med sina nyfödda 
barn, men de flesta tänker nog inte på att göra detta medvetet, som ett led i barnets träning till ett 
kommunikativt liv. 

3.3 Stöd och information 
Stödet från sjukvård, habilitering och närstående till familjen som får ett barn med DS är oerhört 
viktigt. Risken är dock stor att de professionella ser familjen som en specialpedagogisk och 
terapeutisk resurs, men ofta också, precis som man ser barnet, ett ”fall” eller en mellanhand och 
ett passivt redskap för professionell personal.24 Barnet är dock mer än sitt handikapp, det är i 
första hand en liten människa i behov av en trygg uppväxt och tätt socialt samspel med föräldrar 
eller de personer som trätt in i stället för föräldrarna. Den professionella personalen bör handla 
handikappförebyggande och se till att åtgärder handlar om barnets, familjens och förskolans 
vardagssituationer, och de måste också vara lyhörda för föräldrarnas uppfattning om hur stödet 
ska se ut. Det handlar om att se familjens livssituation och erfarenheter som utgångspunkt för det 
stöd som ges.25 Forskning visar att det föräldrar behöver i första hand är information om barnets 
skada och de funktionshinder som medföljer denna, och i andra hand information om de 
habiliteringsinsatser och andra stödinsatser, som till exempel avlastning, som finns tillgängliga 
för familjen.26 En fara med för mycket stöd från professionell personal är enligt Riddersporre att 
föräldrarna lätt kommer in i ett beroende av experter. De kan däremot behöva hjälp med att förstå 
barnet som en familjemedlem snarare än en representant för gruppen personer med Downs 
syndrom. Under barnets första levnadsår skapar dock de flesta föräldrar ett fungerande samarbete 
med habilitering och sjukvård, samtidigt som de utvecklar sin självständiga föräldraroll.27 

                                                 
 
 
 
 
21 Jansson, U. (1995). Familjen som resurs för barn med funktionshinder. I Socialmedicinsk Tidskrift, 8, 325-331, 

328 
22 Johansson, I. (1990). Språkutveckling hos handikappade barn 2 – Ordstadium – Textbok.  Lund: Studentlitteratur, 

12 
23 Johansson, I. (1988). Språkutveckling hos handikappade barn. Lund: Studentlitteratur, 38 
24 Jansson, U. (1995), 325 
25 Ibid., 328 
26 Ibid., 329 
27 Riddersporre, B. (2003), 16 
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3.4 Språk och kommunikation 
Kommunikation är en social process, där relationen mellan två eller flera människor är en 
nödvändig förutsättning.28 
 

Människor behöver ord. Ord som rymmer behov, känslor, tankar och kunskaper. Ord att användas för att vidga 
kunnandet, som en hjälp vid problemlösning och självkontroll och som ett redskap i minnet och tanken. Ord som 
också kan delas med andra människor i glädje och allvar.29 

 

Detta är inledningen till en av Johanssons böcker som beskriver kommunikationsträning med 
språkhandikappade barn och säger det mesta av vikten av att kunna kommunicera med 
omgivningen. Barn lär sig och utvecklas om de får erfarenheter som passar deras förutsättningar. 
Eftersom förståndshandikappade barn har inre förutsättningar som är annorlunda jämfört med 
icke förståndshandikappade barn, behöver de ett annat bemötande.30 Det är vanligt att 
språkfärdigheten hos barn med DS är mer avvikande från det normal än övriga kognitiva 
färdigheter. Det finns två olika forskningsspår när det gäller inlärningsprocess och kognition hos 
barn med DS. Det ena spåret menar att den kognitiva utvecklingen hos barn med DS till största 
delen är identisk med den hos barn med normal utveckling förutom att den sker i långsammare 
tempo. Det andra spåret menar att inlärningsprocessen hos barn med DS är kvalitativt annorlunda 
än hos barn med normal utveckling.31 Johansson har valt att ansluta sig till tesen att utvecklingen 
hos barn med DS är annorlunda jämfört med det normala barnets. Johansson menar att barnet lär 
sig talat, tecknat eller skrivet språk i samvaron med andra människor på grund av att barnet då 
förstår att språket har en funktion, och att det är en värdefull aktivitet tillsammans med andra 
människor. Därför är den vuxne av mycket stor vikt för barnets utveckling som stöttare och 
förmedlare av den speciella kunskap som behövs för att knäcka bland annat skriftkoden.32 
Forskning har visat att tidigt insatt språkträning höjer förskolebarnens språkliga färdigheter till 
samma nivå eller ibland högre nivå än den generella kognitiva utvecklingsnivån.33 Barn med 
inlärningsproblem till följd av kognitiva, perceptuella och motoriska störningar kräver längre tid 
och betydligt mer energi för inlärning än barn med normal utveckling. Om de vuxna runt barnet 
inte har kunskaper om detta kan det innebära att barnet antingen får för lite träning – det hinner 
aldrig bli inlärning, eller vid motsatt förhållande, den vuxne kan inte bedöma barnets inlärning 
utan fortsätter att träna på samma färdighet allt för länge utan att ge barnet tillskott av ny näring i 
inlärningen.34  En enkel metod att med envis upprepning träna in benämningar för olika föremål, 
är att både i hemmet och på förskolan eller skolan märka upp konkreta föremål i rummen med 

                                                 
 
 
 
 
28 Johansson, I. (1988), 9 
29 Johansson, I. (1990), 7 
30 Ibid., 8-9 
31 Johansson, I. (1993b). Läs- och skrivprocessen hos barn med Down syndrom. Tillämpad del. Forskningsrapport 

93:6 Samhällsvetenskap. Karlstad: Högskolan i Karlstad, SKOBA, Skola och barn, 3 
32 Ibid., 4 
33 Johansson, I. (1993a), 76 
34 Johansson, I. (1993b), 14-15 
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ordlappar för att ständigt ge barnet visuellt stöd.35 Takamatsu menar att det bästa för barn med 
DS, och troligen för många andra barn också, är att tala med ett enklare språk till dem än man 
talar till äldre barn och vuxna. Man bör tala klart och tydligt och gärna med färre och enklare 
ord.36 Tecken, som man tidigare trodde skulle hindra barnen från att över huvud taget börja 
använda ett verbalt språk, har i senare års forskning visat sig vara en god hjälp för dessa barn på 
vägen mot det talade språket. För att lära sig teckna tydligt är det viktigt med god handmotorik. 
En bra träning för denna är låta barnet plocka små saker, till exempel corn flakes eller rispuffar 
(som är lockande, eftersom det smakar gott), för att träna in pincettgreppet, som i sin tur ger en 
god hand- och fingermotorik.37 Det viktigaste är inte hur utvecklat språket är, som barnet möter, 
utan det viktiga är att barnet får komma igång att kommunicera. Barnen med DS utgör en känd 
riskgrupp för att utveckla kommunikationssvårigheter. För dessa barn finns dock goda 
erfarenheter av att sätta in tidig träning i form av kommunikation, tal, tecken och annan AKK 
samt läsning och skrivning.38 Barnen med DS har ofta en stor skillnad mellan det de förstår av 
vad andra säger och vad de kan uttrycka själva. De tillhör det som kallas uttrycksmedelgruppen 
bland individer som behöver tillgång till Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 
AKK.39 Fördelen med att använda en alternativ kommunikation är att påskynda utvecklingen av 
användning och förståelse av tal. Det är lätt då det gäller barnen med DS, eftersom man redan på 
ett tidigt stadium kan ställa diagnosen, och i och med det vet att sannolikheten är stor att barnet 
utvecklar kommunikationssvårigheter. I och med att man använder AKK som stöd till talet 
utvecklar många av barnen med DS med tiden ett mycket bra tal.40 För barn med DS har det idag 
utvecklats en praxis att använda TAKK, dels beroende på att diagnosen ställs tidigt, dels att det 
finns väldokumenterade positiva resultat att stödja beslutet att använda TAKK på. Tidigt insatta 
åtgärder borde vara självklart för dessa barn.41 För att språkträningen ska bli optimal, enligt 
Johanssons modell, Karlstadmodellen, bygger den på tre grundläggande tankar: 
 

• Träningen ska sättas in så tidigt som möjligt. 
• Träningen ska vara strukturerat upplagd. 
• Träningen ska vara kontinuerlig och repetitiv (upprepas ofta och regelbundet). 

 
Språkträningens mål och syfte är att nå fram till talat språk.42 En annan viktig aspekt på barnets 
språkinlärning är att ständigt ge barnet ord som det har användning för, vilket innebär att man 
                                                 
 
 
 
 
35 Johansson, I. (1993b), 14 
36 Takamatsu, G. (1989), 37 
37 Hulth Larsson, C. & Bäccman, C. (2002). Våra vanliga barn. Filipstad: Bronells Tryckeri AB, 11, 15 
38 Heister Trygg, B. (2003). – Förslag till policy för AKK – Barn med grav tal- och språkstörning och behov av 

alternativa kommunikationsvägar (AKK). Malmö: Hjälpmedelsinstitutet, 22 
39 von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2002), 66 
40 Ibid., 68 
41 Heister Trygg, B. (2004). Tecken som AKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Malmö: 

Nya Almqvist & Wiksell Tryckeri AB, 34 
42 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/bakgrund och historik. Intervention. Nerladdad 2006-12-01. 

www.karlstadmodellen.se, Johansson, I. (1988), 10-11, Johansson, I. (1990), 15  
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måste utgå från barnets behov istället för att följa en ordning som sägs vara ”den vanliga” 
ordningen. Orden ska helst förena nytta med nöje.43 Därför är det viktigt att observera barnet 
noggrant hela tiden för att se vad barnet intresserar sig för. Första ordet kanske blir ”träd” i stället 
för ”mamma”! Modellen bygger också på att språk och kommunikation utvecklas som en del i 
barnets totala utveckling. Det betyder att språk- och kommunikationsutvecklingen är beroende av 
utvecklingen av andra färdigheter och kunskaper hos barnet.44 För att barnet tidigt ska lära sig 
fördelen med att kommunicera är det viktigt att redan från början vara lyhörd för barnets skrik, 
och senare även barnets andra läten och blickkontakt. Barnet lär sig då att det lönar sig att säga 
till om mat och sällskap.45 

3.4.1 Karlstadmodellen 
Karlstadmodellen skapades av Johansson för drygt 30 år sedan och är en tankemodell, och inte en 
metodik. Modellen har utvecklats i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare och tar 
hänsyn till individen, samhället och språket. Metoden är inte avgränsad till ålder eller diagnos46 
utan det är tänkandet bakom metodiken som är det viktiga, att man har en röd tråd som man följer 
från den inledande träningen och framåt. Johansson hävdar att språkträning inte betyder att man 
tränar för att uppnå vissa bestämda mål, utan att en språktränare är den som tränar sitt språk. Sitt 
språk tränar alla individer hela livet igenom, och träning är allt man gör mer än en gång.47 Av stor 
vikt i träningen är det sociala nätverket. 
 
Karlstadmodellen bygger på en humanistisk grundsyn på människan och människans utveckling. 
Språkträningen måste därför ske på olika sätt beroende på barnets förutsättningar. Den ska också 
ske inom ramen för de vardagliga aktiviteterna för att inte enbart bli en fristående träning, utan 
implementeras i vardagen för att bli meningsfull för barnet. Alla människor har ett värde och 
därför rätt till stöd, tid, resurser och undervisning som de behöver för att kunna leva ett liv som 
blir så bra som möjligt. Språkträningen ska därför utgå från det enskilda barnets vardagsliv och 
dess eget handlande. Tanken är också att det aldrig är för tidigt att börja träna, men heller aldrig 
för sent. Språkträning enligt Karlstadmodellen är ett livslångt lärande och ett naturligt samarbete 
mellan många goda samtalspartners, som kan samtala på det sätt som är bäst för den som 
språktränar, till exempel med TAKK. Tanke, känsla och minne ska vävas ihop och träningen ska 
erbjuda barnet utmaningar som lockar till egna handlingar. Träningen ska vara kontinuerlig och 
följa barnets utveckling, och innehålla sådan träningsmängd som är relaterad till tidigare 
kunskaper och erfarenheter för att skapa meningsfullhet för barnet.48 Språkträningen ska ske 

                                                 
 
 
 
 
43 Johansson, I. (1990), 40 
44 Johansson, I. (1988), 8 
45 Takamatsu, G. (1989), 28 
46 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/bakgrund och historik.  
47 Johansson I, ”Språkbyggare – värdegrund, steget före – tankar om metodik”.  Inspirationsdagar för 

språkbyggande. Karlstadmodellen – HattenDagen. Föreläsning Expolaris Kongresscenter, Skellefteå. 2006-11-30 
– 2006-12-01 

48 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/bakgrund och historik. Tankar bakom Karlstadmodellen. 
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utifrån familjefokus, vilket innebär att träningen utgår från barnets och familjens behov. 
Träningen läggs upp så att barnet och dess familj får kunskaper, erfarenheter, motivation och 
energi, vilket ger dem empowerment – makt över det egna livet.49 Samtidigt som träningen av 
olika ljud sker, tränar man också barnet i att använda tecken redan från några månaders ålder. 
Teckenträningen går till så att en person sitter med barnet i knäet och utför tecknet med barnets 
händer medan en annan person sitter framför barnet och tecknar och benämner ordet samtidigt. 
Tanken bakom den träningsmodellen är att upplevelsen av samtidighet och delaktighet bildar en 
bra grund för att utveckla den medvetna imitationen.50 Positiv tolkning och övertolkning är att 
försöka tolka in budskap i barnets kommunikationshandlingar, både tal och tecken, och förstärka 
barnets budskap genom att svara med den mening man tolkar in i budskapet. Därmed hjälper man 
barnet till association mellan uttryck och effekten av detta uttryck.51 Ett viktigt redskap som 
används av många i språkträningen är gomplattan, en modell av barnets gom, som en 
tandställning, men eftersom barnet inte har tänder från början hålls den på plats genom det 
negativa tryck som bildas mellan plattan och gommen. Den används för att ge barnet möjlighet 
att träna läppar, tunga och kinder genom att barnets mun arbetar för att ta reda på vad det nya i 
munnen är. Det underlättar för barnet dels att hålla tungan på plats inne i munnen, dels att lära sig 
att bilda ljud på olika ställen i munnen inför talträningen.52 Träningsmaterialet är konstruerat så 
att ickerelevanta inslag är reducerade. Med det menas att bilderna är väldig avskalade från i 
sammanhanget oväsentliga detaljer, vilket gör att enkla teckningar från början fungerar bättre än 
fotografier, där det är svårt att skala bort omgivningen kring det föremål som fotograferats. 
Motiveringen till det är att tidigare experiment visat att barn med DS lyckas dåligt med trial-and-
error, utan de har störst nytta av inlärningssituationer där riskerna att göra fel är minimerade. Med 
andra ord, genom att ständigt göra rätt förstärks inlärningen.53 Idag finns fyra böcker utgivna av 
Johansson, som beskriver träningsmodellen, period för period. Den är mycket exakt upplagd, 
med träningsmoduler vecka för vecka. Men, hävdar Johansson,  
 

Det är viktigt att tänka sig dessa böcker och rapporter som en slags kokböcker. Den som använder dem måste 
veta vad han eller hon vill ha, sedan gäller det att välja och att krydda efter egen smak och känsla.54 

3.4.1.1 Sociala nätverk 
En annan grundtanke inom Karlstadmodellen är det sociala nätverket som pedagogiskt redskap. 
Vi människor lever våra liv tillsammans med andra människor, vi finner våra roller i samspelet, 
uppfyller varandras förväntningar och skapar meningsfulla sammanhang. Många handikappade 
människor har mycket små sociala nätverk, vilket kan leda till isolering och utanförskap i 
samhället. I Karlstadmodellen arbetar man aktivt med att bygga upp ett socialt nätverk runt det 

                                                 
 
 
 
 
49 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/bakgrund och historik. Familjefokus. 
50 Johansson, I. (2005-2006). Tidig intervention. Grys språkträning.  December 2005. Nerladdad 2006-12-01. 

www.Karlstadmodellen.se 
51 Ibid., Mars 2006. 
52 Ibid., Oktober 2005/Gomplatta. 
53 Johansson, I. (1993b), 13 
54 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/Metod och material. 
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språkhandikappade barnet, bestående av människor som vill ta på sig en del av allt det som rör 
barnet. Alla gör inte samma sak, men de delar målsättningen att ge barnet en optimal utveckling, 
samt söker och delar kunskap och gemensamma handlingsstrategier. Det viktiga är att den som är 
medlem i ett sådant nätverk gör det frivilligt och för sin egen skull, och inte för att man tycker 
synd om, eller vill hjälpa, det handikappade barnet och dess familj. De olika samarbetsformerna 
kan ses som en triangel, (föräldrar, habilitering och personlig assistent), en rektangel (hem, 
habilitering, förskola och skola) eller ett spindelnät (de tidigare nämnda delarna samt familjens 
sociala nätverk). Dessa syftar till att barnet ska möta en genomtänkt pedagogik i vardagens olika 
situationer. De olika sektionerna i nätet representerar olika sociala arenor som barnet uppträder 
på, och trådarnas avstånd till nätets centrum representerar deltagarnas närhet eller avstånd till 
barnet.55 

3.4.2 TAKK 
TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är bara en av 
många olika alternativa kommunikationssätt vilka man använder då en person inte kan 
kommunicera verbalt. TAKK är inte detsamma som de dövas teckenspråk, STS – Svenska 
TeckenSpråket. STS är de dövas och de gravt hörselskadades modersmål, med en egen 
grammatik och där man tecknar alla orden till skillnad mot TAKK, där grammatiken följer den 
talade svenskans grammatik, och där man i huvudsak endast tecknar nyckelorden som stöd till det 
talade ordet.56 TAKK benämns också TSS – Tecken Som Stöd. Som regel tecknar man samtidigt 
som man talar. Tecken har många fördelar. De är mer påtagliga än talade ord därför att de 
samtidigt kan ses, tas på och hållas kvar. De utgår ifrån kroppens uttryckssätt på ett annat sätt än 
de talade orden, då gester och kroppsrörelser betyder något för barnet långt innan talet kommer. 
Dessutom är det ganska lätt att gissa vad de betyder, åtminstone i barnets tidigaste ordförråd.57 
AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation – ersätter bristande tal i 
kommunikationen mellan människor.58 De kan delas in i icke hjälpmedelsberoende, till exempel 
tecken, och hjälpmedelsberoende, som exempelvis bilder, föremål, blissymboler och 
datorkommunikation.  
 
De främsta fördelarna med tecken är, enligt Heister Trygg, att 
 

• Tecken kräver mindre finmotorik än tal.  
• Tecken använder andra sinnen.  
• Tecken ökar koncentrationen.  
• Tecken kan vara mer konkreta. 
• Tecken tydliggör det talade språket. 
• Tecken har man alltid med sig. 

                                                 
 
 
 
 
55 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/idag. Sociala nätverk. 
56 Heister Trygg, B. (2004), 13 
57 Johansson, I. (2005-2006). Juli 2006/Tecken som stöd till tal. 
58 Heister Trygg, B. (2004), 10 
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• Tecken dämpar den vuxnes talflöde. 
• Tecken fungerar som en brygga mellan talet som finns i omgivningen och det egna 

medfödda uttryckssättet, kroppsspråket.59 
 
Viktigt är att TAKK hör ihop med vardagen60 och inte bara används vid vissa speciella tillfällen. 
Tyvärr är det allt för vanligt att människor i omgivningen inte känner till barnets 
kommunikationssätt, i detta fall stödtecknen. De förstår ofta inte heller nyttan för barnet att få 
tecken som stöd, då barnet kan tyckas ha en god förståelse för språket och även talar bra själv. 
Resultatet blir då lätt en envägskommunikation, från samtalspartnern som talar till det 
kommunikationsstörda barnet. Omvänt blir kommunikationen effektivt stoppad av att 
samtalspartnern saknar kunskap om TAKK. Detta gäller ofta också i klassrummet, då läraren ofta 
verkar nöjd med att få ja- och nejsvar från det språkhämmade barnet. Inställningen i skolan 
påverkar också ofta användningen av alternativ kommunikation i hemmet. Även utan den 
påverkan finns också två kritiska perioder när det gäller att uppehålla teckenfärdigheterna. Den 
första kritiska perioden inträffa när föräldrarna har börjat använda tecken till det lilla barnet men 
ännu inte får något gensvar. Det kan då vara svårt att upprätthålla motivationen till att fortsätta 
använda tecken. Den andra kritiska perioden inträffar då barnet börjar prata. Det kan då kännas 
mindre motiverande att fortsätta att använda tecken.61 Enligt Heister Trygg är det viktigt att 
fortsätta att använda tecken för att hålla kvar färdigheten hos TAKK-användaren. Det är också 
viktigt att fortsätta använda tecken för att visa att TAKK är ett bra kommunikationssätt i 
vardagen och för att kompensera för bristerna i språkförståelsen.62 

3.5 Inkludering 
Med inkludering menas att ett barn med någon form av handikapp är placerad i den vanliga 
förskolan, grundskolan eller fritidshemmet. Ofta har förskolegruppen en resursperson som 
förstärkning till gruppen. I förskoleåldern börjar barn i allmänhet att intressera sig för jämnåriga 
kamrater, så även barnen med DS. För att förskoletiden ska bli god för barnet är det viktigt att 
den planeras och förbereds med tanke på barnets behov. En individuell planering för 
förskolebarnet bör upprättas.63 Likadant bör övergången till skolan förberedas noggrant. Man bör 
bland annat ta hänsyn till hur stor delaktighet som är möjlig från elevens sida både vad gäller 
graden av inkludering, intellektuell kapacitet, social förmåga och beroende av bland annat 
assistent och hjälpmedel.64 I skolan läser den förståndshandikappade eleven efter Särskolans 
läroplan65 i de flesta fall, och i klassrummet och på fritids har eleven oftast en egen assistent. För 

                                                 
 
 
 
 
59 Heister Trygg, B. (2004), 13 
60 Ibid., 43 
61 Ibid., 30 
62 Ibid., 51 
63 Heister Trygg, B. (Red.). (1998). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. 

Malmö: Hjälpmedelsinstitutet, 203 
64 Ibid., 203 
65 Särskoleförordningen (1995:206). Nerladdad 2005-10-19. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950206.htm 
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att inkludering i förskola, skola och fritidshem ska fungera för barn med DS är hög kompetens 
och hög professionalism med samverkan som huvudingrediens en viktig faktor. I de fall där 
logopeder och specialpedagoger i samverkan med förskolans och skolans arbetslag har utvecklat 
en god kompetens, kan också inkluderingen bli god för eleven med språkstörning.66 Lärarens 
inställning till det inkluderade barnet är av största vikt för en fungerande inkludering,67 och en 
stor bidragande orsak till lärarens positiva inställning är den kunskap och det stöd läraren får från 
exempelvis habilitering, resursteam och specialpedagog. Där arbetslaget har fått insikt om att det 
med olika tillgängliga resurser går att skapa en god miljö genom till exempel ett förändrat 
arbetssätt eller förändrad organisation, har man lyckats skapa goda resultat av inkluderingen.68 En 
annan viktig orsak är skolledningens inställning och de förutsättningar för samverkan som 
ledarskapet skapar runt det inkluderade barnet.69 En positiv bieffekt av att individinkludera barn i 
den vanliga grundskolan är att klasskamraterna till det inkluderade barnet blir mer toleranta och 
mindre tävlingsinriktade än i andra klasser.70 

4. Teorier 
Föreliggande uppsats kan sägas ta stöd i flera former av teoretiska perspektiv, dels teorier runt 
språkinlärning, dels teorier runt det sociala samspelet. Nedan följer korta sammanfattningar av 
några av de teorier, som kommer att användas i analysen av resultatet. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Teoretikern och forskaren Lev Vygotskijs (1896 – 1934) utvecklingsteori handlar både om 
utveckling och om undervisning. Dessa teorier ligger till grund för det sociokulturella 
perspektivet. Med sitt nyckelbegrepp Den närmaste utvecklingszonen menade Vygotskij att 
barnet i samarbete med vuxna eller andra kompetenta individer i barnets närhet kan prestera mer 
än det kan på egen hand. Det barnet klarar idag med hjälp klarar det senare i livet att göra självt. 
Utifrån detta hävdade Vygotskij att utveckling sker genom lärande och att lärandet styr 
utvecklingen. I Vygotskijs teori kan man se tre drag som utmärker tanken på den närmaste 
utvecklingszonen, och det är holistisk undervisning, vilket betyder att man ser undervisning 
utifrån ett helhetsperspektiv på individen, medierad inlärning, vilket står för inlärning som är 
förmedlad av någon eller något, till exempel vuxna eller kamrater som är kunnigare, (jämför med 
den närmaste utvecklingszonen) och förändring.

71 Enligt Vygotskij får inte kunskapen plockas ut 
ur sitt naturliga sammanhang och överföras isolerad,72 och han menar också att strategier för 

                                                 
 
 
 
 
66 Specialpedagogiska institutet. (2005). En resa i lärandet med målet En skola för alla. En kartläggning av 

kommuners förutsättningar att anordna lärande och utbildning av hög kvalitet för barn och elever med grav 
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lärande överförs från den vuxne till barnet genom socialt samspel i en gemensam 
uppgiftssituation, och där strategierna sedan används i nya sammanhang. Man utvidgar eller 
expanderar barnets yttrande en bit i taget, vilket betyder att den vuxne ger en modell som barnet 
snart kan efterlikna, och som befinner sig direkt ovanför barnets aktuella förmåga. Många barn 
har upplevt möten med verkligheten som obegripliga och frustrerande därför att saker har gått 
förbi dem alltför fort eller varit på en alltför abstrakt nivå och inte legat inom den proximala 
zonen, avståndet mellan den gamla och den nya erfarenheten eller kunskapen har varit för stor.73 
När det gäller förändring såg Vygotskij utbildningen som ett medel till en kvalitativ förändring av 
barnets kunskaper och dess kognitiva tänkande, vilket belyser hans tankar om språkanvändandets 
och kommunikationens vikt för individens position i samhället.  

4.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet är nära förknippat med Vygotskijs teorier om det 
sociokulturella perspektivet, men då det socialkonstruktivistiska perspektivet även omfattar 
tankar om nätverks betydelse har det i detta arbete fått en egen rubrik. Man kan belysa nätverkets 
betydelse för familjen med ett barn med DS ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, då man 
genom att se hur nätverkets förhållningssätt gentemot föräldrarna och barnet påverkar 
föräldrarnas konstruktion av verkligheten och situationen. Jaget är inte statiskt utan föränderligt, 
det omskapas i samspel med omgivningen. Människan måste ses i sin sociala kontext, som är 
olika beroende på i vilken miljö hon befinner sig, och uppfattas av andra människor utifrån den 
roll hon har. Dessa roller skapas genom förväntningar från andra människor i omgivningen, och 
därigenom även från oss själva. Eftersom rollerna endast konstrueras i relation med andra 
människor är det viktigt att se rollerna i sitt sammanhang för att förstå dem. Rollosäkerhet 
uppstår då vi är osäkra på vad en viss roll kräver av oss.74 Symbolisk interaktionism, som ligger 
nära socialkonstruktivismen, använder sig av begreppet spegling för att förklara hur individens 
jaguppfattning utvecklas med hjälp av andra människors bedömning. 

4.3 Systemteoretiskt perspektiv 
Systemteorin betonar stödresurser i nätverk och vikten av att ha tillgång till släkt och vänner i ett 
nära perspektiv. Teorin bygger på tanken att alla människor ingår i ett system, att dessa system 
innehåller undersystem (subsystem), och att människans system ingår i ett större supersystem. Ett 
system ingår även i flera andra olika system. Ser man familjen som ett system, kan man också se 
att den ingår i ett större supersystem bestående av exempelvis hela släkten, men att även 
subsystem i form av till exempel familjens barn finns. De olika individerna kan även ingå i andra 
system, exempelvis på arbetsplatsen, där de övriga medlemmarna i systemet inte är 
representerade. Förståelsen av relationer mellan människor samt mellan människor och deras 
omgivning står i fokus.75 
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4.4 Konnektionism 
Konnektionism (instrumentell inlärning) kan enkelt översättas med förknippning. Det lilla barnet 
lär sig att förknippa mammas eller pappas vispande i kastrullen med välling. Med andra ord, 
barnet förknippar vispandet med positiva känslor som mat och mättnad. Senare lär sig barnet att 
förknippa föremål med ord, och ännu senare, tvärtom, att förknippa ord med föremål. Teorin 
bidrar till modeller för kognitiv arkitektur, det vill säga att hjärnan skapar mönster för 
bearbetning och lärande, där den viktigaste fasen är input, den stimulans hjärnan får utifrån. 
Konnektionismen hävdar att språkkunskapen inte är medfödd. Den menar vidare att det språkliga 
beteende barnet möter i omgivningen är mycket rikt på information och att så småningom ger 
samspelet mellan denna information och hjärnans sätt att bearbeta den, kunskap om språket. 
Konnektionismen lägger mycket stor vikt vid barnets samspel med sin omgivning.76 Dess styrka 
ligger i igenkänning, klassificering och inlärning,77 vilket också är en av grunderna i 
Karlstadmodellen. 

5. Vetenskapsteori 
Resultatet av min studie kan ses ur två olika vetenskapliga teoretiska perspektiv, dels det 
hermeneutiska och dels det fenomenologiska perspektivet. De båda synsätten är både lika och 
olika varandra. Lika i det avseendet att båda inriktar sig på att se resultatet ur ett mänskligt 
perspektiv där förståelse för informanternas berättelser och upplevelser är viktiga, men olika i hur 
man hanterar intervjuarens förförståelse. Nedan följer en kort beskrivning av de båda teorierna. 

5.1 Hermeneutik 
En av principerna för tolkning av en text enligt hermeneutiken är att tolkaren måste ha kunskap 
om textens tema – förförståelse. Vid en kvalitativ forskningsintervju måste intervjuaren ha 
omfattande kunskaper om temat för att rätt kunna tolka nyanserna i den information som 
framkommer under intervjuerna. Det finns heller ingen förutsättningslös tolkning av denna text. 
Den som tolkar en text kan inte lämna den tradition av förståelse som hon eller han lever i. Det är 
dock viktigt att vara så medveten som möjligt om sina egna förutsättningar och hur de kan 
påverka resultatet och försöka ta hänsyn till det vid tolkningen.78 Lika viktigt är att verkligen 
lyssna för att komma åt innebörden i informanternas berättelser.79 Den hermeneutiska ansatsen 
framträder mest i analys och diskussion. 

5.2 Fenomenologi 
Fenomenologin strävar efter att göra det osynliga synligt, själva upplevelsen är viktigare än 
orsaken till upplevelsen. Man koncentrerar sig på livsvärlden och är öppen för de intervjuades 
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upplevelser samt försöker sätta förförståelsen inom parentes.80 Detta är det vanligaste 
förhållningssättet i kvalitativ forskning. Fenomenologin vill i detalj beskriva innehåll och 
informanternas perspektiv på sina upplevelser, den försöker beskriva snarare än att analysera och 
förklara upplevelserna.81 Den fenomenologiska ansatsen kommer att synas mest i resultatet i 
denna studie. 

6. Studiens genomförande 
Denna studie kan sägas utgå från ett humanvetenskapligt hermeneutiskt perspektiv, vilket kan 
refereras till kunskapssynen på och förståelsen för språkinlärning hos barn med DS. Den kan 
också belysas ur en fenomenologisk synvinkel, ur vilken begreppet livsvärld härstammar. För att 
kunna göra en studie som denna och för att kunna förstå informanternas upplevelser, tas de in i 
den egna livsvärlden och bemöts med inlevelse och empati. I studien har jag identifierat och 
tolkat olika fenomen i informanternas berättelser och försökt förstå dess betydelse i 
sammanhanget. En metod är då deltagande observation, en annan metod är att göra flera 
intervjuer vid flera tillfällen med varje informant.  
 
Den egna förförståelse kan givetvis göra att mera tolkas in i informanternas svar än vad som 
verkligen finns där. Därför har hänsyn tagits till detta vid genomförandet av intervjuerna för att 
de ska vara så förutsättningslösa som möjligt, och framför allt då jag lyssnat på intervjuerna och 
skrivit ut dem. En annan sak som kan ha påverkat förförståelsen är att jag träffat föräldrarna och 
barnen vid några tidigare tillfällen och i och med det lärt känna familjerna lite grand och vet hur 
deras tillvaro ser ut. Även utbildningen till specialpedagog har givit en förförståelse som inte går 
att bortse ifrån. Enligt hermeneutiken är tolkarens förförståelse av stor betydelse, medan 
fenomenologin menar att man ska sätta sina förkunskaper inom parentes och söka efter det 
oföränderliga i beskrivningarna.82 Jag har försökt att hålla min förförståelse på en låg nivå för att 
försöka se informanternas berättelser så objektivt som möjligt. 
 
Syftet med forskningsintervjun är enligt Kvale83 att förstå ämnen från livsvärlden ur den 
intervjuades eget perspektiv. Detta fanns i tankarna vid valet mellan tre metoder som kan ses vara 
relevanta: observationer, intervjuer och enkäter. I detta fall valde jag att göra intervjuer, då de 
frågor jag sökte svar på är svåra att formulera i en enkät, då frågorna och svarsalternativen skulle 
bli väldigt standardiserade utifrån min förförståelse. Dessutom fanns det inte så många barn med 
DS som var lättillgängliga, för att en enkät skulle ge något bra statistiskt underlag. Deltagande 
observationer skulle ha blivit alltför tidskrävande för den tid som fanns till förfogande för denna 
studie. 
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6.1 Urval 
Valet föll på att intervjua ett antal personer som finns runt fyra barn med DS. Barnen är i åldrarna 
två till åtta år. Intentionen var att intervjua minst en förälder till varje barn samt 
resurspersoner/assistenter och förskole- skol- och fritidspedagoger som arbetar med barnen. 
Orsaken till att just dessa barn valdes ut är att jag tidigare under min utbildning arbetat med dem 
och deras familjer. Det blev därför intressant att även fortsättningsvis, i detta examensarbete, få ta 
del av svaren på de forskarfrågor som ställts i detta arbete. En annan orsak är studiens begränsade 
tid och den tid det tar att etablera kontakt med okända människor för att göra intervjuer av arten 
djupintervjuer. Även ett femte barn var aktuellt för denna studie. I det fallet var föräldrarna 
villiga att bli intervjuade, men jag fick inte tillstånd att kontakta barnets förskola, då familjen har 
samarbetssvårigheter med personalen på förskolan. Valet blev då att helt utelämna detta barn. 
Antalet gjorda intervjuer är 15 stycken, fördelade på lika många personer runt fyra barn.  

6.2 Intervjuer 
Inför intervjuerna kontaktades föräldrarna till respektive barn för att få tillåtelse att intervjua dem, 
samt bestämma tid för intervjun. Samtidigt söktes deras tillstånd att kontakta barnens förskola, 
skola och fritidshem, samt i ett fall barnets stödfamilj, för vidare intervjuer. Ingen av familjerna 
hade något att invända mot detta. Därefter kontaktades per telefon barnens förskolor, och i ett fall 
skola och fritidshem, samt stödfamiljen och bestämdes tider för intervjuerna. De informanter jag 
eftersökte var dels barnets resursperson/assistent, dels en förskollärare eller fritidspedagog som 
arbetar på den avdelning där barnet vistas, samt med klassläraren/mentorn till det barn som börjat 
skolan. Jag bad också att få använda bandspelare vid intervjuerna för att kunna koncentrera mig 
bättre på själva intervjun, och för att inte behöva anteckna. Intervjun var av halvstrukturerad 
modell med till största delen öppna frågor med plats för följdfrågor. Ett frågeschema fanns för 
varje kategori informanter, och alla informanter inom varje kategori fick samma frågor. 
Intervjufrågorna finns som bilaga längst bak i detta arbete. Intervjuerna genomfördes hemma hos 
familjerna och stödfamiljen samt på respektive förskola, skola och fritids med pedagogerna. Jag 
har också intervjuat alla var för sig, utom de båda föräldrarna till ett barn, samt stödfamiljen till 
ett annat barn, som intervjuades tillsammans. Det var också de enda fallen där det fanns 
möjligheter att träffa även pappan/mannen i familjen. 
 
Intervjuer med bandspelare har fungerat utmärkt som metod i alla fall utom två, (intervjun med 
Amandas föräldrar och Beatrices stödfamilj, då bandspelaren av någon anledning som jag inte 
kunde förstå inte tog upp någonting av samtalet). Dessa två samtal skrev jag ut ur minnet direkt 
efter hemkomsten från intervjuerna. Ingen av intervjuerna har transkriberats i sin helhet, då jag 
valt att göra så många intervjuer och ansåg att det inte hade givit bättre resultat för min studie. 
Kvale menar också att hur mycket som skrivs ut och i vilken form beror bland annat på faktorer 
som materialets natur och syftet med undersökningen. Kvale menar också att strukturera 
materialet är i sig början till en analys.84 Efter att ha lyssnat ett par gånger på varje intervju har 
jag sammanfattat kärnmeningen i svaren så som jag uppfattat den. I ett fall har en informant läst 
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igenom utskriften och godkänt innehållet, vilket gör att jag anser att tekniken för att sammanfatta 
intervjuerna varit tillfredsställande.  
 
Intervjumaterialet har sedan strukturerats utifrån mina forskningsfrågor och sedan sammanställts 
i form av en fallstudie runt varje barn, där svaren har vävts samman till en berättelse runt barnet. 
Fallstudien är en metod för studier, där man valt att begränsa undersökningen till ett fåtal fall, 
men i stället använder man flera olika metoder för att samla in material för att kunna göra så 
tydliga porträtt av fallen som möjligt. Beskrivningen kan vara i form av berättelse, vilket är valet 
i denna rapport, eller i form av tabeller eller diagram med kvantitativa fakta.85 

6.3 Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale hävdas att den kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet, till stor del 
beroende på det mänskliga samspelet som är en stor och väsentlig del av en intervjusituation.86 I 
denna rapport har följande hänsyn till validitet och reliabilitet tagits. 

6.3.1 Validitet 
Validitet avser att mäta om undersökningen undersöker vad som var avsett att undersökas,87 
undersökningens giltighet, vilket jag anser att denna studie gör. Valideringen indelas enligt Kvale 
i sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering.

88
 Vad 

gäller detta arbetes tematisering har samband sökts mellan forskningsfrågor och de teoretiska 
förutsättningarna. Planeringen har utgått från de metoder som enligt Kvale är relevanta för en 
studie som denna, utan att skapa skadliga konsekvenser för i första hand informanterna. 
Tillförlitligheten hos informanterna utgår ifrån varje informants upplevelse och det är omöjligt att 
objektivt bedöma sanningshalten, då intervjuerna gjorts ur en fenomenologisk utgångspunkt, där 
upplevelsen och att uppfatta åsikter är viktigast. Intervjufrågorna bifogas som bilaga. 
Intervjuguiden konstruerades utifrån de forskningsfrågor som ställts i början av arbetet. 
Utskrifterna av intervjun har gjorts enligt god forskningssed. Analysen är gjord utifrån den 
teoretiska bakgrund jag angivit samt litteratur. Detta arbete kan inte sägas vara generaliserbart för 
alla föräldrar till barn med DS, eller för all personal som arbetar med barn med DS, då 
informanterna är utvalda, och enbart finns i en enda kommun i Sverige. I denna kommun har man 
en policy för dessa barn, som troligen skiljer sig åt i olika kommuner. 

6.3.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten kan översättas med pålitlighet. Reliabiliteten kan anses god då alla informanter 
inom varje kategori fått samma frågor ställda. Frågorna har varit halvstrukturerade, till största 
delen öppna och icke ledande. Plats har funnits för följdfrågor för att förtydliga informanternas 
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svar. Dock måste hänsyn tas till förhållandet mellan intervjuare och informant i en kvalitativ 
intervju, eftersom det mellanmänskliga samspelet i intervjun kan ha ett avgörande inflytande över 
resultatet, enligt Kvale benämnt snedvridning.

89
 I denna studie har försök gjorts att hålla 

förförståelsen och de subjektiva perspektiven på en medvetet låg nivå. Genom att beskriva 
förfaringssättet i ett arbete skapas en möjlighet för läsaren att bedöma arbetets reliabilitet. Genom 
att så noggrant som möjligt beskriva urvalsmetod, etiska förfaranden och informanternas 
upplevelser samt bifoga missivbrev och intervjufrågor avses att ge läsaren inblick i mitt 
arbetssätt. 

6.4 Etiska överväganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer angående 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har beaktats i arbetet (HSFR 1990). Vid 
intervjutillfällena lämnades ett informationsbrev, vilket Kvale kallar informerat samtycke,90 där 
det framgick att allt deltagande var frivilligt och att informanten när som helst kunde avbryta 
intervjun eller avstå ifrån att svara på en fråga. Jag framhöll också att all information skulle 
avidentifieras, både namn, förskolans/skolans namn samt även kommunens namn. Det enda som 
skulle framgå var informantens roll i förhållande till barnet samt barnets kön och ålder. Barnen 
har därför i denna rapport givits fingerade namn. Av hänsyn till familjerna och till de etiska 
aspekterna har jag avstått ifrån att klassificera barnens utvecklingsnivåer enligt de kriterier som 
nämns ovan i stycket 3.1, Downs syndrom. Bandinspelningarna skulle enbart avlyssnas av mig, 
vilket gjordes med hörlurar, och har därefter, efter utskrift, raderats. Personalen på förskolor och 
skola/fritidshem informerades om att jag kontaktat familjen först och fått deras tillstånd att 
kontakta personalen. I vissa fall hade föräldrarna redan hunnit informera förskolan/skolan om att 
de skulle bli kontaktade. Informanterna erbjöds också att läsa den utskrivna intervjun innan den 
användes i arbetet. Samtliga informanter avböjde dock detta. Däremot tackade samtliga ja till 
erbjudandet att ta del av den färdiga rapporten. Informationsbrevet innehöll också upplysningar 
om vad intervjun skulle användas till samt mitt namn, telefonnummer och e-mailadress, och 
informanterna uppmanades att ta kontakt om de hade några funderingar. Innehållet i brevet hade 
jag redan vid den första telefonkontakten informerat om. Vid ett senare tillfälle kontaktades jag 
av en av föräldrarna, som ville läsa utskriften av min intervju med denna. I detta fall mailades den 
utskrivna intervjun till föräldern, som efter ett par smärre korrigeringar godkände utskriften. 

7. Resultat 
Här nedan presenteras resultatet av mina intervjuer i form av fallstudier runt varje barn. I 
inledningen till varje fall framgår vilka personer som intervjuats. Inget av barnen går på samma 
förskola, men de träffas lite grann privat, framför allt genom de träffar som down-föreningen i 
kommunen brukar anordna. 
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7.1 Amanda sju år och tio månader 
I Amandas fall har mamma och pappa samt klasslärare, fritidspedagog och assistenterna i skola 
och på fritids intervjuats. Hon har alltså två olika assistenter. 
 
Amanda är första och enda barnet i familjen, och familjen bor i en förortskommun. Hon föddes 
utan ändtarmsöppning, vilket är en ganska vanlig komplikation för barn med DS. Hon flögs 
därför med ambulanshelikopter till Uppsala redan då hon var 12 timmar gammal för operation. 
Hon är också född med hjärtfel, som opererades senare.  

7.1.1 Samhällets stöd  
Innan resan till Uppsala hade föräldrarna knappt fått någon information alls om vad det innebar 
att ha ett barn med DS. Mamman hade dock arbetat en hel del med vuxna personer med DS och 
såg direkt att Amanda hade DS. Hon visste också därför ganska mycket om vad som väntade i 
framtiden. I Uppsala fick de möta flera läkare och professorer utan att de fick något stöd och 
hjälp med hur de skulle handskas med sitt barn. Den mesta kunskapen läste de sig till i den bok 
av Annerén91 som de fick av professor Annerén själv när de var i Uppsala. Bortsett ifrån hjärtfel 
och tarmproblem har Amanda varit ett friskt barn utan några större fysiska bekymmer. 
 
Samarbetet har hela tiden fungerat bra mellan hemmet och förskolan/skolan och assistenter, och 
familjen är nöjd med det stöd de har fått och fortfarande får i olika former från habilitering och 
skola. Det var bara en förskollärare som inte kunde förstå att Amanda inte var ”snäll” när hon satt 
och bläddrade i böcker, utan att det berodde på brist på stimulans. Detta är ett ganska vanligt 
beteende hos barnen med DS, då de inte får tillräcklig stimulans, att fastna i någon form av 
autistiskt eller stereotypiskt beteende. Amanda har en assistent som finns hos henne i klassen hela 
skoldagen och även på morgonen på fritids. Assistenten har det övergripande ansvaret för 
Amandas träning, och säger sig ha gott stöd av specialpedagog och personal från Språkoteket i 
sitt arbete med Amanda. Det hon själv saknar är bättre kunskaper i tecken och bättre kunskaper i 
vad Karlstadmodellen står för, eftersom den inte enbart är en träningsmodell utan även ett sätt att 
leva på för familjerna med barn med DS. Läraren och Amandas båda assistenter, samt 
specialpedagogen och de övriga lärarna i arbetslaget i ettan fick gå en grundkurs i tecken innan 
terminen började, men de anser att de saknar bra utbildning. Barnen får inte någon direkt 
utbildning i tecken men snappar upp en del tecken då de ser assistenten och läraren teckna med 
Amanda. Assistenten på fritids är den enda där som kan teckna, men inte heller hon anser sig 
kunna TAKK fullt ut. Assistenten anser att hon i stort sett inte har fått något stöd för att kunna 
arbeta med Amanda, och att Amanda är hennes bästa teckeninstruktör. 

7.1.2 Arbete med TAKK  
Habiliteringen på hemorten rekommenderade att föräldrarna skulle börja med Karlstadmodellen 
redan från början för att stimulera språkutvecklingen. Då Amanda var några veckor gammal gick 
de en studiecirkel tillsammans med några andra föräldrapar till barn med DS och andra 
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språkstörningar. Senare har mamma gått studiecirkel på ABF, både enskilt och tillsammans med 
förskolepersonalen på den förskola där Amanda började när hon var två år. De utbildningarna har 
föräldrarna fått bekosta själva. Kostnaden innebar också att ingen av de övriga i familjen, som 
farmor eller mormor, har gått någon teckenkurs. Själva har de även lärt sig tecken med hjälp av 
video- och datorprogram. När Amanda idag lär sig nya ord i skolan får familjen hjälp med de nya 
tecknen av assistenten i skolan. Språkträningen har fungerat bra med engagerade resurspersoner 
och assistenter som arbetat med henne. Träningsmaterial till skolan tillhandahålls till stor del från 
Språkoteket/resursenheten. Anpassade läromedel för Amanda finns det dåligt av i skolan då det 
är inköpsstopp i hela kommunen, så läraren har modifierat en del material så att det ska passa 
Amanda bättre. Det finns inte alltid personal som kan teckna om assistenten är sjuk, all personal 
runt Amanda i skolan och på fritids kan inte teckna. Idag gör det inte lika mycket som när hon 
var yngre, eftersom hon både förstår och gör sig förstådd bra med verbalt tal. Det var mera 
sårbart i förskolan innan Amanda hade ett fungerande tal. Läraren menar att hon är alltför osäker 
och okunnig i TAKK och tror inte att hon kommer att fortsätta att teckna när Amanda slutar i 
hennes klass, även om hon kan tänka sig en viss nytta även för andra barn med TAKK. Amandas 
assistent på fritids arbetar mycket lite efter Karlstadmodellen och över huvud taget ingenting 
enskilt med Amanda. Den träning hon utför med henne är sådant som hon kan göra med flera av 
fritidsbarnen samtidigt, som olika spel och lekar. På fritids är det ingen mer än assistenten som 
kan teckna. Barnen har inget större intresse av att lära sig och fritidspedagogen tycker inte att det 
är nödvändigt eftersom Amanda förstår tal så bra. TAKK används lite, både i skolan och på 
fritids, det blir i stort sett enbart vid sångsamlingar och någon lek. Annars används det enbart när 
pedagogerna talar direkt till Amanda. Assistenterna däremot försöker att använda TAKK i alla 
samtal där Amanda är närvarande. 

7.1.3 Inkludering  
Föräldrarna har själva valt förskola till Amanda, men eftersom det bara fanns en förskola med 
småbarnsavdelning i förortskommunen där de bor, fanns i princip inget val. Resurspersonen de 
fick erbjöd sig frivilligt att vara resurs, och eftersom de hade hört att hon var bra, så var det inget 
svårt val. Samma valfrihet hade de även när hon skulle börja förskoleklass, att välja mellan 
särskolan och skolan i hemområdet. Föräldrarna valde att låta Amanda börja i hemskolan, och 
hon har nu börjat i första klass i samma skola. Amanda går i en klass med enbart förstaklassare, 
och följer sin egen läroplan enligt särskolans läroplan.92 De två förstaklasserna är delade i 
grupper och Amanda går i en grupp med 11 elever i ett mycket litet klassrum. Lärarna arbetar i 
arbetslag, och den lärare som har Amandas grupp är också hennes mentor. Fritids är inrymt i 
skolan och har 58 barn inskrivna. Alla barn har dock hittills aldrig varit där samtidigt. Där är 
Amanda ungefär tre dagar i veckan, ibland före och ibland efter skolan.  

7.2 Beatrice fem år och fyra månader 
I fallet Beatrice intervjuades mamma, förskollärare, resursperson och stödfamiljens man och 
kvinna. 
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Beatrice är barn nummer två i syskonskaran och har en storasyster som var åtta år då Beatrice 
föddes. Beatrice började på förskolan när hon var ett och ett halvt år gammal, men har efter 
semestern i år bytt förskola, på grund av att familjen ansåg att Beatrice inte fick tillräckligt med 
stöd och träning på den första förskolan. 

7.2.1 Samhällets stöd  
Beatrice är född mitt i sommaren och i semestertider. Mamma såg direkt att hon hade DS, då hon 
har arbetat med personer med DS tidigare. Pappa ville inte se det, mycket på grund av att han var 
livrädd för att få ett barn med handikapp, och Beatrice är hans första barn. Även läkaren 
misstänkte direkt att Beatrice hade DS eftersom hon uppfyllde flera av Halls kriterier (se bilaga 
1). Under graviditeten hade mamma misstänkt att något var fel, eftersom hon hade mått dåligt 
under hela graviditeten och hon tyckte att Beatrice var så stillsam i magen jämfört med 
storasyster Elise. Ultraljud hade visat att Beatrice hade lite korta överarms- och lårben, samt att 
hon hade lite mycket nackskinn, vilket båda är typiskt för barn med DS. Personalen menade dock 
att det inte var någon fara och det gjordes inga andra prov. Föräldrarna tackade nej till 
kuratorshjälp på BB, då det var en vikarie i tjänst, som i sin tur snart skulle ha semester. Familjen 
tyckte att det skulle vara jobbigt att byta kurator, så de avvaktade till efter semestrarna, då 
ordinarie personal var tillbaka. De hade däremot mycket kontakt med barnläkaren, som de 
upplevde rak och saklig och behaglig att prata med. Men då hösten kom ansåg de inte att de hade 
något behov av kuratorn. De hade då haft hela sommaren på sig att gråta och prata om det som 
inträffat och tyckte att de hade klarat av den första krisen. Storasyster har inte varit med i några 
samtal, och hon hade från början lite svårt att hantera att Beatrice var handikappad. Från början 
ville Elise mest veta om hon skulle kunna röra sig och så småningom kunna börja prata. Idag 
vänder sig familjen till kurator mest när de är i behov av praktisk hjälp. Tanken på att få en 
stödfamilj kom tidigt, eftersom familjen har dåligt med släkt som kan ställa upp med hjälp och 
avlastning. Detta beror på sjukdomar och långa avstånd. När Beatrice var ett år fick familjen 
vårdnadsbidrag, och vid samma tidpunkt började man träna efter Karlstadmodellen tillsammans 
med talpedagogen. Då hade Beatrice varit inskriven i habiliteringen sedan hon var ett halvår. När 
hon började förskolan vid ett och ett halvt års ålder hade Beatrice en heltidsanställd resursperson. 
Men efter ett halvår drogs all resurstid in och efter mycket diskussioner med rektor samt kurators 
hjälp med skrivelser till rektors chef, fick Beatrice halvtidsresurs. Det hade hon tills hon slutade 
på den förskolan vid semestern i somras. Då hade familjen, även där med kurators hjälp, fått plats 
på kommunens enda hörselförskola, där all personal tecknar, till skillnad mot första förskolan, då 
endast resurspersonen kunde teckna. Att Beatrice har DS har varit mycket ångestladdat för 
farmors- och mormorsgenerationen, men det har aldrig varit tal om något kuratorsstöd till dem. 
Däremot blev de inbjudna till teckenkurser, men har aldrig gått några kurser. 
 
Stödfamiljen kom familjen i kontakt med för cirka tre år sedan, då de hade begärt hjälp med 
avlastning. I dag är Beatrice där sju till nio tillfällen i månaden, vilket är detsamma som sju till 
nio övernattningar. Eftersom familjerna inte kände varandra sen tidigare, vilket är det vanligaste, 
tog de god tid på sig med inskolningen. Från början träffades de hemma hos Beatrice tillsammans 
med föräldrarna, men så småningom började de vara barnvakt någon kväll då och då. Numera 
hämtar stödfamiljen Beatrice på förskolan en dag i veckan och lämnar henne dagen därpå, samt 
en fredag till måndag i månaden. Stödfamiljen har inga egna små barn, och deras vuxna barn och 
Beatrice fungerar bra tillsammans. Stödfamiljen har inte fått något stöd, utan det de fick veta i 
förväg var enbart det LSS-handläggaren berättade innan de bestämde sig för att bli stödfamilj. 
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Resten har de fått veta av Beatrices föräldrar. De har även god kontakt med förskolan. Det är 
också Beatrices mamma som ser till att det finns träningsmaterial och liknande hemma hos 
stödfamiljen. Stödmamman ser kontakten med Beatrice och hennes familj som ett personligt 
förhållande och inte som ett jobb, och önskar att de får behålla Beatrice så länge som möjligt. 
 
Förskolan har stöd av habiliteringen, som tillhandahåller det mesta av det arbetsmaterial Beatrice 
behöver. En del material kommer även föräldrarna med. Samarbetet med familj och habilitering 
fungerar mycket bra, anser personalen, och kontaktboken är en viktig länk mellan hem och 
förskola. Där berättar både personalen, familjen och stödfamiljen om vad som händer runt 
Beatrice och sätter in fotografier. När Beatrice började på hörselförskolan fick personalen en del 
stöd av den assistent hon haft på förra förskolan. Assistenten visade arbetsmaterialet och hur hon 
arbetat med det. Personalen har även läst en del böcker om DS och Karlstadmodellen. Idag har de 
lite kontakt med habiliteringen, men logopeden kommer regelbundet med nytt material och 
stämmer samtidigt av hur det gått med de föregående arbetsuppgifterna. De har även stöd av det 
nätverk för assistenter till barn med DS som finns i kommunen. Någon sjukgymnast har de aldrig 
fått träffa, så de har inte fått någon information om hur Beatrice behöver tränas fysiskt. Men hon 
är med när de övriga barnen har gymnastik men i sin egen takt. 

7.2.2 Arbete med TAKK  
Mamma började teckna med Beatrice direkt, för hon kunde tecken, då hon arbetat med det 
tidigare i sitt arbete på boenden för förståndshandikappade. Karlstadmodellen började familjen 
med när Beatrice var ett halvår, efter ett läger som familjen var på tillsammans med andra i 
liknande situation. Före lägret var de inte mogna att börja med träning, men där fick de träffa 
flera äldre barn och vuxna med DS och se vad Karlstadmodellens träning kunde ge dessa barn. 
Eftersom Beatrice alltid varit på förskolan långa dagar på heltid, ville familjen att den största 
delen av träningen skulle ske där, för de ansåg att de inte skulle hinna och orka på kvällarna. Det 
fungerade dock inte så bra förrän sista året på gamla förskolan då Beatrice fick en egen assistent. 
Beatrice vill inte heller alltid att mamma ska träna. Hon är mera motiverad att träna med 
assistenten. Det är bara mamma och pappa som gått två teckenkurser. Storasyster och övriga 
släkten har heller inte gått någon teckenkurs. Storasyster är fortfarande inte bra på att teckna. 
Mamma försöker att använda de tecken hon kan så mycket som möjligt med Beatrice, men pappa 
är inte lika bra på tecken. I somras var mamma på ett läger som Svenska Downsföreningen 
anordnade, och där fanns också en fortsättningskurs i tecken. Dit följde även Beatrices 
stödmamma med. Utan TAKK och Karlstadmodellen tror mamma inte att Beatrice hade kunnat 
så många ord som hon kan idag. Hon har alltid tyckt att Beatrice förstår mycket, men inte haft 
lika lätt att göra sig förstådd. Med tecken gör hon sig förstådd, men talet kommer sakta men 
säkert. Framför allt då Beatrice blir arg tecknar hon, då hon har lättare att teckna än prata, då hon 
blir upprörd. 
 
Mamman i stödfamiljen använder tecken med Beatrice hela tiden. Hon arbetar inom 
korttidsboenden för handikappade barn och har arbetat med tecken i många år. Pappan i 
stödfamiljen kan däremot inga tecken alls, men han anser att det går utmärkt att kommunicera 
med Beatrice ändå, på grund av att hon förstår verbalt tal så bra. De utför ingen direkt träning 
med Beatrice, men hon är alltid med på allting de gör, och när de leker försöker stödmamman 
lägga in pedagogik i leken för att träna olika moment som vid exempelvis docklek. 
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Hela personalgruppen på förskolan tecknar, och det är ett villkor för att få arbeta där. Det finns 
även en barnskötare som är helt döv och som normalt använder sig av dövspråket (STS). Men 
med barnen anpassar hon sitt tecknande till barnens nivå och behov av stödtecken. Eftersom inte 
alla barn är döva är det inte ett tyst teckenspråk, då barnen ska ha tal också. Beatrice tecknar inte 
så mycket med de andra barnen, men däremot tecknar hon helt med den döva barnskötaren. Det 
märks att hon förstår att hon inte kan höra alls. Hela personalgruppen ska nu i höst få gå en 
utbildning i Karlstadmodellen, för att alla ska kunna arbeta med Beatrice, och även för att de ska 
kunna ta in arbetssättet i hela barngruppen. De ser stor användning och nytta även för de 
hörselskadade barnen med cochleaimplantat (en inopererad hörapparat) med den arbetsmodellen. 

7.2.3 Inkludering  
När Beatrice började förskolan för snart fyra år sedan blev det på den förskola som låg närmast 
hemmet. Men där har det aldrig fungerat riktigt bra för Beatrice, utan hon kom i kläm, då 
personalen inte fungerade tillsammans. I kontaktboken skrevs bara om Beatrice hade ätit och 
bajsat. I somras tog familjen kontakt med habiliteringens kurator för att få hjälp att flytta Beatrice 
till hörselförskolan i kommunen. Familjen hade hört att den skulle vara så bra och att all personal 
där kunde teckna med barnen. Trots att de tyckte om personalen på den första förskolan är de 
väldigt nöjda med bytet och att Beatrice fått en chans till bra träning. Beatrice har visserligen 
ingen egen resursperson där, men det finns fyra personal anställda, och endast 12 barn, så det 
finns tid för Beatrices träning i alla fall. Nästa höst ska Beatrice börja förskoleklass och tankarna 
på skolplacering finns hela tiden. Föräldrarna har hela tiden varit inne på att Beatrice ska gå i 
särskolan, troligen på grund av att mamma jobbat med särskoleelever. Inkludering känns inte lika 
självklart för dem. De tänker mycket på det utanförskap de är rädda ska drabba Beatrice i den 
vanliga grundskolan, och föräldrarna tror att även om hon börjar i vanliga grundskolan kommer 
Beatrice att behöva flytta till särskolan förr eller senare. Men de upplever att det är ett mycket 
svårt beslut att ta. Familjen anser att pedagogiken är så viktig för barnen, och är rädda att det inte 
kommer att fungera i en vanlig klass, då de har upplevt hur dåligt pedagogiken fungerade för 
Beatrice i den första förskolan. Nu när Beatrice har börjat på hörselförskolan har föräldrarna sett 
hur det kan fungera för inkluderade barn. På den nya förskolan anser personalen att 
Karlstadmodellens pedagogik inte enbart ska finnas för Beatrice, utan hela barngruppen bör få 
tillgång till modellen. 
 
Mamman i stödfamiljen har diskuterat Beatrices kommande skolplacering med hennes mamma, 
och även stödmamman är till största delen av den åsikten att det bästa för barnen med DS är att 
gå i särskolan. Den erfarenhet hon själv har av förståndshandikappade barn är att de borde börja i 
särskolan och sen kanske flytta till den vanliga förskolan efter ett par år. 
 
På förskolan där Beatrice idag går finns ingen egen resurs, men däremot har hon sina egna 
arbetsstunder. Det är i första hand två av förskollärarna som håller i den träningen. Barnen är alla 
döva eller hörselskadade, utom Beatrice och något barn som har tecknande föräldrar. För tillfället 
finns även tre barn utan behov av tecken. För Beatrice går det mycket bra på förskolan, och de 
andra barnen ser henne som vilket barn som helst, och hon har flera kompisar. Beatrice är inte 
heller det enda barnet som får enskild träning, utan det är flera av de hörselskadade barnen som 
har egna träningsstunder, med sådant som de behöver extra stöd med. Så Beatrice är även på så 
sätt likadan som de övriga barnen. Personalen hade heller inga funderingar på att neka då de fick 
förfrågan om Beatrice skulle få börja på avdelningen. 



 

 24 

7.3 Carl tre år och fem månader 
När det gäller Carl har intervjuer gjorts med mamma, resursperson och barnskötare på förskolan. 
 
Carl är nybliven storebror till Filip, som vid tillfället för intervjun är fem månader. Carl började 
förskolan när han var ett år och två månader, och nu när mamma är hemma och är föräldraledig 
med lillebror, är han på förskolan 15 timmar i veckan fördelat på två dagar, måndag och onsdag. 
Familjen bor i en mindre förortskommun. 

7.3.1 Samhällets stöd  
Det var mamma själv som tyckte att Carl hade DS, men läkaren trodde inte det, eftersom Carl 
inte uppfyllde mer än några få av Halls kriterier (se bilaga 1). Det togs då ett blodprov på honom, 
men då allting för övrigt var bra åkte föräldrarna hem samma dag Carl föddes. Efter en tid fick de 
en tid för läkarbesök, och då fick familjen bekräftat att Carl hade DS, vilket blev en chock, 
eftersom de hunnit utesluta tanken på att det var så. Ingenting under graviditeten gjorde att man 
misstänkte något problem. Idag tycker mamma nästan att Carl är tidigare i sin utveckling än 
lillebror Filip. Föräldrarna fick träffa en kurator två gånger sedan de hade fått bekräftelse på 
blodprovet, och de skrev in Carl vid habiliteringen på en gång. Efter tre månader fick familjen 
träffa sjukgymnast och logoped. Från början var det mest för att föräldrarna skulle få råd, stöd 
och information om DS, som de ville träffa dessa. Mamma visste lite grann om DS från 
gymnasietiden, och föräldrarna läste böcker och letade information på Internet. De fick ett 
informationsblad från habiliteringen, där det stod vilka olika typer av DS som finns. För övrigt 
har de inte fått så mycket information. Idag träffar de logoped och sjukgymnast med jämna 
mellanrum.  
 
Det stöd resurspersonen har i sitt arbete är i första hand logopeden, som kommer till förskolan. 
Tidigare var logopeden stationerad på länssjukhuset, och då blev det ganska glest mellan 
besöken. Idag finns logopeden på lasarettet i kommunen, och besöken blir i och med det 
regelbundna. Logopeden kommer med material för talträningen, och Resursenheten kommer med 
en del annat material. Resurspersonen är även med i det nätverk för assistenter och resurspersoner 
till barn med DS som startats av kommunen, vilket är ett stöd. Dessutom har hon kontakt med 
Iréne Johansson, Karlstadmodellens skapare. Även förskolans chef är ett gott stöd, trots att de 
bytt chef många gånger de senaste åren. Carl åker till sjukhusets rehabavdelning och badar en 
gång i veckan. Dit följer antingen resurspersonen eller barnskötaren, men det är en sjukgymnast 
som håller i själva träningen. Barnskötaren känner att hon kan sakna inblick i det som händer runt 
omkring Carl, då det endast är resurspersonen som får gå på kurser och träffar. Men det finns inte 
tid och pengar för att flera ska kunna gå, tror hon. För övrigt tycker barnskötaren att de på 
förskolan har de resurser de behöver. Dock blir det skillnad när Carl flyttar till 
storbarnsavdelningen, anser barnskötaren. Då kommer det återigen att behövas två 
resurspersoner, eftersom de två funktionshindrade barnen är på olika avdelningar då. Det blir nog 
till att kämpa för att få de resurser man behöver, tror hon. 

7.3.2 Arbete med TAKK 
Föräldrarna började med tecken lite grand då Carl var tre månader. De hade då köpt litteratur om 
Karlstadmodellen och började träna efter den. När Carl var ungefär tio månader började de träna 
efter boken på allvar. Det första spontana tecknet kom när Carl var ett år och en vecka. Idag vid 
snart tre och ett halvt års ålder använder han cirka 300 tecken. Under sommaren har det verbala 
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talet börjat komma igång, men det är fortfarande svårt att förstå honom när han pratar. Dessutom 
försöker han lära lillebror att teckna genom att ta i hans händer och försöka med olika tecken som 
till exempel ”mamma”. Föräldrarna har gått en teckenkurs via ABF, som de har fått betala själva. 
Därefter har de gått en studiecirkel i Karlstadmodellen, som Språkoteket anordnat. Även den fick 
familjen betala själva, då man inte får någonting gratis av kommun eller landsting. Mormor och 
farmor har även de gått teckenutbildning. Mamma har dessutom gått en teckenspråksutbildning 
på KomVux. Sedan Carl föddes och mamma började arbeta igen har hon varit assistent åt en 
flicka med DS i förskoleklass. I och med det har mamma fått arbeta med Karlstadmodellen på två 
nivåer samtidigt. Mamma försöker att teckna hela tiden, men pappa är inte lika kunnig. Mamma 
anser att hon har haft stor nytta av teckenspråksutbildningen på KomVux, som gett henne mer 
tecken än de teckenkurser som ABF och Språkoteket anordnat. Hon menar att de flesta ord 
tecknas likadant. Det är mest meningsbyggnaden som skiljer TAKK och Dövspråket. Mamma 
tror att utan tecken hade Carl bara haft en bråkdel av det ordförråd han har idag, då han kom 
igång så sent med talet, men hade ett stort ordförråd i tecken. Redan vid två års ålder hade han 
cirka 200 tecken som han använde i treordsmeningar. 
 
Idag då Carl endast är 15 timmar i veckan på förskolan, delar resurspersonen och mamma på 
Carls träningspass. Tidigare var det resurspersonen som hade huvudansvaret för träningen, medan 
mamma alltid gjort det mesta av arbetsmaterialet. Logopeden kommer till förskolan och går 
igenom träningen med resurspersonen. De dagarna brukar även mamma vara närvarande. 
Resurspersonen fick utbildning i TAKK då det förra barnet med DS började på förskolan. Sedan 
har den fast anställda personalen gått två fortsättningskurser. Barnen i gruppen i övrigt tecknar 
inte någonting idag, på grund av att de är så små. Tidigare, när genomsnittsåldern i barngruppen 
var lite högre, var det flera som kunde teckna, och några av dem tecknade även med Carl. Många 
av barnen har även egna persontecken för sina namn. Målet är att alla ska ha det, men eftersom 
det är så många nya barn i gruppen har man inte hunnit med det ännu. Resurspersonen anser att 
man kan ha stor nytta av TAKK i alla barngrupper, men då måste man som personal arbeta med 
tecken hela tiden, för att inte glömma bort tecknen. Både barn som är sena i talutvecklingen och 
invandrarbarn är grupper som hon anser kan ha stor nytta av TAKK. Det är mest under samlingen 
som personalen använder tecken, utom när de talar direkt till Carl. Då tecknar de hela tiden till 
honom. De flesta av den fast anställda personalen kan teckna, så det är inga problem för honom 
om resurspersonen är borta någon gång. Problemet är att det inte blir någon enskild arbetsstund 
enligt Karlstadmodellen för Carl om resurspersonen inte är på förskolan. Två av personalen ska 
under hösten gå en tvådagars utbildning i Karlstadmodellen. Barnskötaren tror dock inte att man 
skulle teckna eller använda Karlstadmodellen om inte Carl fanns på förskolan. 

7.3.3 Inkludering  
Carl började förskolan då han var ett år och två månader, på grund av att mamma skulle börja 
arbeta. Han fick en lång inskolning på förskolan och allt gick bra redan från början. Det fanns sex 
olika förskolor att välja på. De valde den förskola där de visste att det gått ett barn tidigare med 
DS, och önskade att få samma assistent som det barnet hade, då de visste att det fungerat mycket 
bra. De har redan börjat tänka på skolan, och mamma menar att det var det första hon kom att 
tänka på när hon fick veta att Carl har DS. Det är en svår fråga om man ska placera barnet i 
särskolan eller grundskolan, inkluderade eller i en särskild undervisningsgrupp. Föräldrarna anser 
att det är en fördel att bo på en liten ort, då de menar att fördomarna är mindre där än i en större 
kommun. De har även pratat om att flytta till en mindre by av samma orsak. Chansen är större att 
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barn med handikapp blir accepterade i en mindre skola och ett mindre samhälle. Samarbetet med 
förskolan och assistenten fungerar mycket bra, alla verkar mycket positiva till att Carl finns där. 
Mamma tror att mycket beror på att de redan haft ett barn med DS på förskolan i några år som 
banat väg för Carl. Snart ska Carl flytta ifrån småbarnsavdelningen till en avdelning med större 
barn. Utifrån sin ålder borde han redan ha gjort det, men föräldrarna har inte fått någon riktig 
förklaring till varför så inte skett än. 
 
Carls resursperson är egentligen anställd som förskollärare på småbarnsavdelningen på förskolan, 
så en resursperson finns anställd i gruppen för att fylla ut hennes plats. Carl borde ha flyttat till 
storbarnsavdelningen redan, men på grund av att det var sju treåringar som skulle flyttas över och 
det inte fanns plats för alla på storbarnsavdelningen, fick Carl vänta till sist. Delvis beror det 
också på att han är på förskolan så lite nu, och dessutom leker han så bra med barnen som är ett 
halvår yngre än honom själv. De andra treåringarna behövde omflyttningen bättre, ansåg 
personalen. Barnskötaren i småbarnsgruppen har inte särskilt mycket att göra med Carl då det är 
resurspersonen som har ansvaret för honom, men de visste om att han fanns och att föräldrarna 
ville att han skulle få komma till denna förskola redan innan han började, och ingen tyckte att det 
var några problem. Det fanns heller ingen som funderade på om man kunde neka att ta emot 
honom. Personalen anser också att det berikar, både barn och vuxna, att se att alla människor inte 
är lika. Även föräldrarna till de övriga barnen har reagerat positivt på de två barn med 
funktionshinder som finns på förskolan. Där finns även ett barn med ryggmärgsbråck som är 
rullstolsburen. 

7.4 Daniella två år och fyra månader 
I Daniellas fall har intervjuer gjorts med mamma, förskollärare och resursperson. 
 
Daniella har två storasystrar som idag är sex och åtta år gamla. Familjen bor i en by cirka en 
halvmil utanför stan. Hon har ganska nyligen börjat på den förskola där systrarna tidigare gått. 
Daniella föddes med akut kejsarsnitt, då hon låg fel i magen inför förlossningen. Hon fördes 
nästan omedelbart till barnavdelningen, vilket föräldrarna utgick ifrån var rutin för barn som fötts 
med kejsarsnitt. 

7.4.1 Samhällets stöd  
Dagen efter Daniella var född ringde personalen från barnavdelningen och ville att föräldrarna 
skulle komma dit. Då förstod de att något var fel. När de kom ner satt två läkare och väntade på 
dem. De berättade att Daniella hade DS och att de dessutom misstänkte ett hjärtfel. Efter fyra 
dagar fick familjen åka till länssjukhuset för att kontrollera hjärtat, men det var inte så farligt som 
läkarna hade befarat, endast ett litet hål mellan förmaken, som Daniella idag inte lider av, men 
som kontrolleras regelbundet. Efter den undersökningen fick familjen åka tillbaka till 
hemsjukhuset, där de fick stanna ytterligare ett tag, eftersom Daniella var dålig på att suga själv. 
Under ungefär en månad fick hon tillägg i flaska, innan hon blev så stark att hon orkade ammas 
helt och hållet. Barnavdelningens kurator kom innan de åkte iväg på hjärtkontrollen och undrade 
om de behövde prata. Den kuratorn har de träffat ett par gånger och upplevde att det var väldigt 
skönt. Mamma visste en del om DS tidigare, eftersom hon arbetar på sjukhuset och kommer i 
kontakt med vuxna med DS ibland i sitt arbete. Mest tyckte de att det var jobbigt att inte visa för 
de äldre syskonen vad de kände. Barnen såg ju att föräldrarna var ledsna, men de ville inte att 
systrarna skulle tro att de var ledsna för att Daniella hade DS. Det hade gett systrarna fel signaler, 



 

 27 

anser de. De kunde dock skylla på att de var oroliga för hjärtfelet. Det kändes också lättare när 
hjärtat hade blivit godkänt, och föräldrarna tyckte då inte att det var så farligt med DS trots allt. 
Numera har familjen kontakt med habiliteringens kurator när de känner att de behöver stöd och 
råd i något som gäller Daniella, men mest när det gäller dem själva. Övriga kontakter runt 
Daniella är logopeden och specialpedagogen som kommer till förskolan. En habiliteringspedagog 
har funnits, men en har gått i pension och en är sjukskriven, så det blir inte mycket. Därutöver har 
de kontakt med sjukgymnast, som bland annat förmedlar kontakten till specialortopedin, där 
Daniella får specialskor för att hon har lite problem med höfterna. Dessutom blir det lite extra 
kontroller hos barnläkaren, eftersom Daniella har växt lite dåligt ett tag. Vid de första mötena 
med kurator och psykolog fick de veta vilka rättigheter till extra stöd de har, men anser ändå att 
den informationen inte är fullständig. Man måste hela tiden själv ta reda på vilka rättigheter man 
har som föräldrar till ett handikappat barn. Från början fick familjen bara halvt vårdbidrag från 
Försäkringskassan. Inte förrän de börjat med Karlstadmodellen fick de helt vårdbidrag, och så är 
det även idag. 
 
På förskolan har man stöd från habiliteringen i första hand, samt ett nätverk för personer som 
arbetar som resurspersoner och assistenter till barn med DS. Språkoteket ställer också upp. Dit får 
resurspersonen komma för att tillverka material till Daniellas träning ett par gånger per termin. 
Dessutom kommer logopeden till förskolan en gång i månaden för att följa upp arbetet med 
materialet till Karlstadmetoden och lämna nya träningsuppgifter. Vid de träffarna brukar även 
mamma vara närvarande. De har arbetat igenom den första arbetsboken och börjat med bok 
nummer två. Det viktigaste med träningen är att Daniella är villig att arbeta och tycker att det är 
roligt. Specialpedagogen på området finns också till hands med råd och tips. 

7.4.2 Arbete med TAKK  
Från början fick familjen inte veta mycket om vad som kunde förväntas när det gäller 
utvecklingen. Det var inte förrän habiliteringen kontaktade familjen efter cirka två månader som 
man fick veta att det var bra att använda teckenstöd till barn med DS. Men informationen tycker 
de kom för sent, man skulle inte behöva vänta i två månader på att få information om allt man 
funderar på då man får ett handikappat barn. Dessutom fick de i vissa fall motsägelsefull 
information av olika personer. Habiliteringen inbjöd till en studiecirkel om Karlstadmodellen, 
vilken mamma gick. Den studiecirkeln genomfördes när Daniella var mellan fyra och sex 
månader och kostade 900 kronor. Det var bra att få träffa andra föräldrar till barn med DS, då de 
inte kände någon sen tidigare. Efter studiecirkeln köptes den första boken om Karlstadmodellen 
och Daniella började tränas efter den och mamma lärde sig själv en del tecken. Logopeden fick 
familjen inte träffa förrän efter sju månader, och då hade mamma redan ett bra tag tränat med 
Daniella enligt Karlstadmodellen ur böckerna. Allt material tillverkar mamman själv, och det är 
också hon som tränar med Daniella i första hand. Sedan hon börjat på förskolan sköts en del av 
träningen där, men eftersom Daniella bara är där på deltid sköts fortfarande mycket träning 
hemma. När Daniella var ett år och fyra månader fick familjen gå en teckencirkel efter att ha 
tjatat på habiliteringen i cirka sex månader. Båda föräldrarna samt mormor och morfar gick den 
studiecirkeln, däremot inte systrarna. Därefter gick mamma, pappa och mormor en 
påbyggnadskurs, men kostnaden är så pass hög att övriga släktingar inte var motiverade att gå 
den. Idag tecknar framför allt mamma så gott som hela tiden, Pappa tecknar inte så mycket, men 
syskonen kan teckna ganska mycket. De behöver dock påminnas för att inte glömma bort att 
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teckna. Utan TAKK anser mamma att Daniella hade haft ett betydligt mindre ordförråd idag än 
hon har, idag tecknar hon cirka 100 ord. 
 
Personalen på förskolan har gått teckenutbildning tidigare, då de har haft ett barn med autism. 
Dock fungerade inte tecken för det barnet och personalen har glömt mycket. De fick gå en kurs 
till sedan Daniella börjat på förskolan. Hela personalen tecknar, och även barnen kan lite tecken. 
De brukar dock inte teckna direkt till Daniella, eftersom hon förstår tal så bra. De brukar sjunga 
teckensånger på samlingen. På förskolan hade de inte tecknat innan Daniella började. De kommer 
troligen inte heller att fortsätta den dagen hon slutar, tror resurspersonen. Hon tror att 
motivationen minskar då det inte finns något barn som har sådana behov av TAKK som Daniella 
har. Resurspersonen anser trots detta att fler barn än Daniella kan ha nytta av tecken. 
Förskolläraren däremot tror mycket väl att de kommer att fortsätta med stödtecken i barngruppen 
även sen Daniella har slutat. Hon menar att man ser hur glada barnen blir när de kan göra sig 
förstådda med tecken och anser att det bara är positivt med TAKK. Resurspersonen är den som 
tecknar mest och den som håller i det mesta av Daniellas träning, men har hjälp av den person 
som är anställd för att fylla ut resurstiden. Förskolläraren menar att även om både resurspersonen 
och den som fyller ut resurstiden är borta finns det alltid någon som kan arbeta med Daniella, 
eftersom alla är insatta i hennes arbetssätt.  

7.4.3 Inkludering 
Daniella började förskolan när hon var ett år och åtta månader, på samma förskola där systrarna 
tidigare gått. Den yngre av storasystrarna gick då sin sista termin där. Familjen har själva valt att 
låta henne gå där. De hade ett tag funderingar på att söka plats på ett hörseldagis i stan, inte på 
grund av att Daniella har problem med hörseln, utan för att de visste att personalen är duktiga på 
att teckna med barnen där. De valde dock att låta henne gå på den förskola som ligger i hembyn, 
med tanke på att Daniella så småningom ska börja i skolan, vilket kanske blir i skolan i byn. De 
har inte bestämt något om det ännu, och har ju ännu några år på sig att ta beslut. En annan orsak 
till valet är tanken på att ha kompisar i närheten, vilket blir svårare om Daniella skulle gå på en 
förskola i stan. Trots att Daniella är så liten ännu har föräldrarna börjat på fundera på skola. 
Mamma är rädd att träningen på särskolan visserligen är bra, men att det blir en för liten 
utmaning för Daniella, samtidigt som de är oroliga för mobbning och utanförskap i den vanliga 
grundskolan. Föräldrarna vill ju att Daniella ska lära sig så mycket som möjligt. De har hört från 
många föräldrar till de övriga barnen på förskolan att de tycker att det är bra att Daniella finns där 
så att deras barn får se att det finns barn med funktionshinder. Det finns dock en förälder som 
tycker att det är mindre bra att Daniella har fått en av den fasta personalen som resursperson, att 
hon tar tid från de andra barnen på det sättet, då den personalen anses vara mycket bra. Det har 
varit en del diskussioner med rektor om hur mycket resurstid Daniella ska få, men hennes 
resursperson anser att det fungerar bra med resurstid ungefär halva Daniellas vistelsetid på 
förskolan. Föräldrarna tycker att samarbetet med resurspersonen och förskolan har fungerat bra 
hittills, men anser att som förälder till ett handikappat barn är man som en radar för att känna av 
stämningen. Personalen på förskolan är inte så duktiga på att teckna, det blir mest 
ettordsmeningar, men mamma anser att Daniella behöver längre meningar nu. Om resurspersonen 
är borta blir det väldigt lite tecknande. 
 
Resurspersonen har arbetat på förskolan sedan den startades, och ytterligare en person har 
anställts för att täcka upp de timmar resurspersonen har till Daniellas förfogande. Personalen ville 
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väldigt gärna ha henne till förskolan, och hela personalgruppen var väldigt positiv, trots att deras 
chef tycke att de hade för fullt på avdelningen. De har ingen minskning i barngruppen på grund 
av Daniella. Hon är på förskolan ungefär två heldagar och en halvdag varje vecka. 
Resurspersonen tycker att det kanske skulle vara bättre för Daniellas skull om hon var där fyra 
dagar i veckan, för träningens och arbetsstundernas skull. Till de övriga barnen på förskolan 
sades det att då Daniella skulle börja skulle hon behöva teckna, eftersom hon har svårt att lära sig 
prata. På grund av det och på grund av de sett Daniella sen hon var nyfödd, då systern gått på 
förskolan, har det aldrig varit något konstigt med henne. Resurspersonen arbetar heltid på 
förskolan, och man har försökt lägga schemat så att hon alltid är där då Daniella är där. 
Förskolläraren menar att barnen i förskolegruppen har blivit mer ödmjuka än innan Daniella 
började, och de förstår att det är något speciellt med henne. 

8. Analys  
Valet föll på att sammanfatta och analysera metoddelen och resultatdelen var för sig. Analysen är 
ett sätt för mig att se hur mitt resultat i denna studie svarar på mina forskningsfrågor, och om 
metoden var rätt vald. 

8.1 Analys av metod 
Utifrån hermeneutiskt tankesätt är det viktigt att intervjuaren eller forskaren är kunnig om det 
ämne studien handlar om. Under hela specialpedagogutbildningen har jag läst och studerat 
mycket runt språkförståelsen och språkträning hos barn med DS, vilket innebär att förförståelsen 
är god. Dock har tanken hela tiden funnits att inte tolka in mer i informanternas svar än de 
verkligen säger, vilket är lätt att göra då förförståelsen finns. Utifrån detta resonemang kan sägas 
att hänsyn tagits både till förförståelsen och hur förförståelsen kan påverka resultatets innehåll. 
Samtidigt var valet av djupintervjuer det bästa i denna studie, för att få fram så mycket som 
möjligt av informanternas känslor och tankar runt frågeschemat. Min uppfattning är att 
intervjuerna har givit svar på de forskningsfrågor som ställts i kapitel 2. Dock kunde 
frågeschemat ha minskats ner en del, då mycket av intervjusvaren inte rymdes i resultatet inom 
ramen för forskningsfrågorna. Det i sin tur berodde till stor del på den frihet som fanns i att ställa 
halvstrukturerade frågor med plats för följdfrågor, vilket gjorde att resultatet svällde till en större 
massa än vad som var tänkt ursprungligen. Denna form av intervju kan också kallas kvalitativ, då 
syftet var att få de intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om de ämnen intervjun 
behandlade.93 
 

8.2 Analys av resultat 
Trots att vissa individuella funderingar på stöd och utbildning, både bland föräldrar, pedagoger 
och bland assistenter finns, känns dock alla ganska nöjda med den situation de befinner sig i idag 
I detta avsnitt sammanfattas och analyseras resultatet under de teman det redovisats i kapitel 7.  
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8.2.1 Samhällets stöd  
I samtliga fall har barnets födelse inneburit en större eller mindre chock för familjerna, då inget 
av barnen förväntades ha DS. Föräldrarna upplever alla att de på olika sätt har fått vänta på att få 
någon information om barnets handikapp och vad det i sin tur skulle innebära för barnet och för 
familjen. Kurator har tidigt kopplats in, och föräldrarna har nyttjat den hjälpen i olika grad. En av 
familjerna valde att från början avstå helt från kuratorsstöd, då det var semestertider och vikarier. 
Samtliga familjer har senare använt kurator på habiliteringen som stöd för att få tillgång till de 
resurser barnet och familjen har rätt till. Samtliga upplever dock att man som förälder till stor del 
först fått ta reda på själva vilka rättigheter man har och sedan fått hjälp av kurator med att 
genomföra rättigheten ifråga. Barnen har i olika grad varit drabbade av de sjukdomar som 
medföljer DS, vilket gör att man har haft olika mycket kontakt med sjukvården. Gemensamt kan 
dock sägas att alla familjerna är nöjda med sjukvårdens insatser för deras barn. En mamma tycker 
dock att man gärna avvaktar med insatser och vill vänta och se vad som händer, på grund av att 
barnet är så litet fortfarande. Det upplevs som frustrerande, då föräldrarna i det fallet gärna skulle 
vilja att insatserna gjordes på en gång när man börjar fundera på dem, för att inte förlora någon 
onödig tid för en så positiv utveckling hos barnet som möjligt. För övrigt upplever dessa fyra 
familjer att samhällets stöd på det stora hela varit tillräckligt omfattande, men att systemet är lite 
trögt och att man som förälder måste tjata mycket för att olika insatser ska genomföras. Tankarna 
om stöd och vikten av att ha tillgång till nätverk i olika former kan jämföras med systemteorins 
tankar om människan ingående i olika system och hur viktig framför allt familjens stöd är för den 
familj som fått ett barn med DS.94 
 
Pedagogerna i förskola, skola och på fritidshem samt assistenter och resurspersoner anser alla att 
de på sätt och vis fått och fortfarande får tillräckligt med stöd för att kunna arbeta med barnen på 
ett effektivt sätt. Samtidigt skulle de flesta vilja ha mer utbildning i TAKK och Karlstadmodellen 
för att känna sig trygga i sitt arbete med barnen. Det stöd de i vår kommun har från habilitering 
och Språkotek anses av alla vara värdefull. De som har minst stöd är pedagogerna på fritids. Både 
det systemteoretiska perspektivet95 och det konnektionistiska perspektivet96 visar på olika sätt 
vikten av stöd och samspel med omgivningen. För att kunna genomföra språkträningen med 
barnet med DS är det nödvändigt att föräldern eller pedagogen skapar ett samspel med barnet för 
att ge det optimal möjlighet till inlärning. 

8.2.2 Arbete med TAKK  
Alla familjerna har under barnets första år börjat med träning enligt Karlstadmodellen. Det är i 
första hand habiliteringen som informerat om och initierat denna träning. Familjerna har också 
fått en första kurs i tecken eller TAKK innan barnet fyllt ett år, utom Daniellas familj, som fick 
vänta tills hon var ett år och fyra månader, och då efter en del påtryckning på habiliteringen. Idag 
tränar alla barnen omväxlande med förskolans och skolans pedagoger samt hemma med i första 
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hand mamman. Papporna är generellt sämre än mammorna på att teckna, både kunskapsmässigt 
och frekvensmässigt. Enligt von Tetzchner & Martinsen är det av stor vikt att föräldrar och 
syskon lär sig barnets kommunikationssätt, då de är centrala personer i alla barns liv och viktiga 
samtalspartner i alla språksammanhang.97 De menar också att även om kommunikationstillfällen 
inte är det rätta stället att diskutera könsroller, finns det en stor skillnad mellan mödrars och 
fäders förhållande till teckenkommunikation, vilket kan bero på att män och kvinnor har olika 
intresseområden. Kanhända att pappor skulle få större självförtroende och kunskaper i 
teckenkommunikation och kunna främja barnets språkutveckling om de fick teckenutbildning i 
områden som traditionellt är av större intresse för män, som teknik och sport.98 
 
I förskolan kan oftare än i skolan all personal använda tecken i större eller mindre omfattning. 
Även barnen i förskolan får större träning i TAKK än kamraterna i skolan och på fritids. 
Assistenter och resurspersoner är i samtliga fall de personer runt barnen förutom mammorna de 
som bäst och mest frekvent tecknar med barnen. I skolan och på fritids märks stor skillnad på 
synen på TAKK jämfört med förskolan. I skolan och på fritids är det mycket få av personalen 
som över huvud taget kan teckna, möjligen kan de lärare som befinner sig i samma arbetslag som 
läraren till barnet med DS, teckna. Ingen annan personalkategori kan teckna eller har fått någon 
utbildning i TAKK. På fritids är det enbart assistenten som gått teckenkurs och kan teckna, även 
om fritidspedagogen kan teckna en del på grund av privata intressen. Mycket få av pedagogerna 
anser att de skulle arbeta med TAKK eller Karlstadmodellen om inte barnet med DS fanns 
inkluderat i förskolan eller skolan. En mamma uttrycker förvåning över att ytterst få av 
landstingets personal, till exempel logopeder, habiliteringspedagoger och läkare, kan teckna. Det 
är oftast dessa som initierar teckenträningen för familjerna, men trots detta är de själva okunniga 
om metoden. All forskning visar att det är viktigt att alla i barnets omgivning kan använda den 
form av AKK som barnet använder, för att barnet ska få optimala möjligheter till 
kommunikation. Samma forskning visar också att det är alltför vanligt att det inte är så. Detta kan 
jämföras bland annat med von Tetzchner & Martinsen,99 Johansson100 och Heister Trygg,101 som 
alla pekar på vikten av att alla i barnets omgivning utbildas i den form av AKK som barnet 
använder. 
 
Karlstadmodellen arbetar mycket efter tanken på att en röd tråd ska löpa igenom hela barnets 
språkträning. All träning ges i ett sammanhang där det ena bygger på det andra. Detta kan 
jämföras med Vygotskijs tankar om att kunskapen inte får plockas ut ur sitt naturliga 
sammanhang och överföras isolerad.102 Vygotskij menar även att strategier för lärande överförs 
från den vuxne till barnet genom socialt samspel i en gemensam uppgiftssituation, och där 

                                                 
 
 
 
 
97 von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2002), 312 
98 Ibid., 317-318 
99 Ibid., 307 
100 Johansson, I. (?). Karlstadmodellen/Tankar bakom Karlstadmodellen. 
101 Heister Trygg, B. (2004), 33 
102 Bråten, I. (Red.). (1998), 106 



 

 32 

strategierna sedan används i nya sammanhang, vilket också är en av tankarna i Karlstadmodellen. 
Heister Trygg103 visar att man utvidgar eller expanderar barnets yttrande en bit i taget. Den vuxne 
ger barnet en modell som det snart kan efterlikna, och som befinner sig direkt ovanför barnets 
aktuella förmåga. Detta kan jämföras med den proximala utvecklingszonen i Vygotskijs teori. 
Vygotskij såg utbildningen som ett medel till en kvalitativ förändring av barnets kunskaper och 
det kognitiva tänkandet. Där kan man återigen jämföra med Karlstadmodellens tankar om 
språkanvändandets och kommunikationens vikt för barnets och den vuxnes position i samhället.  

8.2.3 Inkludering 
Barnomsorg har fungerat bra i alla fall utom ett, där det varit problem under de första åren, men 
där det idag, efter byte av förskola, fungerar mycket bra. Skolbarnets föräldrar är mycket nöjda 
med den inkluderingen i en vanlig grundskoleklass dottern har fått. Alla föräldrarna har redan 
tidigt i barnets liv haft funderingar på den kommande skolplaceringen, om man ska välja 
grundskolan eller särskolan. Familjerna är rädda för att barnet ska drabbas av utanförskap och 
mobbning i den vanliga grundskolan. Forskare har visat att normalt utvecklade barns behov av 
omväxling, och den ofta ordlösa och snabba kommunikationen mellan dessa barn när det är dags 
att ändra inriktning på leken, riskerar att utestänga barn med DS från att delta på lika villkor.104 
Dessutom tror någon förälder att barnet får den optimala träningen och undervisningen i 
särskolan, medan andra föräldrar tror att det är den vanliga grundskolan som kan ge barnet störst 
chans till utveckling. Heister Trygg menar att inkludering i förskolan är en viktig länk till barnets 
inkludering i den vanliga grundskolan. I förskolan förbereds barnet socialt och kommunikativt för 
övergången till grundskolan. Om inkluderingen i förskolan har kunnat genomföras på ett optimalt 
sätt, så att barnet haft en tecknande miljö, där både barn och personal kunnat teckna, finns goda 
chanser för att barnets inkludering i grundskolan blir en positiv upplevelse, under förutsättning att 
övergången till skolan är noga förberedd och en individuell plan för barnets skolgång finns 
upprättad.105 
 
Ingen av personalen eller resurspersonerna i förskolan har haft någon tanke om att det inte skulle 
fungera att ha ett barn med DS i barngruppen. Alla har sett det mest positivt. Även föräldrarna till 
barnen i barngrupperna ser det som positivt med det inkluderade barnet, då både barn och vuxna 
mår bra av att se att människor inte är lika. En förälder hade i detta sammanhang en känsla av att 
behöva vara den som stod för de andra människornas kunskaper och erfarenheter om 
handikappade barn. Denna mamma tyckte att familjen hade nog av att vara familjen med det 

handikappade barnet. Känslan hon hade var att den egna familjen var tvungen att ge de andra 
familjerna kunskaper om handikapp, och att det kanske bara skulle kunna ske om dottern 
inkluderades i skolan. Det skulle då kunna bli på bekostnad av att dottern drabbades av 
utanförskap och mobbning. Skolpedagogen och fritidspedagogen hade heller ingenting att 
invända mot att få ett barn med DS i klassen/gruppen. Fritidspedagogen gjorde inte mycket för att 

                                                 
 
 
 
 
103 Heister Trygg, B. (2004), 63 
104 Riddersporre, B. (2003), 39 
105 Heister Trygg, B. (Red.). (1998), 203 



 

 33 

anpassa verksamheten för barnet med DS, då han ansåg att det inte behövdes för barnets skull. 
Skolpedagogen är den som upplevt störst osäkerhetskänsla kring att ta emot ett barn med DS, 
trots att hon kände barnet ganska väl sedan tiden i förskoleklass. Denna pedagog anser sin egen 
kunskap i TAKK och Karlstadmodellen vara för dålig för att hon ska känna sig helt säker i sin 
roll. Von Tetzchner & Martinsen påpekar att grundläggande för att inkludering ska lyckas är att 
pedagoger och annan personal i förskola, skola och fritids får en bra inlärning i barnets 
alternativa kommunikation.106 Oftast sker dock inlärningen hos personalen samtidigt som 
inlärning sker hos barnet, vilket får till följd att personalen inte ligger steget före barnet, vilket 
också är en förutsättning för att inkluderingen ska bli lyckad och barnet få den stimulans och 
nyinlärning det behöver. Det är också viktigt att alla som arbetar med eller runt barnet får 
tillräcklig information och hjälp att tillägna sig kunskaper om barnets AKK.107 

9. Diskussion 
I denna diskussion studerar jag min metod och mitt resultat, samt vänder tillbaka till mina 
forskningsfrågor, och har valt att redovisa diskussionen under respektive forskningsfråga. 

9.1 Metod  
Djupintervjun som metod anser jag har fungerat bra i denna studie. Om det hade funnits 
möjligheter hade det optimala varit att intervjua varje informant minst två gånger och samtidigt 
dela upp frågeguiden till två intervjuguider. Det hade också varit en god idé att revidera antalet 
frågor för att koncentrera dem mer mot forskningsfrågorna och i stället ge mer plats för 
följdfrågor. Ytterligare en förändring till det bättre då det gäller en intervju utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv hade varit flera frågor av upplevelsekaraktär i stället för så många 
faktafrågor. Faktafrågorna kunde i stället till stor del ha utgjorts av en enkät, för att inte lägga 
intervjutid på dessa. Trots detta anser jag att jag har fått nöjaktiga svar på mina forskningsfrågor. 

9.2 Hur ser samhällets stöd ut till familjer med barn med DS och till pedagoger och 
assistenter som arbetar med barn med DS vad gäller språkinlärning och 
språkträning?  
Samtliga informanter är till största delen nöjda med det stöd de fått i samband med barnets 
födelse respektive barnets inträde i förskolan och skolan. Dock är det många små detaljer som är 
störande, framför allt för föräldrarna den allra första tiden. Allmänt anses att informationen har 
kommit för sent, man har fått vänta länge, och i en situation då man fått ett handikappat barn är 
lång tid ett relativt begrepp. Att som i Amandas fall inte få något besked på 12 timmar innan de 
flögs till Uppsala upplevdes som en väldigt lång tid, då oro och ängslan för vad som ska hända 
var stor. Annars kan tyckas att 12 timmar direkt då ett barn är fött inte är någon lång tid alls. Eller 
att som i Daniellas fall inte berätta varför barnet fördes till barnavdelningen, vilket kändes 
frustrerande för de nyblivna föräldrarna. Det är med andra ord den direkta informationen, som 
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samtidigt behöver upprepas flera gånger, och som behöver vara empatisk men saklig, på grund av 
att man som förälder inte kan ta till sig allt på en gång då man befinner sig i någon form av 
chock. Takamatsu framhåller att föräldrarna behöver känslomässigt stöd och utförlig information. 
Viktigt är också att informationen ges till båda föräldrarna och vid upprepade tillfällen. Man 
måste ge föräldrarna hopp för framtiden och gott om tid.108 Riddersporre menar att  
 

Föräldrar som får ett barn med någon skada eller sjukdom, behöver stöd från experter av olika slag. Det har visat 
sig svårt att finna optimala former för samarbetet mellan familjen och de professionella. Föräldrarna vill helst bli 
mötta av vänliga, tillmötesgående personer som är duktiga men respektfulla. Det förefaller som om utformandet 
av expertrollen har en avgörande betydelse för föräldrars möjlighet att ta vara på den kompetens som ställs till 
deras förfogande. Det kunniga stödet behöver alltså utformas med sensitivitet för föräldrars individuella behov. 
Om detta sker kan föräldrarna uppleva att de får redskap för att klara av sin uppgift på ett bättre sätt, och att de 
utvecklas i sin föräldraroll. Om detta inte sker, finns en risk att föräldrarna känner sig kritiserade och kränkta i 
sin roll, och upplever att kontakten med de professionella stör föräldraskapet.109 

 

Enligt Jansson är målet för föräldrarna att få kunskap om skadans natur och få tillgång till 
insatser som botar eller begränsar den.110 En annan viktig fråga är samstämmigheten i 
informationen. Flera föräldrar upplever att de fått olika information, och ibland till och med 
motsägande information, av olika individer inom habilitering och kuratorsverksamhet. Det 
upplevs också att man som förälder själv får ta reda på det mesta av de rättigheter man har som 
förälder till ett barn med DS, och att man sedan kan få hjälp med att genomföra rättigheterna av 
personal på habiliteringen, oftast kurator. Som förälder till ett handikappat barn måste man vara 
stark, tuff, saklig, envis och ganska ofta arg. Detta är en viktig kunskap som föräldrarna har 
behov av tidigt, hur insatser i vardagen kan förebygga och minska handikappande omständigheter 
i barnets vardagssituation. Detta är på sikt det kanske mest avgörande för barnets syn på sig 
själv.111 
 

Studier visar, att föräldrars behov för det första handlar om information om skadan och därmed förbundna 
funktionshinder, för det andra om specifika habiliteringsinsatser, relaterade till barnets beteende och utveckling, 
särskilt inom områden som motorik och kommunikation.112 

 

Normalt fångas barnet med DS upp av habiliteringen redan på BB, eftersom diagnosen i de flesta 
fall är lätt ställa med hjälp av Halls kriterier (se bilaga 1). I vissa fall, där ett fåtal av Halls 
kriterier finns hos barnet och diagnosen är mindre säker, får man vänta på en blodanalys, vilket 
kan ta upp till ett par veckor. Att skriva in barnet vid habiliteringen är dock frivilligt, men det är 
få föräldrar som inte tar emot det erbjudandet, då man annars står utanför den kunskap och den 
hjälp habiliteringen har och kan ge. Habiliteringen ordnar med teckenkurser och studiecirklar i 
Karlstadmodellen, oftast då barnet är mycket litet, men även här kan det skilja sig en del. 
Exempelvis fick Daniellas familj vänta tills hon var närmare ett och ett halvt år innan de fick 
tillgång till teckenkurs. Något jag funderar över är kostnaden för dessa kurser, som i vår kommun 
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ligger på mellan 500 kronor och 1 500 kronor, vilket med stor säkerhet blir ett hinder för personer 
i barnets närhet att gå dessa kurser. Då all tillgänglig forskning visar på vikten av att alla i barnets 
närhet kan kommunicera med barnet på dess villkor, borde sådana kurser vara gratis, eller 
åtminstone behovsprövat för närstående till familjen med barn med DS. Johansson113 hävdar 
vikten av att stimuleringen blir tidigt insatt, gärna snarast efter födelsen, eller så snart föräldrarna 
önskar. Detta borde innebära att om habiliteringen förordar Karlstadmodellen, bör även 
habiliteringens insatser och information till föräldrarna sättas in mycket tidigt. Enligt Johansson 
är det önskvärt att föräldrarna informeras tidigt om de möjligheter till språkträning som finns, för 
att de sedan kan bestämma själva om och när de vill börja med träningsarbetet. Johanssons 
erfarenhet är att föräldrar vill påbörja språk- och kommunikationsträningen tidigt.114 Den positiva 
kritiken till Karlstadmodellen är överväldigande, både när jag talat med föräldrar och pedagoger 
som arbetar med Karlstadmodellen, och i den litteratur jag läst. Däremot har jag inte funnit någon 
litteratur som hävdar någon negativ kritik till modellen. 
 
När det gäller pedagoger och assistenter får de oftast utbildning i barnets AKK samtidigt som 
barnet börjar på förskolan, skolan eller fritids, om nu inte barnet har sådan tur som Carl, där 
resurspersonen redan tidigare och nyligen arbetat med ett barn med DS. Många pedagoger har 
även tidigare arbetat med barn i behov av TAKK, men i vissa fall har det arbetet inte fungerat, 
eller också har det varit länge sedan. Samtliga informanter menar att man glömmer fort bort sina 
kunskaper i tecken om de inte används kontinuerligt. Kommunen ställer oftast upp med en 
grundkurs för samtlig personal på förskolan, och för arbetslaget runt barnet i skolan. 
Fritidspersonal får sällan någon utbildning i TAKK. Detta innebär att ofta är personal runt barnet 
på samma inlärningsnivå som barnet när det gäller teckenkommunikation, vilket skapar 
osäkerhetskänsla hos personalen, då de inte kan ge barnet den stimulans det innebär att ge barnet 
tillgång till den närmaste utvecklingszonen.115 Stödfamiljen i denna studie har inte fått någon 
utbildning alls i tecken för Beatrices skull. Här kunde redan ”stödmamman” TAKK på grund av 
sitt arbete, men ”stödpappan” har fortfarande efter tre år som stödfamilj inte fått någon 
utbildning, vilket jag anser vara märkligt, med tanke på vad forskningen säger om vikten av att 
alla i barnets omgivning kan kommunicera med barnet på det sätt barnet har behov av. 

9.3 När och hur introduceras teckenutbildning hemma och på förskolan och hur 
används TAKK i dessa miljöer?  
Den fördel som både föräldrar och personal, framför allt assistenterna, ser med TAKK är att 
barnen tar till sig uppmaningar bättre om de förstärks med tecken. Av den orsaken anser de att 
det är viktigt att alla runt dem kan teckna. De ser också den fördelen att barnets ordförråd växer 
fort under en kort tid från cirka ett års ålder. En mamma kunde vid jämförelse se att dottern med 
DS hade betydligt större ordförråd vid ett och ett halvt års ålder än en jämngammal normalt 
utvecklad kusin till barnet. Detta stora ordförråd anser samtliga föräldrar beror på den tidigt 
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insatta träningen enligt Karlstadmodellen. På samma sätt som Karlstadmodellen visar 
konnektionismen också på vikten av att ha ord på ting som gäller i den kultur man befinner sig.116 
Johansson menar att ett av delmålen med träning enligt Karlstadmodellen är att barnet vid den 
andra träningsfasens slut, den fas som enligt Karlstadmodellen kallas Ordstadium, ska ha ett 
ordförråd  
 

som kan användas till att förstå andra människors kommunikation och till att själv uttrycka behov, känslor och 
avsikter på ett sätt som andra begriper.117 

 

Två saker bör man enligt Johansson tänka extra mycket på i barnets språkträning: Man ska 
”bombardera” barnet med ljud, för att träna barnet att lyssna till tal. Detta bombardemang ska i 
möjligaste mån ske i lekens form.118  
 
I förskolan och skolan är det dock inte helt vanligt att hela personalgruppen och alla barn i 
samma grupp som det handikappade barnet kan använda TAKK. I förskolan verkar skolchefer 
och kommun anse att alla vuxna runt det inkluderade barnen ska kunna teckna, vilket visar sig 
genom att hela personalgrupper, i alla fall de fast anställda, har fått gå teckenkurser i samband 
med att barnet med DS har börjat. I skolan är det oftare sämre ställt med kunskaperna kring 
TAKK. De flesta forskare påpekar att för att en riktig inkludering ska kunna ske, ska alla 
individer (det inbegriper även bespisningspersonal, vaktmästare och lokalvårdare) runt ett 
inkluderat barn kunna använda den alternativa kommunikationsform barnet har behov av.119 
Trots det är det oftast enbart klasslärare, assistent och specialpedagog som fått teckenutbildning. 
De flesta inom skolan anser inte heller att nyttan av att använda TAKK är så stor att även andra 
barn kan ha nytta av det. Vi har under intervjuerna talat en del om att till exempel barn med andra 
språkhandikapp, perceptions- och kognitionsstörningar samt invandrarbarn skulle ha nytta av 
TAKK som ett led i språkutvecklingen. Detta håller de flesta med om, men tror ändå inte att de 
själva kommer att fortsätta att använda TAKK, då barnet med DS slutar i barngruppen, vilket jag 
personligen anser vara en förlust för de övriga barnen och ett slöseri med resurser att inte utnyttja 
de kunskaper man som pedagog har i TAKK. Heister Trygg framhåller att TAKK med stor fördel 
skulle kunna användas till alla barn i förskolegruppen, eftersom många barn i svenska förskolor 
har ett annat språk som modersmål. Tecken skulle då kunna användas som en brygga mellan 
modersmålet och svenskan.120 Det är viktigt med ett gott samarbete mellan viktiga vuxna i 
barnets närhet, föräldrar, assistenter och pedagoger, anser Johansson.121 Dessa förutsättningar 
finns då träningen i allmänhet och språkträningen i synnerhet ses som ett gemensamt åtagande för 
dessa viktiga vuxna. Det är även viktigt att även andra närstående personer, som mor- och 
farföräldrar, syskon och stödfamiljer, hålls informerade om barnets träning för att de ska kunna 

                                                 
 
 
 
 
116 Bjar, L. & Liberg, C. (Red.). (2003), 59 
117 Johansson, I. (1990), 16 
118 Ibid., 21 
119 von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2002), 320 
120 Heister Trygg, B. (2004), 85 
121 Johansson, I. (1990), 10 



 

 37 

följa upp träningen i vardagslivet. Material till den enskilda träningen av barnen tillhandahålls till 
liten del av språkoteket och logopeden, men det mesta materialet tillverkas av föräldrar och 
resurspersoner/assistenter. Till viss del får resurspersoner och assistenter göra det på 
habiliteringen vid de träffar som anordnas där ett par gånger per termin, vilket underlättar arbetet 
till stor del, då materialtillverkningen är ganska tidskrävande. En mamma gör i stort sett allt 
material, även till förskolan, vilket resurspersonen ser mycket positivt på. Hon anser att mamman 
är både road av och duktig på att tillverka träningsmaterial En annan mamma anser att det mesta 
av hennes tid går åt till att dels sitta i telefon och boka tider för olika besök inom landstinget och 
ifrågasätta varför utlovade läkarbesök av olika slag inte har blivit tidsbokade, dels till att tillverka 
träningsmaterial till barnet. Mamman anser att hon på det sättet inte har mycket tid till övers för 
familjens övriga barn, och efterlyser möjligheten till avlösning med dottern på tider då mamman 
själv inte arbetar, för att kunna umgås lite mer kvalitativt med syskonen till det handikappade 
barnet.  
 
Tyvärr är det vanligt att TAKK endast används i hela barngruppen vid samlingar, då man sjunger 
vissa speciella sånger med tecken, eller använder vissa ramsor. Sedan använder man inte tecken 
mer den dagen, vilket gör att barnet får bristande språkstimulans på tecken och blir inte 
uppmuntrad att använda tecken i vardagskommunikationen.122 Endast då man talar direkt till 
barnet med DS används TAKK i samtal. Detta kan göra barnet omotiverat att använda tecken, då 
det endast är ett fåtal personer i omgivningen som förstår och kan kommunicera med TAKK. 
Detta belyser också författarna till boken Våra vanliga barn, som är två berättelser av mammor 
till barn med DS.123 En förskola har persontecken för personalen (ett speciellt tecken som betyder 
den personens namn, i stället för att bokstavsteckna namnet), och man försöker att ha det till 
barnen också. Under denna höst har barngruppens utseende förändrats och det har kommit många 
nya och små barn. Därför har man inte hunnit införa persontecken till alla barnen än. 

9.4 Hur är synen på det inkluderade barnet med DS bland pedagoger och barn i 
förskola, skola och fritidshem? 
När det gäller inkludering i skolan ansåg föräldrarna att det inte fanns något alternativ, då de ville 
att Amanda skulle gå i hemskolan. Fritidspedagogens åsikt var att Amanda borde ha börjat i 
särskolan direkt, och gått på fritids på hemskolan. Personalen, både på förskolorna och i skolan 
och på fritids, är generellt mera tveksamma till inkludering i grundskolan, och tror att det kan 
fungera ett par år i skolan, men att barnen kommer att behöva flytta till särskolan senare i alla 
fall. En motsatt uppfattning visar mamman i stödfamiljen, som tror att det skulle vara bra att gå 
de första åren i särskolan, för att sedan kunna flytta över till den vanliga grundskolan. Med andra 
ord finns delade uppfattningar om hur barn med DS ska skolplaceras. Däremot är alla eniga om 
att den vanliga förskolan är den naturliga placeringen för alla barn oavsett handikapp. Det man 
generellt inte är nöjd med är antalet stödtimmar för barnet i förskolan. Det varierar i de olika 
förskolorna, från halvtid och uppåt. Föräldrarna är av åsikten att barnen bör ha tillgång till 
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resurstid hela sin vistelse på förskolan. I de fall personalen på förskolan haft åsikten att barnen 
med DS ska behandlas som alla andra barn utan särskilda åtgärder, har förskolevistelsen inte givit 
något positivt resultat, anser Johansson,124 som också menar att för att förskoletiden ska bli 
utvecklande för barnet bör det ha en personlig assistent. Denna ska ha ansvaret för barnets 
träning, och den övriga personalen bör underlätta och följa upp träningen i det vardagliga livet. 
Barnet lär sig och utvecklas om de får erfarenheter som passar dess förutsättningar. Detta betyder 
att funktionshindrade och förståndshandikappade barn behöver ett annat bemötande än 
normalbegåvade barn, eftersom deras inre förutsättningar är annorlunda.125 
 
Barnen tycker inte att det är något märkvärdigt att barnen med DS går i deras förskolegrupp, 
klass eller på fritids, de accepteras som ett av de övriga barnen i gruppen. Generellt leker barnen 
med DS bättre med något yngre barn, då de är lite äldre, som Amanda och Beatrice, medan de 
yngre barnen, Carl och Daniella, ofta leker bättre med lite äldre barn. Däremot finns en tendens 
att barnen med DS behandlas som små barn, vilket ofta blir en diskussionsfråga för pedagoger 
och assistenter, som menar att de övriga barnen ska behandla barnen med DS som jämnåriga, 
eller utifrån den fysiska ålder de befinner sig i. 

9.5 Avslutande diskussion 
Att samhällets stöd till föräldrarna är av stor vikt anser jag vara självklart. Informationen måste 
vara empatisk, saklig och upprepad, då vi alla vet hur svårt det är att ta till sig information då vi 
befinner oss i chock. Jag anser också att samhällets stöd till assistenter och pedagoger är mycket 
viktig för att barnet med DS ska få en optimal tillvaro i förskolan och skolan. Där anser jag att 
samhället har en hel del brister, vilket av alla informanter skylls på kommunens ekonomi; det 
kostar för mycket med utbildning av personal i TAKK och Karlstadmodellen. Av samma skäl, 
barnets behov av kommunikation på dess egna villkor, anser jag också att den utbildningen borde 
vara kostnadsfri för barnets föräldrar och andra närstående personer, så att så många som möjligt 
kan kommunicera med barnet. I annat fall är det lätt att barnet känner att det inte är någon idé att 
lära sig kommunicera med TAKK. Svårigheterna med tidig språkträning enligt Karlstadmetoden 
blir annars att så få individer runt barnet vet vad träningen går ut på. Träning enligt 
Karlstadmodellen har i så många olika forskningar visat på goda resultat hos barn med DS, att det 
inte borde vara någon tvekan om att använda modellen fullt ut till dessa barn. Karlstadmodellens 
teorier om inlärning är en modell jag av egen erfarenhet, som mamma och förskollärare, ansluter 
mig till. Den modellen finner också stöd i Vygotskijs teorier om inlärning i många stycken. 
Vygotskij menar att lärandet sker genom internalisering av processer som barnet från början utför 
i samspel med andra. Genom detta samspel i gemensamma uppgiftssituationer överförs strategier 
för lärande från den vuxne till barnet.126 Då jag har personliga erfarenheter av hur mycket små 
barn utan förståndshandikapp (mina två barnbarn, ett och tre år gamla) tar till sig tecken, skulle 
det vara intressant att redan under föräldrautbildningen under graviditeten utbilda de blivande 

                                                 
 
 
 
 
124 Johansson, I. (1988), 26 
125 Johansson, I. (1990), 8-9 
126 Bråten, I. (Red.). (1998), 106 
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föräldrarna i teckenkommunikation, för att tidigt ge barnen möjligheten att kommunicera och 
göra sin vilja förstådd. 
 
En diskussionsfråga är och kommer förmodligen alltid att vara barnets skolplacering. Ska det 
inkluderas i den vanliga grundskolan eller placeras i särskolan? Där finns troligen inte en lösning 
som passar alla barn, utan lösningen måste bli individuell, då också barnen är olika som 
individer. Däremot anser jag principiellt att det inte är bra för barn att aldrig få känna sig duktiga, 
att alltid vara sämst på allting, vilket är vardagen för många förståndshandikappade inkluderade 
barn. I den vanliga grundskolan kommer de flesta inkluderade barn aldrig att få vara bäst på ett 
prov, vara duktigast i idrott eller snabbast på att räkna en sida i matteboken. Mångas erfarenheter, 
både föräldrars och pedagogers, visar att de inkluderade barnen lätt drabbas av depression och 
utanförskap i den vanliga grundskolan. I särskolan finns andra pedagogiska resurser än i den 
vanliga grundskolan, elevgrupperna är mindre och alla eleverna läser utifrån sin egen plan. Där 
finns chansen för alla barn att få lyckas. Som specialpedagog borde jag vara för inkludering, men 
jag anser att det inte får ske på bekostnad av barnets välmående! 

10. Slutord 
Målet med denna studie var att utifrån föräldrars, assistenters och pedagogers erfarenheter få en 
förståelse för hur samhällets stöd kan se ut för föräldrar till, och människor som arbetar med, barn 
med DS. Målet var även att studera hur språkträningen introduceras för barnen och hur det sedan 
följs upp på förskola, skola och fritidshem. Intressant att se var även hur inkludering i förskola 
och skola fungerar för barnen med DS. Resultatet kan inte sägas vara generaliserbart, vare sig 
samhällets stöd, användningen av TAKK, eller hur inkludering av dessa barn fungerar, då 
studieunderlaget är alltför litet. Frågan om man kan nå en ökad förståelse och kunskap i dessa 
ämnen är svår att besvara eftersom hela studien tagit sin utgångspunkt i mellanmänskliga 
relationer. Min förhoppning är ändå att arbetet kan ses som en trovärdig inlaga i ovanstående 
diskussioner, och att det kan tillföra läsarna något om vikten av stöd och språkträning för banen 
med Downs syndrom och deras familjer. 

10.1 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra en större studie med informanter från flera kommuner, för att 
dels få en uppfattning om hur det fungerar i andra kommuner, dels se hur inkludering av barn 
med DS i den vanliga grundskolan fungerar för flera barn än Amanda, även längre upp i 
skolåldern. Det skulle då också bli möjligt att göra denna föreliggande studie generaliserbar. En 
annan intressant studie skulle vara att jämföra skolgången för barn som varit inkluderade i den 
vanliga grundskolan från början med barn som gått i särskolan från början och med barn som 
börjat som inkluderade i vanlig grundskoleklass för att sedan flytta över till särskolan. Ett annat 
uppslag till studie är att se hur användning av TAKK skulle fungera om det användes 
regelmässigt för andra, icke förståndshandikappade barn i förskola och grundskola, till exempel 
invandrarbarn, normalutvecklade barn med försenad språkutveckling eller små barn som ännu 
inte utvecklat verbalt tal.  
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Avslutningsvis en liten dikt av Barbro Harnby,127 själv mamma till en pojke med DS, som jag 
tycker säger just det som förmodligen alla föräldrar till barn med DS funderar över. 

 

ALLA SÄGER… 
 

Alla säger att Du är så söt 
alla säger att Du är så duktig 
Men vad spelar det för roll 
när Du inte är som andra 
För att vara som andra 

det är biljetten 
som Du måste ha 

för resan genom livet 
 

Du måste skaffa Dig en plats i kön 
för att få en biljett 

om det blir någon över 
 

Fast Du – Du kan resa Din egen resa 
För vem har sagt att alla 

måste till samma mål 
 

Om Du är glad – då är jag det med 
om Du är nöjd – då är jag det med 

om Du är lycklig – då är jag det med 
Då struntar Vi i vad de andra tycker 

 
För vem har sagt att inte Vi får vara 

lyckliga med varandra 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
127 Harnby, B. (1999). …och min mun ska tala… Göteborg: Bokfloden Förlag, 15 
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Bilaga 1 

Halls kriterier 
Hur vanligt förekommande några av kriterierna är vid Downs syndrom framgår av procenttalet 
inom parentesen.  

• För tidigt född och/eller underviktig.  
• Muskelslapphet (hypotoni). (80 %)  
• Dåligt utvecklad Mororeflex. (Reflexen kan utlösas genom att man släpper barnets 

huvud bakåt. Barnet slår då ut med armarna och gör sedan en omklamringsrörelse). 
(85 %)  

• Överrörliga leder. (80 %)  
• Platt ansikte. (90 %)  
• Platt bakhuvud.  
• Rikligt med nackskinn. (80 %)  
• Veck i inre ögonvrån (epikantusveck).  
• Snedställda ögonspringor.  
• Små, vita prickar på regnbågshinnan (Bruschfields prickar).  
• Lågt sittande ytteröron med få veck.  
• Tungan hålls utanför munnen.  
• Högt gomtak.  
• Snörvlande andning.  
• Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar.  
• Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan.  
• Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben (klinodyktali).  
• Stort avstånd mellan stortån och andra tån ("sandalgap").  
• Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen).  
• Tandavvikelser (när barnet blir äldre). 

 
 
Så här stor är risken för att fostret har Downs syndrom beroende på kvinnans ålder: 
 

 20 år  1 på 1 667 

 25 år  1 på 1 250 

 30 år  1 på 952 

 35 år  1 på 388 

 40 år  1 på 106 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Missivbrev 
X-stad 2006-11-01 
 
Hej! 
 
Tack för att Du vill ta emot mig för att göra denna intervju. 
Syftet med intervjun är att den ska utgöra en bas i min studie om Språkträning och språkinlärning 
hos barn med Downs syndrom, som sedan ska användas i min C-uppsats/examensarbete på 
Påbyggnadsutbildningen i Specialpedagogik, 60 p, vid universitetet i Umeå. 
 
Jag vill förtydliga, att 
 

• allt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas 
• intervjun och all övrig information kommer att avidentifieras i min uppsats. Varken 

kommunens, förskolans/skolans/fritidshemmets, barnets eller Ditt namn kommer att 
framgå. Det enda som kommer att framgå är Din funktion, typ av institution samt barnets 
kön och ålder 

• intervjuerna spelas in på band endast för att jag ska slippa anteckna under intervjun och 
kunna koncentrera mig på vårt samtal. Inspelningen kommer bara att avlyssnas av mig 
(med hjälp av hörlurar), och raderas efter genomlyssning och utskrift/sammanfattning 
(vill Du absolut inte att jag använder bandspelare går det givetvis också bra för mig att jag 
antecknar) 

• om Du vill se utskriften av intervjun innan jag arbetar vidare med den är det helt ok 
• om Du som förälder vill läsa igenom övriga intervjuer som rör Ditt barn är det helt ok 
• min uppsats ska vara klar för opposition under vecka 2, 2007 (12 januari 2007). Därefter 

finns möjligheter för Dig att ta del av den, om Du så önskar 
 
Har Du några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta mig. 
 
Tack på förhand för Din medverkan till min utbildning! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Lena Lundmark 
 
Telefon 0000-000 00 
   000-000 00 00 
e-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 
 
 

 

 
 



 

 

Bilaga 3 
Intervjufrågor 

Familj 
• Hur fick ni hjälp just då X föddes och man konstaterade DS? 
• Hur effektivt fungerar resursutbudet runt X? 
• Hur fick ni information om utvecklingen i allmänhet och språkutvecklingen i synnerhet 

för barn med DS? 
• Har någon pratat om ISP och i så fall hur? 
• Hur har den tidiga träningen initierats och gått till? Hur börjar man språkträningen? 
• Hur har teckenutbildningen till familjen gått till? Hur många har deltagit? Syskon/mor- 

och farföräldrar/vänner? 
• Hur var det när det var dags att börja förskolan – fick ni välja förskola själva? 

Resursperson? 
• Hur har samarbetet mellan förskolan/skolan/fritids, resurspersonen/assistenten och 

familjen varit i största allmänhet – är det ”besvärligt” att X går på 
förskolan/skolan/fritids? Samarbetet när det gäller språkträning och teckenanvändning? 

• Finns det alltid personer som kan teckna med barnet? 
• Skolvalet – hur mycket stöd har ni fått i funderingarna kring särskola – vanlig skola? Hur 

mycket har skolledningen ställt upp? Har ni fått välja klasslärare? Assistent? 
• Hur är det med teckenanvändningen i skolan? 
• Är det viktigt att alla på förskolan/skolan/fritids kan teckna? I så fall varför? 
• Hur ser de andra barnen på X – någon att räkna med eller någon som bara finns där? 
• Hur mycket tecknar ni hemma? 
• Hypotes – hur hade X språkutveckling varit utan TAKK? 

• Resursperson/Assistent 
• Har du fått välja själv att arbeta som resursperson/assistent till X eller blev du anvisad X 

som jobb? 
• Hur ser ditt samarbete med familjen ut runt X och språkträningen? 
• Hur har du fått utbildning i TAKK?  
• Var det på grund av arbetet med X eller hade du utbildning sedan tidigare? 
• Är det viktigt att alla på förskolan/skolan/fritids kan teckna? I så fall varför? 
• Hur ser de andra barnen på X – någon att räkna med eller någon som bara finns där? 
• Hur är din ställning (position) i gruppen?  (Är du en resurs i gruppen eller är du enbart till 

för att träna och vara med X?) 
• Arbetar du hela X´s tid på förskolan/skolan/fritids? 
• Hur fick du stöd för att kunna arbeta med X före du började?  
• Hur får du stöd nu? 

• Förskollärare/Lärare/Fritidspedagog 
• Hur ser ditt samarbete med familjen ut runt X och språkträningen? 
• Hur gick det till när X skulle börja i din förskolegrupp/klass/fritids?  
• Kunde du ha nekat att ta emot X? 



 

 

• Hur har du fått utbildning i TAKK? 
• Var det på grund av arbetet med X eller hade du utbildning sen tidigare? 
• Får de andra barnen/eleverna lära sig TAKK för att kunna kommunicera med X? 
• Tecknas det hela tiden eller bara vid vissa fasta rutiner som till exempel samling? 
• Vad händer om resurspersonen/assistenten är sjuk, kan andra teckna med X då? 
• Hur anser du att TAKK är att arbeta med i största allmänhet?  
• Vad skulle det kunna bidra till oavsett om X fanns i din barngrupp/elevgrupp eller ej? 
• Är det viktigt att alla på förskolan/skolan/fritids kan teckna och i så fall varför? 
• Hur ser de andra barnen på X – någon att räkna med eller någon som bara finns där? 
• Ser du någon skillnad på barn-/elevgruppen i stort på grund av TAKK-användandet? 
• Hur har du förändrat arbetssättet i barn-/elevgruppen sen X började? 
• Hur fick du för stöd för att kunna arbeta med X före han/hon började?  
• Hur får du stöd nu? 
• Är det gjort några speciallösningar för X på förskolan/skolan/fritids och i så fall vad? 

 

• Stödfamilj 
• Hur länge har du varit stödfamilj till X? 
• Hur kom du i kontakt med X och hennes/hans familj? 
• Hur ofta och regelbundet träffar du X? Alltid i ditt hem? 
• Hur ser samarbetet med familjen ut runt språkträning och språkutveckling? 
• Hur har du lärt dig TAKK? 
• Kan hela din familj teckna med X? 
• Vad fick du för stöd och/eller utbildning innan du började arbeta med X? 
• Vad får du för stöd nu? 
• Hur arbetar du med X? 
• Hur får du material? 
• Hur ser du på X – som ett arbete eller som ett personligt förhållande?  

 

 
 


