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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ge exempel på hur några pedagoger och lärare arbetar med 

språkinlärning med barn med Downs syndrom på fyra utvalda förskolor respektive fyra särskolor. 

Metoden vi har använt oss av i denna studie är intervju. I analysen har vi sammanfattat de 

intervjuer vi har genomfört och tagit ut de centrala delarna för studien. Resultatet diskuteras mot 

bakgrunden och relevant litteratur. Det resultat vi har kommit fram till, framhåller att 

pedagogerna7lärarana genomgående arbetar på ett medvetet sätt med språkträningen och är 

insatta i tillgängliga metoder i form av bl.a. tecken som stöd. Arbetssättet och synsättet hos 

pedagoger/lärare påverkar hur språkträningen utformas och genomförs. I diskussionsdelen har vi 

utgått utifrån våra tre frågeställningar och fört en diskussion kring arbetssätt, inställningar och 

skillnader och likheter mellan förskolorna respektive särskolorna. Vi har konstaterat att ett aktivt 

och medvetet förhållningssätt gynnar språkträningen hos dessa barn. 

  

Nyckelord: Downs syndrom, förskola, intervju, specialpedagogik, språkinlärning, särskola. 
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Inledning 

”Man lär  s i g  för s tå  med ord .  
Man lär  s i g  fö rklara med ord .  
Och orden h jä lper  oss  a t t  l eva  med varandra” 
Bengt-Erik Hedin 
 

I dagens samhälle finns kommunikation överallt, för att kunna förenkla vardagen. 

Kommunikation är ett redskap för oss människor, att kunna samspela och förstå varandra. 

Genom kommunikation kan vi skapa och upprätthålla relationer. Detta ställer stora krav på 

människors kognitiva funktioner. Kommunikation innebär så mycket mera än bara tal. Det 

handlar även om ett socialt samspel som har stor betydelse för att kommunikationen mellan 

människor ska flyta på. För de flesta barn kommer språket som en naturlig del i utvecklingen, vid 

cirka 2 års ålder. Barn har en lust och vilja att tillägna sig språket. Nyfikenheten driver barnet till 

inlärning av tal. Med tiden utvecklar barnet sitt språkbruk, det går nästan omärkbart förbi oss 

vuxna, och helt plötsligt använder barnet sig av fullständiga satser, utan några större svårigheter. 

Vi som vuxna är vana vid att detta sker av sig självt, och oftast utan större komplikationer. För 

barn med Downs syndrom ser situationen annorlunda ut. Dessa barn är oftast försenade i sin 

talutveckling redan från början och talet kommer inte lika naturligt och enkelt som hos andra 

barn. Dessa barn löper därmed stor risk att förbli utan ett förståeligt språk. De kan även ha 

svårigheter att förstå innebörden av andras ord och tal. Om inte tidiga insatser görs, kan 

svårigheterna bli större och det kan i sin tur leda till ett livslångt beroende av andra människor 

och möjligheten till att skapa ett självständigt liv förminskas. I dessa fall har pedagogernas 

kunskap och roll stor betydelse. För att språkträningen ska bli så lyckad som möjligt, ställs det 

därmed höga krav på pedagogernas kunskap och engagemang, men även ett gott samarbete med 

föräldrarna krävs (Johansson, 1990). 

I Läroplanen för förskola (Lpfö 98 sid 9) står det följande 

 
”Mål 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
 
utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga  
att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, 
utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga 
att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner” (Utbildningsdepartementet, 2006, sid 9). 
 
”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så  

-att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling”, 
(Utbildningsdepartementet, 2006 sid 10). 
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I Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det i 

avsnittet för särskola följande  

 
”Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga 
att samspela socialt, 
att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler” (Utbildningsdepartementet, 2006, 
sid 12). 

”Riktlinjer  

Läraren skall; organisera och genomföra arbetet så att eleven 

-får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”(Utbildningsdepartementet, 2006 sid 12). 

    I dagens förskola/skola är det inte alltid givet att all personal har den utbildning och kunskap 

som krävs för att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd på grund av att de har Downs 

syndrom, vilket kan skapa konsekvenser i framtiden för dessa barn. Utifrån våra egna 

erfarenheter har vi sett att det finns vissa brister kring arbetet med barn med Downs syndrom 

och vad detta innebär. Vi anser att det är av stor betydelse att det finns tillräcklig kunskap hos 

pedagogerna för språkträningen hos barn med Downs syndrom. Detta för att skapa de bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande hos dessa barn när det gäller språket. Genom 

tidiga insatser för dessa barn, ökar vi deras förutsättningar för ett mera självständigt liv framöver. 

Synsättet hos dem som arbetar med dessa barn färgar även metoden för hur språkträningen 

utformas. Därför är det av stor vikt vilket specialpedagogiskt perspektiv pedagogerna intar. Vi har 

därför valt att studera hur språkträningen för barn med Downs syndrom går till i förskola 

respektive särskola. Vi har delat upp studien genom att vi var för sig gör en enskild studie, en i 

förskolan och den andra i särskolan. Resterande delar har vi utarbetat tillsammans. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ge exempel på hur några pedagoger och lärare arbetar med 

språkträning med barn med Downs syndrom i förskola och särskola och göra en jämförelse 

mellan de dessa två skolformer. Våra frågeställningar är följande. 

  

1. Hur beskrivs arbetet med språkträningen av barn med Downs syndrom i förskola 

respektive särskola? 

 

2. Vilket specialpedagogiskt perspektiv intar pedagogerna/lärarna vid denna språkträning? 

 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan förskola och särskola gällande denna 

språkträning? 
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Begreppsdefinitioner 

Downs syndrom 

Downs syndrom är en kromosomavvikelse, som ofta medför att man får en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det finns inga vetenskapliga bevis på orsakerna till denna 

kromosomavvikelse. Det finns två metoder för att fastställa Downs syndrom, den ena är en 

kromosomundersökning, och den andra är att man kan utgå ifrån Halls kriterier. Om man 

uppfyller 12 av dessa 20 kriterier kan en diagnos fastställas(Annerén m.fl., 1996). 

  

Språkutveckling 

Enligt Westerlund (1990) börjar språkutveckling redan vid födelsen. Denna språkutveckling bör 

stimuleras genom barnets olika sinnesintryck. Detta lägger grunden för språkutvecklingen hos 

barnet. Barnet genomgår olika faser innan det bemästrar det verbala språket. Den vuxne har en 

betydelsefull roll i barnets språkutveckling. Det gäller för den vuxne att möta barnet på dess 

språkliga nivå (Westerlund, 1990).  

Johansson skriver att barn med Downs syndrom har en sämre förutsättning för sin 

språkutveckling. Dessa barn har svårigheter med sin auditiva förmåga, och har därför svårt att 

uppfatta hörselintryck. Däremot kan man kompensera talet med synintryck istället, till exempel 

tecken som stöd. Barn med Downs syndrom uppfattar världen på ett annorlunda sätt än andra 

barn och har svårt att applicera kunskaper de har till nya situationer. Dessa barn har svårt att ta 

emot mycket information på en gång. Därmed blir upprepning en viktig komponent i deras 

språkträning. För att ge dessa barn den bästa yttre stimulansen, krävs det att nivån på 

språkträningen läggs utifrån deras förutsättningar. I samtal med barn med Downs syndrom har vi 

vuxna en tendens att styra talet och att inte ge dem talutrymme. Vi vuxna har svårt att tolka de 

motstridiga signaler dessa barn sänder ut. Barnet ligger inte på den kognitiva nivå vi vuxna 

förväntar oss och därför blir konsekvenser av detta bristfällig stimulans av deras språkutveckling. 

Barnen förstår alltså mer än vad de kan uttrycka språkligt(Johansson, 1998). 

 

Integrering 

Begreppet lanserades på 1960-talet i Sverige. Betydelsen av begreppet är normalitetstänkande, där 

alla ska passa in i en mall. Om det finns avvikande individer, ska de anpassas så att de kan bli en 

del av helheten. Everitt & Grunewald (1986) anser att man inte kan tala om integrering i alla 

lägen, där personer i behov av särskilt stöd deltar i sociala sammanhang. Integrering blir 

meningsfullt när det sätts i ett motsattsförhållande till segregering. 

Integrering i skolsammanhang utifrån ett specialpedagogiskt synsätt innebär att eleven erbjuds 

extra stöd i mindre grupper, enskilt och i vanlig klass. Denna process eftersträvar integration 

mellan ”normala” och avvikande elever (Alerby 2006; Nilholm 2006; Groth; 2007). 
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Inkludering 

Inkludering betyder i skolsammanhang att elevers olikheter ses som en resurs och detta faktum 

innebär att skolan har en stor mångfald. Utbildningssystemet ska i detta perspektiv ta hänsyn till 

elevers olika förutsättningar och anpassa skolan därefter. I inkluderingsperspektivet läggs 

tonvikten på lärarens roll för huruvida eleven ska bli inkluderad eller inte. Utifrån ett 

inkluderande synsätt blir skillnaden liten mellan specialundervisning och vanlig undervisning. 

Begreppet inkludering har kommit mer att ersätta integreringsbegreppet(Nilholm 2006; Groth 

2007). 

 

Segregering 

Segregering kan orsaka negativa följder för eleven, till exempel dålig självkänsla. Definitionen på 

segregering är åtskillnad, i skolsammanhang talas det om specialpedagogiska konsekvenser. 

Vernesson menar på i Groth, (2007) att i skolsammanhang kan man se segregeringen som att 

elever i behov av särskilt stöd avskiljs från den ursprungliga undervisningsgruppen. Vissa av dessa 

elever hamnar i särskola eller annan skolform. Haug (1998) menar på att specialundervisningen i 

Sverige är mer segregerad än inkluderad, detta till följd av segregerande åtgärder, som 

diagnostisering (Nilholm 2006; Groth 2007). 

 

Exkludering  

En individ med funktionsnedsättning löper en större risk att marginaliseras och särbehandlas i 

samhället. Exkludering blir ett faktum, när valmöjligheterna ökar genom olika skolformer: Detta 

bidrar till att ”en skola för alla” blir ett mer avlägset begrepp (Alerby, 2006). 

 

Normalitet 

Definitionen på normalitet är bred. För att kunna definiera vad och vem som är avvikande, bör 

man först och främst definiera vad som är normalt. Begreppet normalitet står i relation till 

begreppet avvikelse. Utifrån normalitetsbegreppet i skolsammanhang avgörs vilka elever som 

passar in i normen, och därmed inte avviker. Genom detta bestäms vilka elever som det sätts in 

stödåtgärder för (Nilholm, 2007). 

 

”En skola för alla” 

Utifrån den demokratiska värdegrunden är samhället och skolan uppbyggd och det innebär att 

alla människor ska få samma förutsättningar för utbildning (Everitt & Grunewald, 1986). 

Jacobsson menar i (Groth 2006) att begreppet ”en skola för alla” bygger på att alla ska ha samma 

rätt att gå i samma skola, och bli en del av samma helhet. 
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Tecken som stöd  

Johansson i (Annerén 1996) menar på att tecken som stöd är ett kompletterande stöd och 

alternativ till det talade språket. Det används som ett språkligt redskap som är visuellt baserat. 

Barn med Downs syndrom som tidigt blivit erbjudna tecken som stöd som komplement till talet, 

får lättare med sin språkutveckling (Annerén 1996). 

 

Arbetssätt 

Författarna i denna studie definierar arbetssätt utifrån metoden för arbetet med språkträning. 

Detta begrepp innefattar också synsättet och förhållningssättet gentemot barn med Downs 

syndrom. Med synsättet menar författarna vilket/vilka specialpedagogiska perspektiv 

pedagoger/lärarna intar. Utifrån detta perspektiv påverkas även arbetet med språkträningen och 

vilka metoder som används. Med förhållningssättet menar författarna hur pedagogerna/lärarna 

bemöter barn med Downs syndrom och vilka förväntningar de ställer på barnet. Johansson 

(1988) menar att pedagogerna/lärarna bör ha lagom förväntningar på barnet och utformar 

övningar på deras nivå. Synsätt, förhållningsätt och metoden är alla tre lika viktiga för att arbetet 

med språkträningen med barn med Downs syndrom ska bli så bra som möjligt. 
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Bakgrund 

Downs syndrom 

Vissa barn är födda med Downs syndrom. Dessa barn har en avvikelse i kromosom 21, jämfört 

med andra barn. Det finns fyra olika kromomsavvikelser och den mest dominerande är trisomi 21 

och innebär att barnet har 47 kromosomer istället för 46 kromosomer som i vanliga fall. Alltså en 

hel extra kromosom i kromosomparet 21(Riddarsporre 2003, Annerén m.fl., 1996). 

Orsaken till att barn får Downs syndrom är fortfarande inte vetenskapligt fastställt. 

Forskningen visar att kvinnor över 35 år har en större benägenhet att få ett barn med Downs 

syndrom. Det finns en liten andel av dem som har Downs syndrom, som man kan fastställa beror 

på ärftliga anlag. Det finns inga bevis på att miljön påverkar att ett barn föds med Downs 

syndrom (Riddarsporre 2003; Annerén m.fl., 1996) 

Majoriteten av barn som föds med Downs syndrom har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Barn med Downs syndrom har vid födelsen inga missbildningar på hjärnan. Efter 3-6 månaders 

ålder kan man se att hjärnan inte har växt tillräckligt och därför är mindre än hos andra barn. Den 

största skillnaden är att hos barn med Downs syndrom växer inte frontal och bakloberna som de 

ska, men även lillhjärnan och hjärnstammen stannar i tillväxt. För att konstatera att ett barn har 

Downs syndrom görs en kromosomundersökning. Det kan dock ta upp till två veckor innan 

resultatet fastställs (Annerén m.fl.,1996). 

  

Halls kriterier 

I Skandinavien används även en metod, Halls kriterier, som utarbetades av en svensk barnläkare 

vid namn Bertil Hall, på 1960-talet. Dessa kriterier innefattar 20 specifika kännetecken på Downs 

syndrom, och dessa har visat sig vara väldigt tillförlitliga. Om ett barn påvisar 12 av dessa 20 

kriterier, kan en säker diagnos fastställas. Dessa 20 kriterier är följande; 

 

1. För tidigt född, eller/och underviktig. 

2. Muskelslapphet 

3. Dålig utvecklad så kallad Mororeflex hos det nyfödda barnet. Denna reflex ska utlösa när 

man släpper barnets huvud bakåt, då ska armarna slås ut och sedan ska 

omklamringsrörelse komma. 

4. Överrörliga leder. 

5. Platt ansikte. 

6. Platt bakhuvud. 

7. Rikligt med nackskinn. 

8. Ett veck i inre ögonvrån ska finnas (epikantusveck) 
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9. Snedställda ögonspringor. 

10. Brushfields prickar, dvs små vita prickar på regnbågshinnan. 

11. Lågt sittande ytteröron som har veck. 

12. Tungan hålls utanför munnen. 

13. Högt gomtak. 

14. Snörvlande andning. 

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

16. Fyrfingerfåra det vill säga en fåra i handflatan som sträcker sig över hela handflatan. 

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

18. Stort avstånd mellan stortån och andra tår 

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

20. Tandavvikelse, ses ej vid födelsen (Annerén m.fl., 1996, sid. 15). 

Språkutveckling allmänt 

Språkutvecklingen börjar redan hos det nyfödda barnet. Alla barn har en medfödd önskan till 

kontakt och kommunikation. Genom att stimulera barnets olika sinnesuttryck, lägger man 

grunden till barnets språkutveckling. Innan barnet behärskar det verbala språket, går barnet 

igenom många olika stadier av aktivt arbete med sin språkutveckling. Exempel på olika stadier är 

jollertiden, där barnet testar olika ljudbildningar (Westerlund, 1990). 

Vid 1-2 års ålder börjar barnet använda sig av enstaka ord. Barnet börjar med att namnge 

känslomässigt viktiga saker i dess omgivning. De första orden behöver dock inte vara riktiga ord, 

utan kan vara så kallad egenord, påhittade ord som har samma funktion som ”riktiga” ord, och 

som används återkommande som beteckning för något speciellt. Vid den här åldern har barnen 

ett ordförråd med cirka 50 ord, och grunderna för satsbildning är lagda (Westerlund, 1990; 

Stendahl, 1980). 

Vid 3-4 års ålder har de flesta barn kommit så långt i sin språkutveckling, att språket är mest 

naturliga uttryckssättet för dem. Majoriteten av barnen har redan använt sig av fullständiga 

meningar ett tag. De flesta barn i denna ålder använder sig av flerordssatser av vuxen typ 

(Westerlund 1990; Stendahl 1980). 

Barn i 5 års ålder har ett väl utvecklat språk. De använder sig av korrekta meningsbyggnader, 

med orden i rätt ordning, och har ett rikt ordförråd (Westerlund, 1990; Stendahl 1980). 

Vid 6 års ålder är det många barn som har förstått att talet är uppbyggt i olika ord och att 

orden kan delas upp i flera ljud som är i en viss ordning. Barnen förstår även att rimord låter lika 

och på ett speciellt sätt (Westerlund, 1990; Stendahl, 1980). 
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Vuxnas roll för barns språkutveckling 

Vuxna har en stor betydelse för barns språkutveckling. I samtal med mindre barn är det viktigt att 

den vuxna anpassar sig till barnets nivå. Detta genom att den vuxna talar långsammare, använder 

sig av okomplicerade ord och korta meningar. I samtal med små barn anpassar den vuxna då 

också ämnet till barnets intresse och behov. Små barn uppfattar situationen här och nu, och 

därför anpassar den vuxna samtalet efter det. Med äldre barn kan man samtala om abstrakta 

saker, som tid och rum. De äldre barnen har utvecklat större kognitiv förmåga (Westerlund, 

1990). Vi vuxna måste vara medvetna, i det dagliga arbetet med barn, om vår betydelse för 

barnens språkutveckling. För att vi som vuxna ska kunna stimulera barns språkutveckling på 

bästa möjliga sätt, måste vi lyssna till vad barnen talar om. Vi måste även skapa meningsfulla 

situationer där tal blir en betydelsefull uttrycksform för barnen (Stendahl, 1980). 

Språkutveckling för barn med Downs syndrom 

Barn med Downs syndrom har en nedsatt funktion och därför inte samma inre förutsättningar 

som andra barn. Därför behöver de en större yttre stimulans, och även få erfarenheter som är 

anpassade efter deras förutsättningar. Anpassningen mellan de inre förutsättningarna och den 

yttre stimulansen är därför mycket viktigare när de gäller dessa barn. Det finns skillnader i hur vi 

bör bemöta barn med Downs syndrom och andra barn. Barn med Downs syndrom har ofta 

svårigheter med den auditiva förmågan. De får därmed svårt att tolka, bearbeta och uppfatta 

hörselintryck. För att utveckla talet hos barn med Downs syndrom kan man komplettera med 

övertydlig mimik och gester. Enligt forskning har det visat sig att dessa barn har lättare att 

uppfatta syn- än hörselintryck. Tecken som stöd kan därför vara ett bra redskap för att 

komplettera talet. Barn med Downs syndrom uppfattar och bearbetar intryck från omvärlden på 

ett annorlunda sätt än andra barn. Dessa barn har svårigheter att använda sig av de kunskaper de 

redan har, och applicera dessa kunskaper på nya situationer. De har även svårigheter med 

perceptionsförmågan, korttidsminnet och har en lägre abstraktionsnivå. Barn med Downs 

syndrom har svårare med att ta emot information. Därför är upprepning ett viktigt moment i 

språkträningen (Johansson, 1998). 

Vuxnas roll för språkutveckling hos barn med Downs syndrom 

Som vuxen är det lätt att tilldela barn med Downs syndrom rollen av att bara vara mottagare av 

budskap och därmed frånta dem deras egna initiativ till tal. De vuxna anpassar omedvetet sitt tal 

till den språkliga nivå man tror att barnet ligger på, och oftast blir det fel eftersom barnets 

kognitiva förmåga inte stämmer överens med den språkliga förmågan. Det är lätt som vuxen att 

anpassa sitt tal till hur barnen talar och inte efter hur de tänker, förstår och minns. Det i sin tur 

skapar en osäkerhet hos den vuxna inför bemötandet av barnets budskap. Detta skapar 
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svårigheter för de vuxna att anpassa sitt tal till barnet, vilket kan leda till bristfällig stimulans av 

språkutvecklingen. Genom det hämmar vi barnet, istället för att föra barnet in i nästa språkliga 

utvecklingsszon. Talet är den viktigaste delen i språkträningen för barn med Downs syndrom. 

När man som vuxen språktränar ett barn med Downs syndrom, finns det tre viktiga 

utgångspunkter att tänka på. Dessa tre utgångspunkter är följande; 

• Den första är att tidiga insatser görs, vilket i sin tur kan skapa positiva samspelsmönster 

mellan barn och föräldrar. 

• Den andra är att språkträningen ska läggas upp på ett strukturerat sätt i den dagliga tillvaron 

och att den också individualiseras. 

• Den tredje är att språkträningen ska vara kontinuerlig och att träningen ska komma i små 

doser, i flera dagar i rad och av samma övningsmoment (Johansson, 1996). 

 

”En skola för alla” 

Dagens samhälle vilar på en demokratisk värdegrund, och att alla människor har lika värde. 

Samhället omfattar alla och blir därigenom en gemenskap. Värdet på gemenskapen i samhället 

utgörs av individernas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Utifrån den demokratiska 

värdegrunden innebär det att alla människor ska få samma förutsättningar för utbildning och 

möjlighet att gå i samma skola (Everitt & Grunewald, 1986). Jacobsson skriver i Groth (2006) 

och menar att begreppet ”en skola för alla” bygger på att alla ska ha samma rätt att gå i samma 

skola, och följaktligen bli en del av samma helhet. Skolverket 2003 startade ett projekt vilket 

innebar en satsning på handikappolitiken i Sverige. Skolans uppgift var att samarbeta med andra 

delar av samhället kring att skapa en förbättring för de funktionshindrades livssituation. 

Bemötandet och förståelsen för dessa barn är viktig bland elever, lärare och all personal inom 

skolan. Det bemötande de funktionshindrade eleverna får i skolan, påverkar deras självbild och 

hur deras tid i skolan framöver fortlöper. För att skapa demokrati och delaktighet är ett bra 

bemötande i skolan och samhället viktigt (Groth, 2006). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Socio-kulturellt perspektiv 

Vygotskij har blivit en av de mest inflytelserika forskarna inom det sociokulturella perspektivet. 

Han var verksam under den första hälften av 1900-talet, i forna Sovjetunionen. Hans synsätt 

grundade sig på en marxistiskt, och materialistisk filosofi. Vygotskij tyckte att det var intressant 

att studera människan och ansåg att genom arbete och kollektiv verksamhet förändrar människan 

världen. Han ansåg att vi människor genom detta blir psykologiska varelser. Vygotskij menade att 

människan formas i samspel med andra människor genom kulturella och sociala erfarenheter 

(Forsell, 2007). Han var verksam inom många ämnesområden, men det han brann mest för och 

gjorde de största vetenskapliga insatserna inom var utvecklingspsykologin och pedagogiken. Det 

Vygotskij är mest känd för är teorin om den närmaste utveckingszonen. Teorin innebär att barnet 

utvecklas mer, om det får samarbeta med någon som har större erfarenhet än barnet själv. Nästa 

gång barnet utför uppgiften klarar barnet det på egen hand, och då skapas även potential för 

vidare utveckling. Samarbetet är lika viktigt för båda parterna, därför att de båda bidrar med sina 

kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. 

Ett annat tema som Vygotskij intresserade sig för var språket. Han menade att språkets 

viktigaste funktion var kommunikationen, och att det finns ett samband mellan tänkande och tal. 

Språket blir då det sociala redskapet för kommunikation, både mellan människor och inom 

människan. En viktig förutsättning för att vi ska kunna delge andra våra tankar är språket. Han 

menade att språket är det viktigaste psykologiska redskapet. Via språket förmedlas de 

sociokulturella erfarenheterna samt blir vi människor medvetna om andras perspektiv. Vygotskij 

ansåg att i barnets språkliga utveckling låg inte den största utmaningen i att lära sig ett visst ljud, 

utan i att förstå ordets innebörd (Vygotskij, 2001). 

Kommunikationsteori  

Vi föds med en förmåga till socialt samspel och språk. Vi människor har en inbyggd förmåga att 

prata och samspela med andra. Denna färdighet utvecklas i mötet med andra människor. Genom 

erfarenheter och träning blir vår kommunikation bättre. När vi människor kommunicerar 

använder vi oss av både av verbal och icke-verbal kommunikation. Med den verbala 

kommunikationen menas tal och skriftspråket. Kroppsspråket är ett exempel på den icke-verbala 

kommunikationen. Begreppet kommunikation kan förenklas genom definitionen ”all kontakt 

människor emellan”. Kommunikation innebär att vi förmedlar och delar med oss av bl.a. tankar, 

värderingar och upplevelser. För att kunna närma oss andra människor, krävs det en förmåga till 

samspel. Språk och kommunikation hjälper oss att få en självinsikt, genom andras reaktioner på 
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oss. Via språket får vi en mening och struktur på våra erfarenheter och upplevelser, till den yttre 

och inre världen. Kommunikation innefattar bland annat påverkan, information och bekräftelse. 

Det krävs en sändare och mottagare för att en kommunikation ska uppstå mellan två människor. 

För att sändaren ska kunna framföra sitt budskap till mottagaren, görs det med hjälp av olika 

kanaler, antingen muntligt eller skriftligt samt genom kroppsspråket. Processen påverkas även av 

värderingar och förväntningar. Genom att vi människor kan hantera vårt språk, både socialt och 

psykologiskt, kan vi mötas och skapa gemenskap. Mottagarens reaktion på budskapet benämns 

återkoppling. Samtalet återkopplas med både verbal och icke-verbal kommunikation, genom t.ex. 

frågor eller mimik. Detta kallas kommunikationsprocess. Via det verbala och kroppsspråket kan 

vi påverka det budskap vi vill framföra. Ibland överensstämmer inte det verbala budskapet med 

kroppsspråket och detta kan orsaka förvirring hos mottagaren. Genom att vara tydlig i sin 

kommunikation kan man undvika missförstånd och hantera konflikter lättare. Det är viktigt att 

det ges möjlighet att få öva upp sin kommunikation. Genom det stärks den personliga 

utvecklingen och sociala förmågan (Dahlkvist 2007; Nilsson 1993). 

Genom språk skapar vi människor en gemenskap till varandra. I ett socialt samspel utvecklas 

den kommunikativa förmågan. Barn med Downs syndrom har oftast en nedsatt förmåga till 

kommunikation. Detta skapar även svårigheter till socialt samspel för dessa barn. För att ett 

socialt samspel och kommunikation ska kunna utvecklas, krävs det att man kan söka och ta till sig 

information inifrån den egna kroppen och känslolivet i samverkan med den yttre omgivningen. 

De har även perceptionsproblem, genom att de uppfattar syn-,hörsel- och känselintryck 

annorlunda. Detta har en negativ inverkan på deras inlärning och utveckling. Eftersom barn med 

Downs syndrom har minnessvårigheter påverkar detta deras utveckling i kommunikation 

(Annerén m.fl., 1996). 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det är svårt att definiera specialpedagogiken som en egen teoretisk disciplin, eftersom den har 

influerats av andra kunskapsområden såsom sociologi, medicin, psykologi och pedagogik. 

Persson väljer att definiera specialpedagogik utifrån detta citat/: 

 
”Att försöka sig på en generell definition av termen specialpedagogik eller specialpedagogiska 
behov är svårt. Vad vi emellertid kan konstatera är att specialpedagogiska insatser är avsedda att 
sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till.” (Persson, 1995, sid. 4)	    

 

Inom specialpedagogiken finns det olika perspektiv som benämns med olika begrepp. Vi kommer 

att utgå ifrån Nilholms benämning av begreppen på de olika perspektiven. Specialpedagogiken 

ses idag i Sverige som ett eget forskningsfält men har sitt ursprung ur pedagogiken. Det som 

skiljer dessa perspektiv är de olika synsätten på den tvärvetenskapliga disciplinen 

specialpedagogik (Alerby 2006; Nilholm 2007). 

 



17 
 

Kategoriska/kompensatoriska perspektivet 

Detta synsätt är det mest dominerande inom den specialpedagogiska forskningen. Det här 

perspektivet har sitt ursprung ifrån det medicinskt- psykologisk synsättet. Det här perspektivet 

har en syn på individen som bristfällig. Man lägger problematiken på individnivå, utan att ta 

hänsyn till omgivningen. Individen ses utifrån ett normalitetstänkande. Man försöker i detta 

perspektiv kompensera individens brister, utan att se helheten. Här talar man om individer med 

svårigheter. Det första steget vid åtgärder utifrån detta synsätt är att diagnostisera individen 

(Alerby 2006; Nilholm 2007). 

 

Relationella/kritiska perspektivet 

Detta perspektiv har en kritisk syn till det kompensatoriska perspektivet, genom att det 

kompensatoriska perspektivet anser att problematiken ligger på individnivå och diagnostisering 

blir en metod. Här lägger man fokus vid att utbildningssystemet i sig skapar individer i svårigheter 

i vissa situationer. Detta perspektiv inriktar sig på omgivningens påverkan och lärarens 

profession. Det här perspektivet lägger betoning vid sociala faktorers betydelse för problematiken 

(Alerby 2006; Nilholm 2007). 

 

Dilemmaperspektivet 

Nilholm förespråkar ett tredje perspektiv, som han benämner dilemmaperspektivet. Individers 

olikheter ska ses som en resurs och arbetssättet måste anpassas utifrån alla individers 

förutsättningar. Genom detta synsätt öppnas en viktig dialog mellan forskning och praktik. 

Forskare inom detta perspektiv anser inte att diagnoser ska vara det primära för att få stöd, de 

menar att man bör se till elevens verkliga behov. Den dagliga verksamheten ställs i motsättning 

till skolans ideologiska uppdrag, och därigenom uppstår dilemmat. I utbildningssystemet och 

skolans vardag finns det motsättningar som kommer att bli svåra att lösa (Alerby 2006; Nilholm, 

2007). 

Synen på specialpedagogikens förändring 

På 1800-talet fördes en ideologisk diskussion, om specialundervisning utifrån antingen ett 

inkluderande förhållningssätt eller ett segregerande förhållningssätt. År 1842 infördes i Sverige 

det allmänna skolväsendet. Det innebar att alla barn skulle gå i skolan. Det fanns ingen möjlighet 

att kunna möta barn med olika svårigheter, eftersom läraren hade bristfällig kunskap och 

klasserna var väldigt stora. Lösningen för elever med svårigheter var en segregerande insatsform. 

År 1942 utfärdades centrala bestämmelser om hjälpklassverksamhet. Införandet av hjälpklasser 

kritiserades stark från lärarhåll, eftersom bedömningen om placering i hjälpklasserna kunde bidra 

till social otillfredsställelse för dessa barn. Efter uppmaning från lagstiftningen och 

barnavårdsnämndernas tillkomst, fick skolan därmed ansvar att ta hand om de avvikande barnen. 

Den rådande elevsynen under perioden 1842-1955 var att de avvikande eleverna skulle särskiljas 
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från de ”normala” eleverna. Genom detta ansåg man att de ”avvikande” elevernas studiesituation 

skulle förbättras. Vernesson menar i (Groth 2007) att den specialpedagogisk verksamhet år 1930-

1940  påverkades av ett utvecklingspsykologiskt synsätt. Detta betydde att man skulle utgå från 

varje individ, men att det även fanns en tydlig kurva för vad den ”normala” utvecklingen innebar. 

De specialpedagogiska insatserna på 1950-talet utgick från ett kompensatoriskt perspektiv. 

Inlärningspsykologin blev betydande för specialpedagogisk forskning under senare delen av 1950-

talet, där speciallärarens roll fick en större mening. Fram till 1960-talet var specialundervisningen 

präglad av en differentialpsykologiskt och medicinskt inställning. Genom Läroplanen för 

grundskolan 1962 fick specialundervisningen ny form och ny benämning, som var särskild 

specialundervisning. Med denna nya form fick eleverna gå ifrån den primära undervisningen, till 

en kliniklärare som utarbetade särskilda övningsprogram. Senare bytte verksamheten namn till 

samordnad specialundervisning och detta skedde parallellt med specialklasser och specialskolor. 

Konsekvenserna av denna form var att de ”avvikande” eleverna blev i stor mån utstötta, och 

därför bestämdes det att en förändring skulle ske. Det betydde att man nu skulle integrera 

undervisningen för dessa elever i klassen, för att komma ifrån att de blev utpekade. I Läroplanen 

för grundskolan 1969 hamnade eleven i fokus, synen blev elevcentrerad. Specialundervisningen 

skulle samordnas med den vanliga undervisningen, i största mån. På 1970-talet blev man 

medveten om att tanken om ”en skola för alla” inte riktigt fungerade, då mobbningen ökade. 

Under 1970-talet sågs den specialpedagogiska verksamhetens målsättning utifrån elevens hela 

sociala situation. Enligt Läroplanen för grundskolan 1980 betonades skolans ansvar för att ett 

specialpedagogiskt arbetssätt präglade hela skolan (Groth, 2007).  

Synen på specialpedagogik idag  

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

ska ”alla” elever få den hjälp och det stöd de behöver utifrån ett inkluderande synsätt, och det är 

rektorn som har det yttersta ansvaret för detta. Enligt Vernesson i (Groth 2007) har lärarens roll 

stor betydelse för om elever med behov av särskilt stöd inkluderas eller inte. Specialpedagogik ses 

idag som mångsidig och komplex. När man studerar processer inom det specialpedagogiska 

fältet, bör man ta hänsyn till olika infallsvinklar, på en och samma gång. Specialpedagogik utgörs 

inte enbart av teori och praktik, utan innefattar även ideologi och politik. Ämnet specialpedagogik 

är omtvistat och motsättningar uppstår. Representanter för olika intressen och perspektiv drabbar 

samman. I skolsammanhang ser bilden av specialpedagogik olika ut för olika aktörer. Därför ser 

förväntningarna på varandra som personal men även utformningen av verksamheten olika ut. 

Det uppstår därför krockar inom enheterna inom skolverksamheten, för att enheterna inte utgår 

från samma ideologiska utgångspunkt. Konsekvenserna av detta påverkar hur förhandlingen om 

stöd till elever sker, och om insatser blir inkluderande eller exkluderande. Det som avgör om 

eleven blir inkluderad, är vilket perspektiv pedagogen intar och vilka som har tolkningsföreträde.  
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Enligt Haug i (Alerby 2006) är det viktigt att alla lärare som arbetar inom skolan har elementära 

kunskaper om specialpedagogik, för att kunna skapa ”en skola för alla”.  
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Forskningsläge 

Forskning om språkträning för barn med Downs syndrom 

En ledande pionjär inom forskning kring språkutveckling för barn med Downs syndrom är Irene 

Johansson. Synen på barn med Downs syndrom har ändrats och numera förstår man enligt 

Johansson att dessa barn har förmågan att lära sig mer än vad man tidigare trott. Irene Johansson 

har utvecklat en behandlingsmodell för barn med försenat språk. I modellen läggs stor fokus vid 

att barnet har en aktiv roll. Det är viktigt att inte låta barnet vara passiv mottagare, utan att barnet 

ska utföra övningarna. Om barnet blir osäkert på vad som förväntas i situationen, kan det ta hjälp 

av en vuxen och de kan göra övningarna tillsammans. Enligt Johansson (1988) påverkas barnets 

utveckling, kommunikation och språkutveckling av interaktionen mellan de inre förutsättningarna 

och de yttre faktorerna. Som vi nämnt tidigare, är de inre förutsättningarna medfödda funktioner 

hos barnet. Vid bra stimulering från omgivningen utvecklas och förändras funktionen i de inre 

förutsättningarna. Utveckling och inlärning sker via olika sinnesintryck som bearbetas. 

Författaren menar att utvecklingsstörda barn har en försvagad funktion i de inre 

förutsättningarna på ett eller annat sätt. Det är därför viktigare för dessa barn att samverkan 

mellan de inre förutsättningarna och de yttre faktorerna sker på ett korrekt sätt. Dessa barn 

kanske också kan behöva en alternativ kommunikation samt olika hjälpmedel för att uppväga sitt 

handikapp. Behandlingsmodellen har sin utgångspunkt i att kommunikation och språk utvecklas i 

samverkan med barnets fullständiga utveckling. Utformningen av övningarna i denna modell 

bygger på barnets sinnesmotoriska, perceptuella, kognitiva och sociala utveckling. Det är viktigt 

att i tidig ålder ge barnet övningar som är anpassade efter barnet. Språkutveckling och 

kommunikation är en process som pågår så länge lärandet finns. Kommunikation är en social 

process, där vi påverkas av varandra. Språk är en abstrakt form av kommunikation och är 

anpassat till människor. För att utveckling ska ske, måste barnet ha en uttrycksform för att kunna 

förmedla sig. Innehåll, användning och form är tre inbördes delar av språkfärdighet, som är 

beroende av varandra. Om en av dessa delar har en avvikelse påverkar det helheten. I punktform 

kan de uttryckas så här; 

• Innehåll- När barnet lär sig att förstå verkligheten och att hantera den, utvecklas innehållet i 

språket. När barnet förstår ordens innebörd, får det då kunskaper om verklighetens föremål, 

skeenden och relationer.  

• Användning- av språket betyder att man ska lära sig de sociala reglerna och att kunna anpassa 

språket efter olika situationer, samtalspartner och samtalsämnen. Barnet måste själv ha fått en 

erfarenhet av hur man ska anpassa sitt språkbruk, för att sedan kunna behärska det. 

• Form- För att barnet ska kunna använda sig av innehållet i språket, bör det använda sig av en 

form som andra människor kan ta del av. Barnen använder sig först och främst av formen tal, 
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eftersom det är den vanligaste formen. Det finns flera möjliga former, till exempel dövas 

tecken, Bliss eller skrift och de är lika goda språkredskap som tal (Johansson, 1988). 

  

Det har gjorts en studie vid Stockholm universitet, på psykologiska institutionen om talspråk 

hos barn med Downs syndrom i åldern ett till fem år av Berglund m.fl. (1998). Undersökningen 

jämförde barn med Downs syndrom med barn med ”normal” utveckling. Undersökningen 

inriktade sig på barns grammatiska utveckling, ordförråd, pragmatiska utveckling, deras maximala 

uttryckslängd och ålder samt köns påverkan på språkutvecklingen. Från resultaten av denna 

studie redovisar vi här endast vad som gäller för barn med Downs syndrom och är följande: 

 

Grammatisk utveckling 

I den grammatiska utvecklingen jämförde man sex punkter varav barnen kunde erhålla 12 poäng. 

Det framkom att vid två års ålder kunde 13 procent av barnen kombinera ord och 3 procent av 

barnen kunde använda sig morfologiska markörer. De flesta av barnen fick inte sina färdigheter i 

grammatik förrän efter tre och ett halvt år. En intressant aspekt som framkom var att vissa av 

barnen fortfarande använde sig av att kombinera ord och morfologiska markörer vid fem och ett 

halvt års ålder (Berglund m.fl., 1998). 

 

Ordförråd 

Vissa av barnen med Downs syndrom uttalade sina första ord vid ett års ålder. De flesta av 

barnen passerar milstolparna ett ord, två ord, tio ord och femtio ord vid varierande ålder. Vid två 

års ålder använder sig de flesta av barnen av cirka tio ord och majoriteten kan använda sig av mer 

än femtio ord vid fyra års ålder (Berglund m.fl., 1998). 

 

Pragmatisk utveckling 

Den första anvisningen i den pragmatiska utvecklingen var när barnet förstod när föräldern 

pratade om frånvarande personer eller föremål. Vid ett och ett halvt års ålder kunde 19 procent 

av barnen förstå detta och 40 procent vid två års ålder. De pragmatiska färdigheterna utvecklas 

parallellt eller lite innan ordförrådet har börjat utvecklas(Berglund m.fl., 1998). 

 

Maximal uttryckslängd 

De flesta av barnen använder sig av tvåordssatser från fyra års ålder. Men 25 procent av barnen 

kunde inte vid fem och ett halvt års ålder kombinera ord. Medelvärdet i studien visar på att 

många av barnen har en längre utvecklingsnivå av att förstå innebörden av hur ord kombineras 

till satser och hur satser kombineras till meningar. Ändå kan några få av barnen uttrycka sig på en 

ganska avancerad nivå (Berglund m.fl., 1998). 
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 Ålder och köns påverkan 

Studien påvisar generellt att flickors pragmatiska utveckling och deras ordförråd var mer 

utvecklat än pojkars, och den grammatiska utvecklingen berodde mer på åldern (Berglund m.fl., 

1998). 

  

Det har även gjorts en annan forskningsstudie vid Stockholm universitet, på psykologiska 

institutionen, av Berglund (1998) angående den relativa risken för litet ordförråd hos barn med 

Downs syndrom och andra tilläggshandikapp. Undersökningen har gjorts på 104 flickor och 165 

pojkar med Downs syndrom. I 97 av fallen i studien rapporterades också ytterligare 

tilläggshandikapp. Det här är första gången en undersökning har gjorts på vad de andra 

nedsättningarna hos barn med Downs syndrom har för effekter på deras talutveckling. 

Undersökningen visar att det finns samband mellan litet ordförråd och neurologiska brister. Det 

påvisas även att lågt ordförråd har koppling till öronproblem tillsammans med andra 

tilläggshandikapp. I studien har det påvisats att hos barn med Downs syndrom, som även har 

flera andra nedsättningar, ökar risken för att få ett mindre ordförråd. Den försenade 

talutvecklingen hos dessa barn har ett samband med deras tilläggshandikapp. I denna studie har 

det framkommit att det inte finns någon koppling till kön och barnens andra brister, inom 

talutvecklingen. Studien menar att en medicinsk undersökning av dessa barn bör göras för att ta 

reda på om de har några tilläggshandikapp, eftersom det har betydelse för deras talutveckling. 

Detta bör göras för att barnen ska få rätt stimulering, så att de kan övervinna belastningen som 

de andra bristerna har för talutvecklingen. Glutenintolerans och körtelproblem har tendens att 

försena talutvecklingen hos dessa barn (Berglund, 1998). 
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Metod   

I denna studie har intervju valts som metod, och då en kvalitativ samtalsintervju. Det har även 

gjorts en intervjuguide som stöd till undersökningen. I detta avsnitt beskrivs hur urvalet har gått 

till och hur proceduren såg ut samt hur datainsamlingen genomfördes. Analysen beskrivs under 

denna rubrik. Det tas även upp hur de etiska principerna har tagits i beaktande. Analysens 

validitet, reablitet och generaliserbarhet benämns också här. 

Urval för studie i särskolan (av My Sanner)  

Urvalet motiveras utifrån att de personer som blivit intervjuade är ”centralt placerade källor”, 

urvalsprincipen är alltså att de som har valts ut för intervjuer är personer som är centrala för 

studien och dess syfte. Fyra lärare har valts ut på fyra särskolor, som arbetar barn med Downs 

syndrom och språkträning, för medverkan i studien. De lärare som intervjuats kommer att 

benämnas som lärare A, B, C och D. Skolorna kommer benämnas som skola 1, 2, 3 och 4. Lärare 

A som arbetar på skola 1, har arbetat på särskola i två år, men har erfarenhet av barn med Downs 

syndrom sedan nio år tillbaka, genom andra yrken inom vården. Lärare B som arbetar på skola 2, 

har jobbat inom särskolan i fem år, och har en personlig erfarenhet av barn med Downs 

syndrom, eftersom hon har en son med Downs syndrom. Lärare C som arbetar på skola 3, har 

arbetat som lärare i särskolan sedan 13 år, och har en lång erfarenhet av barn med Downs 

syndrom inom vården. Lärare D som arbetar på skola 4, har arbetat som lärare i särskolan i åtta 

år. De lärare som har valts ut för intervjuerna har olika erfarenheter, då vissa av dem har jobbat 

länge i särskolan och vissa av dem är nyligen utexaminerade. Lärarna har då olika erfarenheter 

och kunskap kring ämnet för studien. Nackdelen med informantintervjuer kan vara att urvalet 

baseras på att personerna man väljer att intervjua besitter en kunskap och erfarenhet om området 

som man gör sin studie om. Det är därför svårt att byta ut dessa personer, om de skulle tacka nej 

eller något liknande (Esaiasson m.fl., 2007). 

Procedur för studie av särskolan (av My Sanner) 

Skolorna som undersökningen valdes att göras på valdes på grund av att de var särskolor och att 

de arbetade med barn med Downs syndrom och språkträning. Informationen om dessa skolor 

fick författaren genom att ringa till samordnaren i kommunen för särskolan. Samordnaren fick 

information om undersökningen och gav tips på vilka skolor författaren skulle höra av sig till. 

Samordnaren gav kontaktuppgifter till skolor som hon tyckte passade till undersökningen. 

Därefter kontaktades dessa skolor med förfrågan om medverkan i undersökningen. Till de skolor 

som var intresserade skickades det sedan ut ett informationsbrev och intervjufrågorna via e-mail, 
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se bilaga nr ett och två. Författaren valde att skicka ut intervjufrågorna innan så att de som skulle 

intervjuas kunde förbereda sig innan datainsamlingen skulle äga rum. 

 

Urval för studien i förskolan (av Karin Arvidsson) 

 

Författaren har valt att genomföra studien på fyra förskolor. Författaren har intervjuat fyra 

pedagoger på vardera ställe som har erfarenhet att arbeta med barn med Downs syndrom. Nedan 

beskrivs således förhållandena på de utvalda förskolorna. Pedagogerna på dessa har varit 

verksamma i ett antal år. Författaren kommer att benämna förskolorna som förskola 1 och så 

vidare och pedagogerna kommer alla benämnas oavsett utbildning som pedagoger i denna studie. 

Vid avdelningen på förskola 1 där en av intervjuerna ägde rum fanns 20 barn, varav ett med 

Downs syndrom. Pedagog A var ansvarspedagog för detta barn sedan ett år tillbaka. På förskola 

2 finns totalt sex avdelningar och varav två resursavdelningar. På den resursavdelning där det 

gjordes en intervju arbetade 3 pedagoger med 12 barn och av dem tre i behov av särskilt stöd. 

Det fanns två pedagoger med specialansvar för dessa barn. Ett av dessa barn hade Downs 

syndrom. Pedagog B som blev intervjuad har arbetat med just barn med Downs syndrom 21 år 

tillbaka. Vid förskola 3 fanns två avdelningar. En av avdelningarna var en resursavdelning med tre 

pedagoger. På denna avdelning fanns barn med olika behov av särskilt stöd, bland annat barn 

med Downs syndrom. Pedagog C på denna avdelning har arbetat med barn med Downs 

syndrom sedan tio år tillbaka. Vid förskola 4 fanns det fyra avdelningar som var uppdelade på två 

sidor. På pedagogs D avdelning arbetade fyra pedagoger varav två var ansvarspedagoger för barn 

i behov av särskilt stöd i åldern tre till fem år, och ett barn med Downs syndrom. 

  

Procedur för studien i förskolan (av Karin Arvidsson) 

 

Förskolorna valdes eftersom det där fanns barn med Downs syndrom och det bedrevs ett aktivt 

arbete med språkträning för dessa barn. Valet av tre av de fyra förskolorna gjordes gemensamt 

med en väl insatt person på barnhabiliteringen i länet som har samarbete med dessa förskolor. 

Den fjärde förskolan fick författaren kontakt med via en privat person som arbetade på denna 

förskola. Författaren tog den första kontakten genom att själv ringa till barnhabiliteringen i länet. 

Sedan ringde författaren till respektive förskola för att presentera sig själv och förklarade syftet 

med studien och frågade om förskolan var intresserade av att delta i denna undersökning. Sedan 

skickade författaren ett informationsbrev om undersökningens syfte samt information om de 

olika etiska principerna och att examensarbetet endast ska användas i forskningssammanhang, 

samt intervjufrågorna, se bilaga ett och två. Skälet till att skicka ut intervjufrågorna i förhand var 

att de olika pedagogerna skulle få tid för att reflektera över frågorna i lugn och ro. 

Informationsbrev och intervjufrågorna finns som bilagor i examensarbetet, se bilaga ett och två. 



25 
 

Pedagogerna fick bekräfta sin medverkan genom att skicka tillbaka ett e-mail till författaren. 

Nästa kontakt för att bestämma dag och tid för intervjutillfället togs via telefon eller via e-mail.  

Datainsamling för de båda skolformerna 

I denna undersökning har kvalitativa samtalsintervjuer valts som metod för att uppnå studiens 

syfte. De som har valts ut är fyra pedagoger och fyra lärare med goda insikter om förhållanden på 

de olika förskolorna/särskolorna när det gäller aspekter som studien inriktad på. Avsikten är att 

presentera den bild som intervjupersonerna ger av förhållandena inom de olika verksamheterna 

som de har kunskaper om. I denna studie används informantundersökning, men den har även 

drag av respondentundersökning. I en respondentundersökning studeras intervjupersonerna och 

deras egna tankar. Man vill få fram hur svarspersonen ifråga tänker och tycker om syftet i 

undersökningen. I en informantundersökning används svarspersonen som ett ”vittne” eller 

”sanningssägare”, angående ett specifikt område. För att få den bästa möjliga skildringen av hur 

det fungerar med språkträningen med barn med Downs syndrom i förskolan respektive 

särskolan, används alltså en informantundersökning. Det är också intressant i studien att 

undersöka vad svarspersonerna tänker om undersökningens syfte. 

Intervju 

Syftet med att använda kvalitativ samtalsintervju i vår studie är att försöka nå människans 

uppfattningar och/eller föreställningar om ett fenomen (Esaiasson m.fl., 2007). Det handlar 

också om att få en uppfattning om hur människor själva uppfattar sin omvärld. I detta fall 

handlar det om arbetssätt som pedagogerna använder sig av för att språkträna barn med Downs 

syndrom. Samtalsintervju kännetecknas av att utgå från människans vardagserfarenheter 

(Esaiasson m.fl., 2007). Samtalsintervjuer innebär bland annat att ställa raka och enkla frågor där 

svaren blir komplexa och innehållsrika (Trost, 2010). Intervjuerna som har utförts i denna studie 

är delvis strukturerad, då teman och frågor är bestämda i förväg. Genom att vi arbetat på samma 

strukturerade sätt i förskole- respektive särskolestudierna möjliggörs jämförelser. Ett 

ostrukturerat intervjusätt skulle ha gjort sådana jämförelser svårare att genomföra och hade 

dessutom varit mer tidskrävande eftersom intervjufrågorna då inte är färdiga på förhand (Dalen, 

2008). Vi har också använt oss av intervjuguiden som verktyg i vår studie. Intervjuvguiden 

innebär att göra frågor som är utformade efter olika teman (Esaiasson m.fl., 2007). Dessa frågor 

ska anknyta och besvara studiens frågeställningar(Dalen, 2008). Två viktiga aspekter att ta hänsyn 

till när man ska göra en intervjuguide är innehåll och form. Innehåll avser att knyta an till 

undersökningens problemställning och form samt innebär att frambringa en bra dynamisk 

situation, vilket betyder att samtalet ska vara levande (Esaiasson m.fl., 2007). Förutom att 

sammankoppla till frågeställningarna formulerades enkla frågor som skickades i förväg. Detta gav 

möjlighet till tid och reflektion. Vikten lades även vid att intervjutillfället skulle upplevas som 
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lustfyllt och givande, vilket skapade motivation för den intervjuade att berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser (Esaiasson m.fl.,2007). Andra aspekter som togs hänsyn till under 

intervjutillfället var att inte använda ett för avancerat språk, och att utgå från de tematiska 

frågorna, där den intervjuade fick möjlighet att berätta öppet och fick förklara vad hon upplever 

som viktigast i den företeelse som står i centrum för undersökningen (Esaiasson m.fl.,2007). Vid 

behov användes uppföljningsfrågor för att få mera innehållsrikt svar samt knyta an till de 

tematiska frågorna. Tolkande frågor användes för att stämma av med intervjupersonen om svaret 

uppfattades rätt. Intervjuerna ägde rum i lugn och ro samt utan störande påverkan från 

omgivningen i en miljö i personalrummet där den intervjuade kände sig bekväm och trygg. 

Intervjuerna tog cirka 40-45 minuter per pedagog att genomföra. Under intervjutillfället användes 

mobiltelefonens bandspelarefunktion som tekniskt hjälpmedel, för att få med allt som den 

intervjuade sade med egna ord (Dalen, 2004). Intervjuaren använde också papper och penna för 

att anteckna. Fördelen med att spela in under intervjun är möjligheten att kunna gå tillbaka om 

det är något som känns osäkert och få med hela intervjun (Esaiasson m.fl., 2007).  

”Grundregeln att alla frågor i en intervjuguide skall vara lätta att förstå, korta och befriade från 
akademisk jargong” (Esaiasson, 2007 sid, 298) 

Analys 

Analysen är en behandling av frågeställningarna i förhållande till det material man har, i detta fall 

intervjuerna. Det första steget i en analys av undersökningens material, är att sammanfatta det 

material som man har samlat in. I detta fall där intervjuer är materialet (som författarna har 

samlat in), kan man antingen sammanfatta hela intervjuerna eller bara vissa delar av dem. En 

uppgift i analysstadiet är att ta fram det centrala i samtalen(intervjuerna) och därefter finna en 

grundstruktur utifrån den information som framkommit i undersökningen. Till detta tog 

författarna hjälp av de tematiska frågorna, för att hitta grundstrukturen i denna studie. Ett annat 

steg i analysarbetet är att göra sammanfattning av materialet och att sedan börja upptäcka ett 

mera övergripande mönster. I denna undersökning har väsenmetoden använts för att bearbeta 

analysen. Detta har skett genom att samma intervjufrågor har ställts till alla dem som medverkat i 

intervjun och, sedan sammanställs dessa resultat av författarna som då tar ut det centrala i 

intervjuerna. Detta har gjorts genom att analysera intervjuerna som är inspelade på 

mobiltelefonen. Det sista man bör tänka på i det analytiska stadiet är när man uppnår teoretisk 

mättnad. Mättnaden uppstår när man anser att analysen nått sitt mål och det inte går att få fram 

mera information av det material man har. Författarna ansåg sig kunna bedöma att studien 

uppnådde teoretisk mättnad (Esaiasson m.fl., 2007). 
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Forskningsetik 

I samband med studier som tillhör kategorin forskning är det centralt att ta hänsyn till alla 

människor i samhället. Detta till exempel genom att få berättigande krav på skydd mot otillbörlig 

insyn i sina livsförhållanden tillgodosedda. Detta krav i detta sammanhang kallas för 

individskyddskravet, vilket är en angelägen förutsättning för de forskningsetiska övervägandena 

(Vetenskapsrådet, 2011). Författarnas studie tog hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Pedagogerna/lärarna som deltog i studien fick först information genom ett informationsbrev som 

beskrev arbetets syfte, författarnas namn, institutionsanknytning och till sist metod. 

Informanterna fick information om att deltagande var frivilligt och att uppgifterna är till enbart 

för att svara mot syftet för forskningen. Godkännande från pedagogerna/lärarna skedde genom 

en bekräftelse via e-mail. Samtycke innebär att pedagogerna själva måste godkänna om de vill vara 

med i undersökningen. Pedagogerna/lärarna ska själva få möjlighet att bestämma om, på vilka 

villkor de vill delta och hur länge. Chansen till att avbryta sin medverkan ska finnas utan att det 

ska bidra till några negativa konsekvenser för dem. Det ska inte finnas någon yttre påverkan från 

andra runt omkring. Genom vårt informationsbrev på förhand fick pedagogerna/lärarna 

information om detta. I samband med detta arbete måste vi som författare tillgodose 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att personer som är delaktiga i en studie inte ska få sina 

uppgifter offentliga för andra utomstående. Uppgifterna ska förvaras på ett ställe där obehöriga 

inte kan ta del av dem. Detta handlar om att ta hänsyn till offentlighet och sekretess. 

Utomstående personer ska inte kunna avslöja uppgifter som har lagras om dessa personer. Det är 

till exempel inte tillåtet att nämna namn på den skola en person i studien arbetar på eller är elev i 

och naturligtvis inte heller nämna personens riktiga namn i studien. Innan intervjutillfället via 

återigen e-mail och per telefon och precis innan intervjun skulle börja informerades 

pedagoger/lärarna på nytt om denna punkt. Under ett av intervjutillfällena nämndes ett av det 

berörda barnets riktiga namn, vilket resulterade i att pedagogen fick på nytt en bekräftelse av 

intervjuaren att inga riktiga namn kommer att skrivas eller nämnas i studien eller för andra. Att 

tillgodose nyttjandekravet betyder att uppgifter om personen eller personerna endast får användas i 

forskningsändamål. Dessa uppgifter får absolut inte utlånas till kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011).  

Validitet och reliabilitet   

Det mest centrala problemet med validitet i forskning är att frågorna och problemen formuleras 

på en teoretisk nivå, medan undersökningen görs på en praktisk nivå. Problematiken blir då att 

sammanföra dessa två olika nivåer, för att få fram validiteten i undersökningen. Det är därför 

viktigt enligt Esaiasson (2007) att vi mäter validiteten, alltså att vi empiriskt undersöker det vi 

teoretiskt säger att vi undersöker. Validiteten i undersökningen blir att de som intervjuats har fått 
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en klar bild över studiens syfte och frågeställningar, vilket är att beskriva hur pedagoger/lärare 

arbetar med språkträning med barn med Downs syndrom i förskola respektive särskola. De har 

blivit informerade om studien och är medvetna om vad den kommer att användas till. Reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet. Det mätbara är syftet i undersökningen och tillförlitligheten i dessa 

mätningar. Reliabiliteten i studien klargjordes genom att efter intervjuerna hölls det ett 

uppsamlingssamtal, om vad som sagt under intervjuerna. De som blivit intervjuade kunde då 

ändra eller tillägga sådant som de kände sig osäkra på. Alla intervjuer har spelats in vilket ger 

möjlighet att kunna gå tillbaka och kontrollera om svaren är rätt eller inte. Detta undviker 

missförstånd (Esaiasson m.fl.,2007; Kvale 2009). 

Generaliserbarhet 

I denna studie går det inte att göra några generaliseringar, eftersom det är en så liten studie och 

för få intervjuade, för att man ska kunna generalisera resultaten. Den här studien visar bara 

resultaten från dessa pedagogers/lärares synvinkel och de förskolor respektive särskolor de 

arbetar på och går inte att applicera i ett större perspektiv och på alla pedagoger/lärare och 

förskolor/särskolor i Sverige. Det går säkert att se vissa likheter med andra förskolor/särskolor 

och pedagoger/lärare, men inte att generalisera. Enligt Kvale (2009) är det ett vanligt fenomen i 

intervjustudier, att det är för få medverkande för att man ska kunna generalisera resultaten. 
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Resultat av särskolan (författare My Sanner) 

Resultatet av intervjuerna redovisas här för var och en av våra tre frågeställningarna i taget. 

Analysen av resultatet och återkoppling till relevant litteratur har integrerats 

resultatredovisningen; 

Frågeställning 1.  

Beskrivningen av arbetet med språkträningen av barn med Downs syndrom i särskolan. 

 Utifrån intervjuerna som är gjorda finns det en övergripande slutsats som innebär att de 

intervjuade lärarna framhåller att det är viktigt att som lärare vara lyhörd, flexibel och alltid känna 

av elevernas dagsform, för den kan skilja sig från dag till dag. I särskolan arbetar personalen mer 

faktamässigt, än i förskolan, så det är många nya ord och begrepp som ska läras in för eleverna. I 

all undervisning används i de undersökta skolorna tecken som stöd för eleverna, för att de ska få 

en djupare förståelse för innebörden av olika moment. De intervjuade lärarna poängterar också 

att man som lärare i särskolan måste hitta intressanta uppgifter, även om en elev kan befinna sig i 

samma utvecklings zon ett längre tag. Det handlar enligt vad som framgår i intervjuerna mycket 

om att kunna individualisera sin undervisning, eftersom spannet på eleverna kan vara enormt 

stort, de kan skilja sig kunskapsmässigt mycket och det gäller att hitta uppgifter som passar 

elevernas ålder men ändå ligger på deras kunskapsnivå. En viktig sak som tas upp i alla 

intervjusvar är betydelsen av upprepning av moment, när det gäller barn med Downs syndrom, 

eftersom de behöver ”en längre sträcka på sig” för att lära in ett moment. Det som också tas upp 

i intervjuerna är betydelsen av att ”peppa” eleverna och försöka göra undervisningen så lustfylld 

som möjligt. Enligt Johansson (1996) har barn med Downs syndrom en pessimistisk syn på sig 

själva och deras inlärning. De har svårigheter att mobilisera tillräcklig uthållighet för att utföra en 

uppgift tillräckligt många gånger, så att den till slut fastnar. Därför är det viktigt att de lärare som 

arbetar med dessa barn, försöker att uppmuntra och stödja dem i sin inlärning. De genomförda 

intervjuerna visar på att lärarna på det undersöka skolorna är väl medvetna om denna 

problematik och genomgående har ett sådant stödjande arbetssätt. Den stora utmaningen för de 

lärare som arbetar med barn med Downs syndrom, är att tillrättalägga verkligheten så att barnen 

får hjälp att bearbeta den på ett sätt som de bäst förstår. Eleverna måste få uppleva 

tillfredsställelsen av att lyckas med momenten i undervisningen (Annerén m.fl., 1996). Vid 

intervjuerna har ett sådant synsätt spontant tagits upp utan att några specifika frågor om detta har 

ställts. Enligt Riddersporre (2003) kännetecknas utvecklingen hos barn med Downs syndrom av 

instabilitet. De kan förlora förmågor de tidigare har besuttit, och får därför svårt att vidare 

utvecklas. De har även en tendens att ”stänga av” sin uppmärksamhet när uppgiften är för svår. 

Det är därför mycket viktigt för lärare att vara medvetna om och uppmärksammade på detta. 
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Intervjuerna visar på ett en sådan medvetenhet finns på de undersökta skolorna. För att 

underlätta för eleverna kan man då använda sig av tecken som stöd i undervisningen. En 

sammanställning av intervjuerna när det gäller språkträningen, visar att alla lärare använder sig av 

tecken som stöd med kombinerat tal, i sin undervisning oavsett om eleven talar eller tecknar. 

Tecken som stöd används för att underlätta språkträningen. All språkträning vid de undersökta 

skolorna planeras i samverkan med föräldrarna, i individuella utvecklingsplaner (IUP). Där 

kommer föräldern och läraren överens om vad det ska läggas fokus på för elevens fortsatta 

språkträning. De intervjuade lärarna använder sig också av munmotoriksträning, för att stimulera 

språkutvecklingen hos eleverna. Teckensånger, munmotoriksagor och dramatisering är några 

exempel på hur språkträningen läggs upp. Munmotorikträningen kan innefatta sagor, där eleverna 

får träna olika ljud. Den kan även innefatta att eleverna får blåsa pingisbollar över bordet, vissla 

eller plocka russin med munnen. Det kan också vara att stimulera munnen med en eltandborste 

eller att ljuda, låta och grimasera. Det används också bildstöd i undervisningen i de skolor där 

intervjuerna genomfördes. Kroppen används också mycket i språkträningen i dessa skolor, för att 

konkretisera för eleverna. Om de t.ex. ska lära sig prepositioner, kan de få sitta ”på” och ”under” 

bordet, för att de ska få uppleva innebörden av prepositionen och få en större förståelse för 

ordens betydelse. Istället för att bokstavera fram ord, används ordbilder. Eleverna har lättare att 

förstå ordbilder. Enligt Johansson (1988) ska de elever som har svårt att uppfatta ljud- och 

talsignaler, ges information och kommunikation inte enbart via örat utan också via syn och 

känsel. Tecken som stöd och bildstöd blir bra komplement till detta, eftersom eleven då inte 

enbart hör ord, utan också ser orden. Språk och kommunikation utvecklas i en integrerad del av 

elevens totalutveckling, därför bör eleverna bli stimulerade inte bara till språkutvecklingen, utan 

man bör också stimulera deras sociala och motoriska färdigheter. De lärare som ingått i denna 

studie har alla inspirerats av Irene Johansson språkmodell, men i arbetet med språkträningen så 

utgår de inte bara ifrån Johansson modell, utan tar delar av många modeller, som de anser passar 

eleven ifråga. De ger eleverna många strategier för utveckling av språket, och utgår och anpassar 

det utifrån elevens förutsättningar och intressen. 

Frågeställning 2. 

Beskrivning av vilket specialpedagogiskt perspektiv lärarna intar i särskolan vid denna 

språkträning. 

När det gäller denna frågeställning har författarna valt att inte göra några intervjufrågor. Orsaken 

till detta beslut är att vi inte vill stanna vid det svar som lärarna skulle ge på denna frågeställning. 

Det kan också tänkas vara så att de har olika tolkningar av de olika perspektivens innebörd. 

Författarna har därför själva velat bilda sig en uppfattning om vilket perspektiv lärarna intar, i 

språkträningen och har därmed inte heller velat påverka svaret. Det har funnits en tendens i 

intervjuerna, till att lärarna intagit det relationella perspektivet. Det relationella perspektivet 

innebär enligt Nilholm (2007) att lärarnas profession har en stor betydelse för hur språkträningen 
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för barn med Downs syndrom utarbetas och genomförs. Lärarna har en syn på eleven som utgår 

ifrån dess förutsättningar, istället för dess brister. Läraren utformar arbetet med språkträningen 

utifrån varje individ och tar hänsyn till problematiken, men även till miljön omkring eleven. En 

viktig aspekt i arbetet med barn med Downs syndrom är att elevens dagsform har stor betydelse 

och att läraren anpassar undervisningen till detta. En egenskap hos läraren som är viktig är att 

kunna vara lyhörd och flexibel inför elevens behov. Läraren ska kunna lägga språkträningen på en 

nivå som utmanar eleven, men också ha mål som eleven klarar av att uppnå. Eleven måste få 

stimulering av utmanande uppgifter, men samtidigt få uppgifter som de lätt klarar av och därmed 

få en känsla av tillfredsställelse. Detta överensstämmer med Johansson (1988) som menar på att 

för lågt ställda förväntningar har en negativ effekt på eleven, men genom att ge eleverna lagom 

svåra uppgifter stimulerar man dem till fortsatt lärande och utveckling. 
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Resultat av förskolestudien (författare Karin Arvidsson) 

Resultatet i intervjuerna redovisas här för var och en av våra tre frågeställningar i taget. Analysen 

av resultatet och återkoppling till relevant litteratur har integrerats resultatredovisningen; 

Frågeställning 1. 

Beskrivning av arbetet med språkträningen av barn med Downs syndrom i förskola. 

Sammanställningen av intervjuerna visar att det flesta av pedagogerna har ett gott samarbete med 

barnhabiliteringen för att arbetet ska bli utvecklande och lärorikt. I arbetet med barn med Downs 

syndrom är det viktigt som pedagog att lägga arbetet på det enskilda barnets nivå, att upprepa 

övningarna samt vara lyhörd och flexibel i sitt arbete och ligga steget före. De genomförda 

intervjuerna visar att pedagogerna på de studerade förskolorna arbetar på detta sätt. Johansson 

skriver att barn med Downs syndrom har inlärningssvårigheter och att det är vi som pedagoger 

som måste veta hur vi ska bemöta och vägleda dessa barn i sitt arbete (Annerén m.fl., 1996). De 

flesta av de intervjuade pedagogerna betonar vikten av ett gott samarbete med föräldrarna, vilket i 

sin tur positivt påverkar arbetet med dessa barn. Johansson (1990) betonar vikten av ett gott 

samarbete mellan föräldrar, pedagoger och andra experter, till exempel logoped och 

specialpedagog för att arbetet ska bli så bra som möjligt. De intervjuade pedagogerna beskriver 

ett arbetssätt som stämmer överens med det Johansson betonar. Arbetet med barnen i de 

studerade förskolorna sker både individuellt och i större grupper. Anledningen är att dessa barn 

ska få den träning de behöver och samtidigt vara lika integrerade i barngruppen som de andra 

barnen. Arbetet med språkträningen på de olika studerade förskolorna ser inte identiskt lika ut, 

men en viss röd tråd kan ses mellan de olika förskolorna. Återigen har föräldrarna en viktig del av 

upplägget och genomförandet av språkträningen för deras barn. Tecken som stöd är ett viktigt 

verktyg i arbetet för att utveckla språkträningen och tillämpas vid de studerade förskolorna. 

Johannson (1990) skriver att vissa barn har svårt att inta information via ljud- och talsignaler och 

att kommunikation inte enbart ska ges via örat utan också via ögat. Tecken som stöd används 

som stöd till talet. Ett exempel kan vara att när barnen ska sjunga så finns det tecken till varje 

sång. De flesta av de intervjuade pedagogerna anser att språkträningen sker lika mycket i de 

vardagliga situationerna som vid de speciella övningssituationerna. Det kan handla om vad som 

helst, till exempel att förstå att en smörgås kan vara både hård och mjuk. Bilder används som 

stöd till språket i de studerade förskolorna. Barnet ska t.ex. förstå att en bild av en sax är samma 

sak som order sax. Träning av munmotorik är vanligt förekommande vid de studerade 

förskolorna och kan till exempel innebära att barnet får ett sugrör som de ska blåsa i vattnet, 

vilket i sin tur hjälper att träna ljud och uttal. Enligt Johannson (1990) är det viktigt att öva 

barnets perceptionsförmåga, vilket bland annat innefattar motoriska övningar som ingår i de 
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övningar som utförs på de olika studerade förskolorna. Till vissa av språkövningarna förekommer 

att andra barn bjuds in för att det ska bli mera lustfyllt med träningen. I arbetet med 

språkträningen läggs i de studerade förskolorna vikt vid att lägga övningarna på rätt nivå, vilket 

stämmer med Johanssons (1990) uppfattning. De flesta av dem utgår från Karlstadsmodellen 

som utarbetats av Irene Johansson. Vissa följer den inte till punkt och pricka utan inspireras och 

anpassar övningarna beroende på vilket barn det handlar om och vad som behöver tränas för att 

utveckla språket hos just detta barn. Anledningen att vissa av förskolorna har använt sig av 

Karlstadsmodellen är att den är tydlig, och har en tydlig struktur.  

Frågeställning 2. 

Beskrivning av vilket specialpedagogiskt perspektiv pedagogerna intar i förskolan vid 

denna språkträning. 

Författarna har inte gjort några intervjufrågor utifrån denna frågeställning. Anledningen till detta 

är att pedagogerna kan ge det svar som förväntas av dem. Det kan också tänkas att de har olika 

tolkningar av perspektivens innebörd. Författarna ville inte påverka pedagogernas svar, och det är 

mer intressant för författarna att själva tolka vilket perspektiv pedagogerna intar. I vår studie har 

det utifrån resultatet av intervjuerna funnits en tendens till att de flesta pedagoger antar det 

relationella perspektivet. Nilholm (2007) menar att inom det relationella perspektivet, läggs stor 

vikt på läraren och dennes profession, för hur språket utvecklas för barn med Downs syndrom. 

Författarna till detta examensarbete har utifrån intervjuerna fått uppfattningen att pedagogerna i 

förskolan ser barnet för vad det är och inte utifrån dess problematik. De intervjuade pedagogerna 

ansåg att de var deras uppgift och profession som avgjorde hur utvecklingen av språket hos dessa 

barn fortskred. Arbetssättet anpassades efter varje enskild individ, genom att pedagogerna tog 

hänsyn till barnets dagsform, och var lyhörda och flexibla. De intervjuade pedagogerna var även 

medvetna om vikten av att utforma uppgifter som stimulerar barnen på ett lustfyllt sätt. De hade 

också insikt om att det är viktigt att pedagogerna ställer rimliga mål för vad barnen ska uppnå 

samtidigt det ska bli en utmaning för barnens språkutveckling. Enligt Johansson (1988) bör man 

som pedagog ge barnet lagom svåra uppgifter, eftersom för lågt ställda förväntningar på barnet 

gör dem omotiverade, men även för högt ställda förväntningar på barnet har samma effekt. De 

intervjuade pedagogerna svar kan tolkas som att de var väl medvetna om detta förhållande och 

anpassade sitt arbete efter detta. 
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Resultat av förskola respektive särskola 

Frågeställning 3. 

Likheter och skillnader som finns mellan förskola och särskola gällande denna 

språkträning? 

En av likheterna mellan förskola och särskola är att pedagogerna/lärarna använder sig av tecken 

som stöd i arbetet med språkträning av barn med Downs syndrom. Detta är enligt 

Johansson(1988) ett bra redskap i arbetet för barn/elever med språkliga svårigheter. Tecken som 

stöd kan ses som ett komplement till det talade språket, eftersom barn med Downs syndrom har 

lättare att uppfatta syn- än hörselintryck. De intervjuade pedagogerna/lärarna ser även 

barnet/eleven utifrån personen och inte utifrån problematiken. De utgår i huvudsak från det 

Nilholm (2007) kallar det relationella perspektivet. Pedagogerna/lärarna på de studerade 

förskolorna och särskolorna anpassar arbetet utifrån varje individ och dess förutsättningar och de 

är lyhörda och flexibla inför barnets/elevens behov. Av intervjuerna har det också framkommit 

att planeringen av språkträningen, görs i samverkan med föräldrarna, och genomförs via 

träningsprogram och individuella utvecklingsplaner(IUP). 

Skillnaderna mellan de studerade förskolorna och särskolorna i denna studie är att i förskolan 

utgår språkträningen från Karlstadsmodellen, medan man i särskolan blandar olika modeller till 

exempel Fonomix men även Irene Johanssons språkmodell. En annan olikhet som har 

framkommit under denna studie är att i de studerade förskolorna är barnet med Downs syndrom 

inkluderat i den vanliga verksamheten men när det gäller språkträningen sker denna enskilt med 

barnet i cirka 30 minuter per dag. I de studerade särskolorna däremot sker språkträningen 

tillsammans med de andra eleverna i klassrummet. Förskolorna och särskolorna skiljer sig åt 

också genom att man i särskolorna arbetar mer ämnesinriktat, än i förskolorna. De arbetar olika 

eftersom barnet/eleven ligger på olika nivåer bland annat kunskapsmässigt och att också 

arbetssätten för språkträningen måste anpassas till detta. 
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Sammanfattade diskussion 

I denna diskussion kommer vi punkt för punkt att diskutera våra resultat utifrån våra tre tidigare 

presenterade frågeställningar; 

Frågeställning 1. 

Beskrivning av hur arbetet med språkträningen för barn med Downs syndrom ser ut i 

förskola respektive särskola. 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98)står det följande  

 
”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så  
-att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling”, 
(Utbildningsdepartementet, 2006, sid 10). 
 

och i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (Lpo 94) för 

särskolan står det följande 

 
”Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga 
att samspela socialt, 
att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler” (Utbildningsdepartementet, 2006, 
sid 12). 
 

Utifrån ovanstående citat har det i vår undersökning framkommit att pedagogerna/lärarna arbetar 

aktivt med språkträning och kommunikation. För att arbetet med språkträningen ska bli så bra 

som möjligt, bör ett gott samspel mellan pedagog/lärare och barn/elev utvecklas. Enligt 

Vygotskij (2001) är det viktigt för att barnet/eleven ska utvecklas, att det få vägledning av någon 

med mer erfarenhet och kunskap, än sig själv. Genom detta kan den person som är mer erfaren 

stödja barnet/eleven in i nästa utvecklingsszon. Det vi har sett i vår undersökning är att det är 

viktigt att pedagogen/lärare, först och främst förstår barnet/eleven och att det finns en god 

relation mellan dem, till grund för ett fortsatt arbetet med språkträningen. Detta framhölls i 

litteraturen och tillämpas vid de studerade skolorna. Språkmässigt är pedagogen/läraren den mer 

erfarna och har därför mera erfarenheter och kunskaper än barnet/eleven. Mer konkret har vi i 

vår studie sett att pedagogen/läraren bör ha en medvetenhet om barnens/elevernas språkliga 

svårigheter, för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar till språkträningen av dessa barn. Ett 

arbetssätt för att främja språkträningen av barn med Downs syndrom är tecken som stöd. Som vi 

nämnde i vår inledning är det viktigt att pedagoger/lärare har rätt utbildning, för att få en 

förståelse för och kunskap om hur man bör arbeta med barn med Downs syndrom och deras 

språkträning. Våra tidigare erfarenheter är att alla de som arbetar med barn med Downs syndrom 
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och språkträning, inte har haft den kompetens som krävs inför detta. Där av vårt intresse att 

undersöka hur bred kompetens är bland pedagogerna/lärarna inom dessa två skolformer. 

Undersökningarna har dock av resultatskäl fått lov att begränsas till de tidigare redovisade för 

respektive särskolorna. Våra intervjuer tyder på det nu läggs större vikt vid att öka kompetensen 

hos dem som arbetar med barn med Downs syndrom för att utveckla deras språkträning. Detta 

gäller åtminstone de förskolor/särskolor som vi har undersökt, men förhållanden där kan 

eventuellt vara bättre än i allmänhet. Det finns inte underlag för att dra generella slutsatser om 

förhållandena vid särskolor och förskolor i allmänhet i Sverige. Dahlqvist (2007) påvisar att alla 

människor har en inbyggd förmåga till kommunikation. Enligt Johansson (1988) har barn med 

Downs syndrom ofta svårigheter med talet. Därför blir tecken som stöd ett bra komplement till 

språket. Genom att använda tecken som stöd ger man barnen/eleverna möjlighet att kunna 

kommunicera med andra och förutsättningar att skapa ett socialt samspel. I vår studie är tecken 

som stöd det mest förekommande arbetssättet vid språkträningen av barn med Downs syndrom. 

Genom de intervjuade pedagogerna/lärarna i vår studie har vi fått bekräftat att de upplever 

tecken som stöd, som ett bra redskap i arbetet med språkträningen. De använder sig av tecken 

som stöd till många moment i det dagliga arbetet med barn med Downs syndrom.  

 

Frågeställning 2. 

Beskrivning av vilket specialpedagogiskt perspektiv pedagogerna/lärarna intar vid denna 

språkträning. 

När det gäller denna frågeställning har vi valt att inte skapa några intervjufrågor. Anledningen till 

detta är att det finns en risk att pedagogerna/lärarna ger det svar som de tror att författarna 

förväntar sig. Vi anser att det till exemplet finns en stor risk att, om mot förmodan, någon 

pedagog/lärare intar ett kompensatoriskt perspektiv skulle denne inte våga medge detta. I detta 

perspektiv sätts nämligen inte individen i fokus, utan problematiken. Utifrån de ställda 

intervjufrågorna, har vi i vår studie fått en tillräcklig god uppfattning för att själva kunna tolkat 

vilket perspektiv som pedagogerna/lärarna intar. De intervjuade pedagogerna/lärarna har enligt 

vår tolkning ett relationellt perspektiv. Det synsätt som pedagogerna/lärarna intar påverkar i 

längden också arbetssättet med språkträningen med barn med Downs syndrom. Innebörden av 

detta perspektiv färgar pedagogernas/lärarnas syn på barn/elever med Downs syndrom, till att de 

ser barnet/eleven utifrån personen och inte dess problematik. Synsättet på specialpedagogik har 

genomgått en förändring, från ett kompensatoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv. Det 

tidigare vanliga kompensatoriska perspektivet, innebar att problematiken ansågs ligga hos 

individen, och inte hos pedagogernas/lärarnas profession eller arbetssätt. Genom de 

beskrivningar vi fått av pedagogerna/lärarna har det antytts att det relationella perspektivet är det 

mest förekommande perspektivet i de olika skolformerna där studien genomförts. När synsättet 

på specialpedagogiken förändrade sig, förändrades också arbetssättet. Vi anser att det relationella 
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perspektivet främjar barn med Downs syndrom i deras språkträning. I detta perspektiv läggs det 

större fokus på pedagogernas/lärarnas profession och det blir därför viktigt för dem att de har en 

kunskap om hur barn med Downs syndrom bör språktränas, för att uppnå bästa möjliga 

utveckling. Utifrån de beskrivningarna de intervjuade pedagogerna/lärarna gjort av sitt arbetssätt 

med språkträningen, har vi konstaterat att barnet/eleven och dess behov och förutsättningar 

alltid står i centrum. Med utgångspunkt i det pedagogerna/lärarna har beskrivit för oss om hur 

arbetssättet ser ut, anser vi att det är viktigt att alla de som arbetar med barn med Downs 

syndrom bör få möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling inom detta område. Vi ser 

även att det läggs mer fokus på detta inom lärarutbildningen, speciellt för dem som tänker arbeta 

inom förskolan. Barn med Downs syndrom som går på förskolan är ofta integrerade i 

barngruppen, vilket innebär att alla de pedagoger som arbetar där bör ges möjlighet att få den 

kompetens som krävs, för att främja språkträningen med dessa barn. 

 

Frågeställning 3. 

Likheter och skillnader som finns mellan förskola och särskola gällande denna 

språkträning. 

Som vi anade innan vi utförde denna studie, har vi nu också fått bekräftat att det finns likheter, 

men även skillnader i arbetssättet gällande språkträning med barn med Downs syndrom i de olika 

skolformerna i vårt intervjumaterial. En intressant aspekt som uppkom i studien, var att i 

förskolan användes Karlstadsmodellen av Irene Johansson mer, än i särskolan där lärarna 

blandade olika modeller i arbetet med språkträningen. Vi tror att en bidragande orsak till detta 

kan vara att Karlstadsmodellen, är mer anpassad i sina uppgifter till de yngre barnen. I de 

intervjuer som utfördes på särskolorna uttrycktes det att när barnen kom till skolan hade de 

arbetat mycket utifrån Karlstadsmodellen i förskolorna och därför blev det naturligt att använda 

sig av andra liknande modeller som anpassades till eleverna och skolformen. Andra skillnader 

som har framkommit är hur arbetsupplägget med språkträningen ser ut. I förskolan är barn med 

Downs syndrom integrerade i den ordinarie barngruppen men språkträningen med dessa barn 

sker individuellt en stund varje dag. I särskola däremot sker arbetet med språkträningen på ett 

annat sätt. Den sker ofta i klassrummet gemensamt med de andra eleverna, eftersom eleverna 

överlag har liknande behov av språkträning, men givetvis individualiseras undervisningen också. 

Skillnaden blir därför att i de båda verksamheterna är barnen/eleverna integrerade, men på 

olika sätt. I förskola är barnen integrerade i verksamheten men i arbetet specifikt med 

språkträningen sker det segregerat från gruppen och i särskolan sker språkträningen integrerat 

med de andra eleverna. Vi anser att den integrerade formen man använder sig av i förskolan är 

bra, för att det blir naturligt för alla barn som vistas där att acceptera olikheter. Detta bidrar till 

positivt synsätt på alla människor. Verksamheten i förskolan är mer tillåtande till olikheter. När 

barn med Downs syndrom når skolåldern, ges föräldrarna valmöjlighet att placera sina barn i 
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antingen den ”vanliga” skolan eller särskolan. I dagens samhälle är den ”vanliga” skolan inte 

anpassad till barn i behov av särskilt stöd, och därför väljer de flesta föräldrar som har barn med 

sådana behov att placera sina barn i särskolan. Anledningen till detta kan vara att särskolan är mer 

anpassad efter barnens behov. Begreppet ”en skola för alla” blir då tvetydigt, eftersom den 

”vanliga” skolan inte anpassar verksamheten till alla barns olika förutsättningar och behov, som 

däremot förskolans verksamhet tar hänsyn till. För de barn i behov av särskilt stöd som är 

integrerade i den ”vanliga” skolformen, kan det även ifrågasättas om dessa barn även blir 

integrerade i den sociala interaktionen. Dessa barn blir ju ändå utpekade genom att ha assistenten 

med sig och arbetet som främjar dessa barn läggs oftast utanför den ordinarie 

klassrumsundervisningen, antingen enskilt eller i mindre grupper. De barn i behov av särskilt stöd 

som går i den ”vanliga” skolan, blir med i ett socialt sammanhang (den ”vanliga” skolan) men 

dock kanske inte i den sociala interaktionen. Barn med Downs syndrom som går i särskola, blir 

genom detta segregerade från ”en skola för alla”, men däremot integrerade i den sociala 

gemenskapen. I särskolan är miljön och förhållningssättet mer anpassat för dessa barn i behov av 

särskilt stöd. Författarna ser ett dilemma i denna skolproblematik för barn med Downs syndrom 

och även andra barn i behov av särskilt stöd. Som samhället ser ut idag läggs det stor vikt vid att 

individen ska passa in i ”normalitetsmallen”, då vi syftar på den ”vanliga” skolan. Vi tycker 

givetvis att alla individer ska ha samma rättigheter i samhället, men till vilket ”pris”? Vem avgör 

om de barn som går i särskola, blir segregerade ifrån samhället? Dessa barn blir istället 

integrerade i en social gemenskap i särskolan. Författarna menar med detta att särskolan är 

segregerad från den ”normala skolan” men har en integrerande gemenskap. Vi ställer oss därför 

frågan om vad som är viktigast för den enskilda individen? En likhet vi har noterat i vår studie 

mellan de två olika skolformerna är användningen av tecken som stöd i arbetet med 

språkträningen. Eftersom barn med Downs syndrom ofta har svårigheter med att uttrycka och 

uppfatta tal, blir tecken som stöd ett naturligt redskap för att förstärka talet. Utifrån de intervjuer 

vi har genomfört har vi tolkat det som om de flesta pedagoger/lärare intar ett relationellt 

perspektiv. Detta är en gemensam faktor för de båda skolformerna.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Vi är två lärarstudenter som heter My Sannar och Karin Arvidsson som går sista terminen på 

lärarprogrammet på Uppsala Universitet, och ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva 

inom ämnesområdet specialpedagogik. Vi har fokuserat oss på barn med Downs syndrom och 

språkträning. Vi kommer endast att använda oss av intervju av pedagoger som metod. I samband 

med intervjuerna kommer vi med er tillåtelse att spela in intervjun. Detta för att vi ska kunna 

analysera intervjuerna och även för att kunna gå tillbaka i materialet. 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka vilka arbetssätt pedagogerna på förskola och särskola 

använder för att språkträna barn med Downs syndrom. 

När vi genomför vår studie har vi givetvis tagit hänsyn till de forskningsetiska reflektionerna. De 

fyra allmänna huvudkraven är följande. Genom detta brev får ni information om vårt arbete syfte 

och kontaktuppgifter till oss båda, till vår handledare och instutionsanknytning. Ni som fått 

denna förfrågan har rätt att bestämma över er medverkan och hur länge ni vill delta i 

undersökningen, och kan även avbryta den när ni vill. Vi tar hänsyn till att era personuppgifter 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem, och att de uppgifterna inte heller kan identifieras 

av en utomstående person. T.ex. att inte nämna era riktiga namn samt vilken förskola/särskola ni 

arbetar på. De uppgifter som samlas in under studiens gång endast används till vår forskning.  

Om ni vill medverka i vår studie, vill vi ha en bekräftelse via e-mail till någon utav oss. Om ni är 

intresserade av att delta i undersökningen, kommer vi att bifoga intervjufrågorna på förhand via 

e-mail. Detta för att ni ska få möjlighet till att se över och reflektera frågorna innan 

intervjutillfället.  

 

My Sanner 

E-mail: my.sanner.8042@student.uu.se 

Tel: 073-7327550 

 

Karin Arvidsson 

E-mail: Karin.Arvidsson.8748@student.uu.se 

Tel: 070-4987311 

 

Handledare: 

Margareta Sandström 

E-mail: margareta.sandstrom@edu.uu.se 

Tel: 018-4712366 

Med Vänliga Hälsningar My Sanner och Karin Arvidsson. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Tema 1 Utbildning 

1. Vilken utbildning har du i grunden? 

2. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med barn med Downs syndrom? 

 

Tema 2 Arbetet som pedagog 

1. Hur skulle du definiera dina arbetsuppgifter? 

2. Varför har du valt detta yrke? 

  

Tema 3 Arbetet med barn med Downs syndrom 

1. Hur ser arbetet specifikt ut med barn med Downs syndrom? 

2. Hur ser arbetsfördelningen ut i arbetsgruppen? 

3. Varför började du arbeta med barn med Downs syndrom? 

 

Tema 4 Språkträning 

1. Vilka hjälpmedel använder ni er av i samband med er språkträning? 

2. Hur lägger ni upp arbetet med språkträningen?  

3. Om ni använder er av någon specifik modell, i så fall vilken/vilka? och Varför? 

 


