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Abstract 

The purpose with this study is to examine how The Karlstad model and Signs and Alternative 

Communication can be used in preschool to help the whole group of children with their 

language development.  

 

The methods that have been used to examine and answer all the questions is interviews and 

questionnaire. There were three different interviews made. The first interview was with a 

mother to a child with Down syndrome, who is also a certified mentor in the Karlstad model. 

The next person to be interviewed was a caretaker of children who works with children’s 

language development with help from the Karlstad model. And the third interviewed was 

made with three nurses at the children’s care center.  

 

The questionnaire was sent to 16 preschools and 14 of them replied. This generated in 56 

answered questionnaires.  

  

The result shows that those who use The Karlstad model and Signs and Alternative 

Communication work with a network around the child in need of support. This is probably 

something that would be hard to work with in a group of children in preschool. But there is 

models like Signs and Alternative Communication who is adjusted for child groups. The 

respondents from two of the interviews consider that some games from the Karlstad model 

can be used for a whole group of children. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Karlstadmodellen och TAKK (Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas i förskoleverksamheten för att 

främja hela barngruppens språkutveckling.  

De metoder som har används för att undersöka och svara på frågeställningen är intervju och 

enkätundersökning. Det gjordes tre olika intervjuer. En med en mamma till ett barn dem 

Downs syndrom och som även är certifierad handledare i Karlstadmodellen. En med en 

barnskötare som arbetat med ett barns språkutveckling med hjälp av Karlstadmodellen. Och 

den tredje intervjun gjordes med tre sjuksköterskor på Barnavårdscentralen.  

Enkätundersökningen skickades ut till 16 förskolor och 14 svarade. Detta genererade i 56 

besvarade enkäter. På så vis blir det totala bortfallet 13 obesvarade enkäter.  

I resultatet framkom det att man i Karlstadmodellen och TAKK arbetar med ett nätverk kring 

det barn som är i behov av stöd. Detta är troligen något som skulle vara svårt att applicera på 

en hel barngrupp. Däremot finns det modeller likande TAKK som är anpassade för barngrupp. 

Respondenterna från två av intervjuerna anser att man skulle kunna använda sig utav vissa 

lekar från Karlstadmodellen till hela barngruppen.   

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

När jag väntade barn kom jag i kontakt med Babytecken. Jag blev nyfiken på vad det var för 

något. Babytecken är en modell som beskrivs i en bok med samma namn av Forsberg och 

Rosqvist (2011). Jag köpte boken och läste den och tyckte att det som stod verkade rimligt. 

Men jag tyckte att boken innehöll för lite tecken, jag ville ha fler ord som jag kunde lära mig 

teckna och det var svårt att veta vart man skulle söka. Med tecken menar jag tecken som man 

gör med händerna för att visualisera orden. Tecken som man gör i Babytecken är lånade från 

det svenska teckenspråket.  

Under min utbildning träffade jag vid ett flertal tillfällen en flicka med Downs syndrom. Jag 

minns hur svårt vi hade för att kommunicera med varandra. Hon förstod allt jag sa, men jag 

förstod inte henne. Hon hade väldigt svårt för att tala, och tecknade tillsammans med sitt tal 

och eftersom jag inte kan tecken och inte kände flickan så hade jag även svårt att höra vad 

hon sa. Vår gemensamma frustration var stor när hon försökte kommunicera med mig och jag 

hela tiden förstod henne fel. 

Men nu tre år senare, talar hon i stort sett rent och använder sig sällan av tecken. Jag fick veta 

att hennes familj använde sig av Karlstadmodellen och att det fanns ett så kallat nätverk runt 

flickan med olika pedagoger, familjemedlemmar och nära vänner som tillsammans satte upp 

delmål att arbeta mot och som sedan flickan varit liten hjälpts åt att stimulera hennes 

språkutveckling. Jag började då fundera på vilket sätt som språkutvecklingen är annorlunda 

hos barn med Downs syndrom i jämförelse med barn med så kallad normal språkutveckling? 

En av mina handledare under min utbildning var en av de pedagoger som var med i nätverket. 

Hon använde en del tecken när hon talade med hela klassen.  

Tillsammans med kursen om specialpedagogik och resten av min utbildning föddes även mina 

funderingar kring de modeller som används för att stötta barn som har eller löper risk att få en 

tal- och språkstörning. Skulle man inte kunna använda dem till fördel för alla barns 

språkutveckling i förskolan? Om man i Karlstadmodellen och TAKK (tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation) använder sig av tecken för att barnet ska få en möjlighet 

till en bättre kommunikation med sin omvärld, varför inte teckna med alla barn? Det måste 

väl vara bra för alla barns språkutveckling och dessutom ge barn med tal- och språkstörning 

fler att kommunicera med. Om alla barn i förskolan/klassen kan och förstår, i alla fall några 

tecken, så blir barn med tal- och språkstörning inkluderade på ett bättre sätt. De får fler 

möjligheter. 

Forsberg och Rosqvist (2011) beskriver på vilket sätt tecken kan främja barns 

språkutveckling. Det handlar egentligen om motorik. Att tala är rent motoriskt väldigt svårt att 

lära sig. Man ska ha kontroll på muskler som bland annat styr andning, läppar och tunga. De 
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kallar detta för talapparaten och menar på att det är lättare för ett barn att styra sina händer än 

att styra talapparaten.  

Forsberg och Rosqvist (2011) förklarar att om man som förälder använder tecken för att 

förstärka det/de viktigaste orden i den mening man säger så gör man dem på så vis mer 

tydliga för barnet, för det är även lättare att se ett tecken än vad det är att höra ett ord. Tecken 

kan man hålla kvar medan ordet försvinner. Tecken kan man göra långsamt, men att uttala ett 

ord långsamt är lite svårare. Om man tecknar samtidigt som man talar tenderar man dessutom 

att tala långsammare.  

Jag som har dyslexi och nu är mamma vill göra allt för att underlätta min sons 

språkutveckling och för att han ska knäcka läskoden lätt. I den litteratur som jag har läst, 

under min utbildning och till denna undersökning, finns att läsa att vägen till läsning och 

skrivning går genom språket (Arnqvist, 1993, Lindö, 2009, Liberg, 2010). Detta var 

anledningen till att jag började intressera mig för Babytecken, men det är svårt att införa 

tecken i ett barns liv om det bara är en som är intresserad av att teckna med barnet. 

För att lära ett barn tecken säger Forsberg och Rosqvist (2011) att man antingen kan lägga 

barnets hand på sin hand och göra tecknet eller så kan man hålla i barnets hand och forma 

tecknet. De kallar detta för ”hjälpjag”. På detta sätt känner barnet hur tecknet formas med 

handen och det blir lättare att minnas. De menar även att det blir som en rolig lek för barnet. 

Och vilket litet barn tycker inte om när man som förälder ägnar tid åt barnet och leker med 

det? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Karlstadmodellen och TAKK kan användas i 

förskoleverksamheten för att främja hela barngruppens språkutveckling. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 På vilka sätt skiljer sig språkutvecklingen hos barn med Downs syndrom från barn 

med normal språkutveckling? 

 Hur arbetar man med barns språkutveckling ute i förskoleverksamheten? 

 Vilken kännedom har man i förskoleverksamheten om Karlstadmodellen och TAKK? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

2.1 Styrdokument 

2.1.1 Lpfö 98 

I Lpfö 98 tar man bland annat upp att man i förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar 

sig begrepp och innebörden var dem, att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd. 

Man ska sträva efter att barnen utvecklar en förmåga till att lyssna, reflektera och försöker 

förstå andras perspektiv och även kunna utrycka sin egen uppfattning (Skolverket, 2010).  

Det står även i Lpfö 98 att de förskollärare som ansvarar för det dagliga arbetat i barngruppen 

ska se till att arbetet genomförs på ett sådant sätt att varje barn både stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling och att barnen hela tiden kan få nya utmaningar 

vilket stimulerar lusten till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper (Skolverkat, 

2010) 

2.1.2 Skollagen 

I Skollagen åttonde kapitlet andra paragrafen står det att man i fröskolan ska 

arbeta på ett sådant sätt att det stimulerar barns utveckling och lärande och 

samtidigt ge barnen en trygg omsorg. I verksamheten skall man dessutom hela 

tiden utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov, och genom det utforma 

verksamheten på ett sådant sätt att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Svensk Facklitteratur, 2010).   

 

2.2 Karlstadmodellen 

2.2.1 Iréne Johansson och hennes forskning om språkutveckling  

Iréne Johansson som är professor i specialpedagogik och fonetik började under 80-talet att 

utveckla en modell med övningar och lekar för att stimulera språkutvecklingen hos barn med 

språk- och kommunikationssvårigheter. Modellen har hon baserat på forskning utifrån 

språkutvecklingen hos barn med normal språkutveckling och erfarenheter och forskning om 

barn med språk- och kommunikationssvårigheter. Modellen kan man anpassa till både barn 

och vuxna som har olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter (Bergem & Rognild, 

2003)  

Kirstin Bergem och Wenche Rognild (2003) skrev en artikel i den norska tidsskriften 

Spesialpedakogikk nr 5, om Karlstadmodellen och arbetet utifrån den i Norge. De menar att 

det finns en ökad tendens till att det är många människor som lever i ett slags språkligt 

utanförskap och att genom arbetet med språkstimulering visar vi att vi inte accepterar att det 

är så. De skriver att ” Begrepet kvalitet kan innebӕre ulike ting for ulike mennesker, men ofte 

fremholdes muligheten til utvikling og kontroll av eget liv, selvstendighet og sosialt fellesskap 

som viktige faktorer” (Bergem & Rognild, 2003). 
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Johansson (1988) baserar sitt arbete utifrån de erfarenheter som hon fick efter 

forskningsprojektet ”Tidig språkstimulering av mongolida barn”, vilket var ett projekt som 

pågick mellan 1981-86 tillsammans med 58 barn med Downs syndrom. Genom det projektet 

har hon genom åren arbetat fram övningar att utföra tillsammans med barnet, för att stimulera 

barnets språkinlärning under barnets första levnadsår(Johansson, 1988). 

Bergem och Rognild (2003) skriver att Karlstadmodellen framförallt bygger på att barnet är 

aktivt, barnet får aldrig bli en passiv mottagare av det man försöker lära, barnet lär genom 

egna erfarenheter. I Karlstadmodellen är uppfattningen att det är själva viljan och 

motivationen som är själva drivkraften för att ett lärande ska ske och att det är lekfullhet som 

ska vara det centrala i hela arbetet. De påpekar även att det är viktigt att övningarna blir som 

en del av vardagen både i hem, förskola och skola.  

Johansson (1988) skriver att språk- och kommunikationsutvecklingen hos barn är delvis 

medfödd. Hon kallar dessa för inre förutsättningar. Till en början är de inre förutsättningarna 

begränsade, men genom yttre stimulering, med andra ord påverkan från omgivningen och 

miljön runt barnet, så utvecklas de inre förutsättningarna. Detta samarbete mellan yttre 

stimulering och inre förutsättningar gör att barnet kan ta emot mer och mer komplicerade 

intryck från omgivningen.  

Detta sätt att tänka kring barns utveckling gäller alla barn, oavsett om barnet lever i ett 

handikapp eller inte (Johansson, 1988). Men eftersom att alla barn är olika och lär sig olika, 

krävs det att den vuxne, som ska arbeta efter Karlstadmodellen, har en stor kunskap och insikt 

i de inre förutsättningarna och att den yttre stimuleringen utförs på ett sådant sätt att det blir 

utvecklande för just det barn det gäller.  

Johansson (1988) menar att barn med en utvecklingsstörning har på ett eller annat sätt en 

nedsatt funktion när det gäller de inre förutsättningarna, och att precis som barn med försenad 

rörelsefunktion kan få olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig, så ska barn med försenad 

tal-, språk- och kommunikationsutveckling få hjälp och stöd i sin vidareutveckling. Johansson 

(1988) menar dessutom att språk och kommunikation utvecklas tillsammans med andra delar i 

barnets utveckling och kräver att vissa färdigheter hos barnet är utvecklat, till exempel sociala 

färdigheter och förståndsfunktioner. Dessa två färdigheter kräver i sin tur 

perceptionsfärdigheter och dessa färdigheter tror man i sin tur har ett samband med barnets 

motoriska och sinnesutveckling. Det är utifrån dessa antaganden som utformningarna på 

övningarna i Karlstadmodellen även är uppbyggda för att stimulera barnets motoriska, sinnes, 

kognitiva, perceptuella och sociala utveckling.  

Som forskningen har visat så börjar kommunikationsutvecklingen hos barn redan inne i 

mammans mage, när fostrets hörsel är utvecklat och den kan höra mammas och pappas röster, 

och den fortsätter sen när den efter födseln möter mammans blick för första gången (Lindö, 

2009). Utav denna anledning är det bra om man kan börja så tidigt som möjligt med 
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Karlstadmodellen för att stimulera barnets språk- och kommunikationsutveckling. Johansson 

(1988) skriver att Karlstadmodellen har tre hörnstenar, och det är dessa hörnstenar som hela 

modellen bygger på: 

 Man ska sätta in stimuleringen så tidigt som möjligt, med stimulering menar man att 

medvetet använda sig av språket i leken, visualisera orden med tecken 

 Barnet ska varje dag få lite träning och att man ska upprepa övningarna i flera dagar, 

övningarna ska bli en rutin, en del av vardagen  

 Träningen ska vara strukturerad och systematik, vilket betyder att de mål som finns 

bryts ner till delmål som blir lättare att nå, dessa mål skall dessutom vara avsedda för 

varje enskilt barn. 

Bergem och Rognild (2003) påstår att barn med normal utveckling inte behöver denna typ av 

stimulering då de lär sig språket tillsammans med omgivning. De påpekar även att det är 

lämpligt att övningarnas sammanlagda längd är mellan 20-30 minuter, och då gärna 

uppdelade i minst två delar.  

Bergem och Rognild (2003) berättar att man även använder sig av tecken i Karlstadmodellen. 

Tecknen är ett stöd till det talade språket och inte ett alternativ, tecknet visualiserar ordet. 

Precis som i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är det bara de 

ord som betyder mest i meningen som man stödjer med tecken. Till en början är det bara för 

att bygga en kommunikation mellan den vuxne och barnet, men allt eftersom barnet utvecklar 

sig, sin språkförståelse och sitt ordförråd så bygger man på med mer tecken.  

2.2.2 Exempel på hur man använder sig av Karlstadmodellen 

Innan man börjar med övningarna tar Johansson (1988) upp åtta grundprinciper gällande 

träningen. 

1. Övningarna ska anpassas efter varje barn. 

2.  Den som har träningsansvaret måste ha tålamod och vara envis.  

3. Stimuleringen ska ske kontinuerligt varje dag.  

4. Samma övningar ska upprepas i ungefär en veckas tid och att det ska ske i lugn och ro 

helst utan några distraktioner.  

5. Den vuxne ska se till att övningarna slutförs, vilket betyder att man som vuxen, till-

sammans med barnet, utför övningarna.  

6. Som träningsansvarig ska man se till att övningarna utförs på ett sådant sätt att barnet 

har roligt.  

7. Man ska aldrig pressa barnet om motivationen saknas till att utföra en övning.  

8. Man ska ofta berömma barnet på ett sådant sätt att barnet förstår, men man får aldrig 

uttrycka sig negativt om barnet under övningarna. 
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Till en början handlar stimuleringen mycket om beröring, eller kroppsmassage som Johansson 

kallar det. Kroppsmassagen hjälper barnet att lära känna sin egen kropp, att få en 

kroppsuppfattning. Eftersom barn med Downs syndrom har svårare än normalt för olika 

ljudvariationer, så börjar man med att även stimulera barnet med olika rytmer från det svenska 

språket. Till exempel kan man börja med stavelsen dä och upprepa det många gånger, 

exempelvis när man byter på barnet. Stavelsen ska vara lång och tydlig. Andra veckan ska 

stavelsen vara kort och tredje veckan ska man ta varannan lång och varannan kort, så långe 

som man orkar hålla barnets uppmärksamhet och ögonkontakt. Det tredje övningsexemplet är 

att man ska ta tillvara på alla möjligheter man får till blickkontakt med barnet och att få barnet 

att följa ens ögon med sin blick, men utan att bryta blickkontakten. Johansson (1988) ger som 

tips att om barnet inte följer med blicken kan men lite lätt hålla på barnets haka och för 

barnets huvud åt samma håll som man för sitt eget huvud. Denna övning övergår senare till att 

barnet ska följa ett föremål eller en ljuspunkt.  

Allt eftersom veckorna och månaderna går så utvecklas övningarna och blir mer och mer 

avancerade. I månad fyra har övningarna ändrats till att man övar samtalsregler med barnet, 

genom att man som vuxen talar till barnet och sedan väntar på att barnet ska svara. Johansson 

(1988) påpekar att det är viktigt att man har ögonkontakt hela tiden och att barnet har avslutat 

samtalet när det bryter ögonkontakten. Hon visar även ett exempel på hur detta samtal kan se 

ut. Som vuxen börjar man samtalet med barnet genom att få blickkontakt och kanske säga 

”ääää” eller att barnet fångar den vuxnes blick och säger något. Som vuxen ska man då härma 

barnet både i ljud, rörelse och mimik så gott det går, och så fortsätter man så tills barnet bryter 

blickkontakten.  

Man fortätter även med blickträning. Nu har målsättningen gått från att följa den vuxnes ögon 

till att växla blicken mellan två för barnet intressanta föremål. Den tredje övningen är att öka 

barnets aktivitet. I det här exemplet ska barnet ligga på golvet eller i sin säng så att man kan 

binda ett snöre i lagom sparkhöjd över barnet. I änden av snöret sätter man fast till exempel en 

bjällra. Första gången barnet sparkar på snöret är det av en ren slump, man kan då som vuxen 

hjälpa barnet att upprepa genom att ta tag i barnets ben och variera sparkningarna med benen 

så att bjällran låter. Efter någon vecka med upprepningar kanske man kommer att märka att 

barnet själv upprepar sparkningarna och kanske hårdare (Johansson, 1988).  

I månad nio har man styrda samtal där barnet varje dag blir ”bombarderad” av olika 

sekvenser. Ett exempel är dag ett då man ska säga bub, bubudu, abudä. Johansson (1988) 

skriver att kedjornas längd ska varieras och att det är vokalerna som ska betonas. Man ska 

även försöka få barnet att låta mer och mer som den vuxne. Den andra övningen är 

rörelseimitation och som nu är allt mer inriktad på att barnet varje vecka ska bli presenterad 

för ett nytt tecken. Vecka ett i månad nio är det tecknet för nej som är veckans tecken. 

Johansson (1988) påpekar att man alltid ska använda sig av detta tecken när det är något som 

barnet inte får göra, om det är farligt eller fel. För att utföra denna övning behöver man vara 

två vuxna, en som har barnet i sitt knä och en som sitter framför. Den som sitter mittemot 
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barnet har en signalfras som ska användas vid alla imitationsövningar ”gör som jag”. När 

personen mittemot säger det tar den vuxne med barnet tag i barnets händer och gör samtidigt 

som den mittemot tecknet för nej och säger även nej.  

Johansson (1990) förklarar att det finns fem faser i Karlstadmodellen som barnet ska gå 

igenom för att bygga upp språkutvecklingen. Dessa fem faser har alla ett mål. Den första 

fasen, vilket är utifrån Johansson (1988), har målet att barnet ska ha skapat sig en performativ 

kommunikation. Den andra fasen som är utifrån Johansson (1990), så är målet ordstadium, att 

bygga upp ordförrådet. Tredje fasen är om enkel grammatik, fjärde om utbyggd grammatik 

och den femte om tal och uttal.  

2.2.3 Slutmålet som man strävar efter 

Johansson (1990) skriver att målet med Karlstadmodellen är att barnet ska tillägna sig det 

svenska språket och få ett tillräckigt stort ordförråd att barnet kan förmedla sina behov, 

känslor och avsikter på ett sådant sätt att andra kan förstå, samt förstå andra människor. 

 

2.3 Tecken som AKK 

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), även kallat tecken som 

AKK är en metod där man använder tecken tillsammans med det talade språket och det är 

bara de viktigaste orden i meningarna som tecknas. Man kan säga att TAKK är ett sätt att 

visualisera de ord som man säger som har mest betydelse i en mening och att ”Tecken 

används som komplement och alternativ för både förståelse- och uttryckssida av språket” 

(Heister Trygg, 2010, s. 22). 

Heister Trygg (2010) menar att TAKK ofta blandas ihop med TSS (tecken som stöd), 

Babytecken och Tecken i förskola/skola och man får inte heller blanda ihop dessa med 

Teckenspråk. TAKK, TSS, Babytecken och Tecken i förskola/skola lånar alla tecken från 

Teckenspråket, skillnaden är dock att Teckenspråk är ett erkänt språk där man tecknar hela 

tiden, medan de andra bara förstärker och visualiserar de viktigaste orden i en mening. Heister 

Trygg (2010) visar en tabell med de olika skillnaderna på de olika formerna av 

teckenanvändande. Bland annat så är målgruppen olika. TSS målgrupp är vuxendöva eller 

vuxna med hörselnedsättning, Tecken i förkola/skola är för alla barn för att de lättare ska lära 

sig att förstå språket och lära sig att tala och TAKK har som målgrupp personer som hör men 

som har, eller har en risk för, språkstörning. 

TAKK anpassas efter den individ som är i behov utav stöttning i språket. Vem är det då som 

behöver TAKK? Heister Trygg (2010) skriver att de individer som är i behov av TAKK är 

personer med hörsel, med eller utan utvecklingsstörning, som löper risk att utveckla, eller som 

har, störningar i kommunikation och språk. Det är inte bara individen som använder TAKK 
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utan även personerna runt individen, ett så kallat nätverk av familj, pedagoger, logoped, släkt 

och nära vänner.  

Man börjar oftast i så tidig ålder som möjligt med att introducera TAKK för ett barn, redan 

innan barnet har lärt sig att utveckla en förståelse för tecken och tal, förklarar Heister Trygg 

(2010), och om man vet att barnet löper risk att utveckla tal- och språkstörning. Ofta används 

TAKK för tal- och språkutvecklingen hos barn med diagnosen Downs syndrom. Här vet man 

vid denna diagnos att barnet kommer att vara i behov av stöttning i sin språkutveckling, 

”Målet är att barnet ska tala.” (Heister Trygg, 2010, s 12).  

Sen finns det de små barn som är sena i sin språkutveckling och i dessa fall kan det parallellt 

förekomma en kognitiv funktionsnedsättning, förklarar Heister Trygg (2010). Heister Trygg 

(2010) menar att här är det svårt att veta vilket val av TAKK man ska göra, eftersom man inte 

vet när eller om det lilla barnet kommer att utveckla något tal. Därför används TAKK som en 

stöttning och oftast är målet att barnet ska tillägna sig tal.  

Det finns även en ”gråzon” med barn, där TAKK blir som en sista utväg, förklarar Heister 

Trygg (2010). Detta är oftast barn med grav tal- och språkstörning och med normal kognitiv 

utveckling. För dessa barn kommer insatsen av TAKK in sent, eftersom att insatserna tidigare 

har varit riktade enbart mot tal, och när då talet inte kommer så börjar man ofta att fundera på 

TAKK, berättar Heister Trygg (2010). I de här fallen ser målet olika ut, förklara Heister Trygg 

(2010). För en del barn är målet att de ska kunna tala och att tecken ska vara ett komplement 

på vägen mot talet, men i vissa fall är det oklart om barnet kommer att kunna tala. Heister 

Trygg (2010) visar då på att i dessa fall kan man behöva tecken permanent, som ett alternativ.  

Användandet av TAKK varierar när man kommer uppåt i åldrarna. Det finns de som slutar 

använda tecken när de börjar tala, men Heister Trygg (2010) rekommenderar att man talar 

med en logoped innan man slutar så att logopeden kan göra en bedömning om individen inte 

längre behöver ha hjälp utav tecken. Sen finns det de som är i behov av fortsatt tecken i att 

uttrycka sig eller som stöd för förståelsen, ibland hela livet.  

TAKK är inget som en pedagog/lärare går iväg och ”tränar” med ett barn. Heister Trygg 

(2010) påpekar också att TAKK inte ska vara en ”fingerlek”, något som man bara gör vid 

sånger och ramsor. TAKK ska vara en del utav vardagen, varje dag och så gott det går hela 

tiden.  

Men ”språkbad” betyder inte att vi ska dränka en person i ord eller tecken! Det 

gäller ju att låta TAKK-användaren ”bada” i tecken och ord, men också att ge 

möjlighet för honom/henne att reagera och svara. (Heister Trygg, 2010, s 48) 

Om man ska sammanfatta vad TAKK är och hur man gör, så kan man säga så här att TAKK 

ger stöttning för de barn och vuxna som har en störning i sin tal- och språkutveckling. 

Stöttningen är att man förstärker de viktigaste orden i en mening med tecken, vilket gör att 
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man både hör, ser och kan känna ordet. Händerna visualiserar ordet. Tecken gör det även 

möjligt att hålla kvar ordet längre än när man bara säger ordet. 

Vet man redan när barnet är någon månad gammat att barnet kommer att ha svårt för den 

språkliga utveckling är det bra att börja redan då med TAKK. Men det finns också barn där 

TAKK blir som ett sista alternativ i språkutvecklingen, där man har provat andra saker för att 

utveckla språket som av någon anledning inte har fungerat.  

I de fall där man börjar tidigt med TAKK är målet att barnet ska kunna utveckla sitt tal, för att 

kunna göra sig förstådd med tal. Men i de fall där man börjar med TAKK senare av någon 

anledning, kan tecken bli något som individen kommer att behöva som stöttning i språket, för 

att förstå eller kommunicera eller båda delarna, hela livet. 

2.4 Barn utvecklar sitt talspråk 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för vad forskningen säger angående 

språkutvecklingen hos barn med en normal utveckling.  

2.4.1 Spädbarnet kommunicerar  

Språkets roll är att förmedla budskap/meddelanden från en talare till en lyssnare och lyssnaren 

ger sedan ett svar på talarens budskap/meddelande (Arnqvist, 1993).  

Barnets språkutveckling börjar på sätt och vis redan när det är ett foster. Fostret hör hur 

mamma och pappa pratar och sjunger och den hör mammans kropps alla ljud och från första 

dagen i barnets liv, utanför mammas mage, påbörjas den språkliga socialiseringen för barnet 

(Lindö, 2009).  

Det finns fyra aspekter av språkutveckling som man brukar studera vid barns språkutveckling, 

skriver Arnqvist (1993).  

 Fonologi, förståelse, uppfattning och produktion av språkljud, 

  semantik, ordens innebörd och mening, 

  grammatik, delas in i syntax (hur ord sätts samman) och morfologi (hur barn tillägnar sig 

morfem) och  

 pragmatik, hur man använder språket.  

Det är i samspel med sin omgivning som barn tillägnar sig språket. Detta gäller talspråk, 

teckenspråk och skriftspråk (Strömqvist, 2010). Barnet kommunicerar redan som spädbarn. 

Som förälder lär man sig efter en tid att känna igen barnets olika skrik, om det är hungrigt, 

behöver närhet eller en ny blöja (Arnqvist, 1993). Efter ett tag börjar även barnet att jollra, 

oftast är detta vid välbefinnande. Arnqvist (1993) förklarar att jollrandet till en början kan 

uppfattas mer som ett gurglande och att emot slutet av jollerperioden låter det mer som olika 

stavelser. Jollrandet är olika ljud, barnet testar de olika ljuden och lyssnar till de olika ljuden. 
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Joller är en vokal tillsamman med en konsonant, till exempel dädä eller nana. Jollret utvecklas 

till ramsor. Till en början med samma vokaler och konsonater i olika ljudlägen, men med tiden 

lär sig barnet att använda hela munhålan och på så vis bildas jollerramsor med olika vokaler 

och konsonanter (Johansson m.fl., 1996).  

Strömqvist (Bjar & Liberg, red, 2010) skriver att barn som är över sex månader brukar börja 

visa tecken på att de kan aktivera sina minnesrepresentationer av olika föremål som finns i 

barnets omgivning. Han tar som exempel att om barnet tappar en leksak, så börjar den vid den 

här åldern att se sig omkring efter leksaken. Detta kallar Strömqvist (Bjar & Liberg, red, 

2010)för objektpermanens och menar på att detta är en del i begreppsutvecklingen som är en 

viktig del för ordinlärningen. I slutet av barnets första levnadsår har nu barnet skapat ett stort 

förråd med minnesrepresentationer av bland annat personer och leksaker och en fonetisk 

igenkänningsförmåga, vilket är två viktiga element för att barnet ska kunna börja utveckla 

ord.  

2.4.2 Barnet börjar forma ord 

De flesta barn brukar säga sitt första ord runt ett års ålder (Arnqvist, 1993). De första orden 

uttalas oftast olika vid olika tillfällen. Barn upptäcker snabbt att man med hjälp utav ord kan 

göra sig hörd och få uppmärksamhet från sin omgivning lättare och ibland även snabbare än 

om man bara använder blicken eller kroppsspråk för att förmedla det man vill (Johansson, 

1996). 

Till en början växer barns ordförråd långsamt. Men när de har nått ett ordförråd på cirka 25-

50 ord brukar ordförrådsspurten börja, detta sker oftast i slutet av barnets andra år (Strömqvist 

i Bjar & Liberg, red, 2010). Johansson m.fl.  (1996) kallar denna period i barnens 

språkutveckling för ordexplosion. Hon menar på att ordförrådet långsamt har byggts upp, 

kanske 10 ord, så kommer nu förrådet att fördubblas, kanske till och med tiodubblas på en 

mycket korttid, samtidigt som barnets förståelse för ord också utvecklas snabbare. Johansson 

m.fl.  (1996) skriver att det finns undersökningar som visar att barn som talar 45-50 ord oftast 

har en förståelse för omkring fyra gånger så många ord. 

Barnens första ordförråd påverkas av de ord som den vuxna använder (Arnqvist, 1993). Han 

pekar på att undersökningar visar att vuxna ofta använder substantiv när de pratar med barn 

och att detta troligen är för att det är vanligare att substantiv förkommer enskilt, enstaka ord, 

än verb. Av denna anledning är även substantiv lättare att lära sig. 

Johansson m.fl.  (1996) skriver att barn lär sig de ord som de har användning för, ord som de 

behöver. Precis som Arnqvist (1996) visar även Johansson m.fl.  (1996) på att det oftast är 

substantiv som barn lär sig först, eftersom substantiv betecknar personer, mat, kroppsdelar, 

djur och leksaker, föremål som finns i hemmet.  
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Johansson m.fl.  (1996) visar på att barn förstår vissa ord innan de börjar tala, men att detta 

ofta handlar om ord som vuxna säger ofta och på samma ställe. Till exempel vid matbordet så 

frågar den vuxne vart lampan är som sitter över bordet. Barnet tittar och kanske även pekar på 

lampan. Men skulle man fråga samma sak i ett annat rum eller hemma hos någon annan skulle 

barnet inte lika lätt kunna svara på frågan. Johansson m.fl.  (1996) menar att barn är beroende 

av att kunna se, känna och uppleva samtidigt för att kunna bilda en förståelse för ett ord. 

2.4.3 I gemenskap 

Liberg (2010) menar på att det är tillsammans med andra som barn lär sig språket och det 

sociala samspelet. Hon menar att det är viktigt att den vuxne hela tiden bemöter barnet som en 

kompetent samtalspartner, oavsett om det är skrik, joller, vokaler eller miner så ska man som 

vuxen betrakta det som någonting meningsfullt. På detta sätt får barnet en trygghet och en tro 

på sig själv som aktiv meningsskapare. Denna tro och trygghet lägger grunden till barnets 

språkliga självförtroende, vilket är drivkraften i det fortsatta lärandet i det allt mer omfattande 

språkandet, verbalt eller icke-verbalt (Liberg, 2010).  

2.4.4 Ordförståelsen och hur man kommunicerar  

Allt eftersom barnen lär sig mer ord behöver de dela in orden i olika grupper och kategorier 

för att hålla ordning på dem (Johansson m.fl., 1993). När de kommit till denna fas i 

språkutvecklingen behöver de inte längre se och känna ett föremål för att till exempel veta att 

det är en frukt. Om barnet har lärt sig att banan, äpple och päron är frukt, så kan det räcka med 

att en vuxen förklarar att apelsin är även den är frukt, som är rund som ett äpple men är 

orange till färgen. 

Arnqvist (1993) skriver att barn inte bara behöver lära sig att tala, utan även hur man talar och 

hur man kommunicerar med andra för att utvecklas språkligt. Barn måste alltså lära sig hur en 

dialog fungerar, turtagningen mellan att lyssna och tala och att man måste kunna beskriva 

händelser och saker för att den man för en dialog med kan förstå. Johansson (1996) förklarar 

att barn oftast använder mindre än 50 ord när de börjar förstå varför det är bra att kunna 

kombinera orden tillsammans.  

Barn lär sig så småningom att använda hjälpverb, göra meningarna längre och att ordens följd 

i en mening har betydelse i dialogen (Johansson m.fl., 1996). I samband med detta så 

utvecklas även barnets tal allt mer och gör det lättare för utomstående personer att förstå 

barnet. Barnen börjar använda sig av ord med både tre och fyra stavelser, orden blir längre. 

Men för att kunna föra en dialog är det inte bara språkliga färdigheter som krävs utan även 

kognitiva, en förståelse för motpartens perspektiv (Arnqvist, 1993). Ett barn som talar i 

telefon med till exempel sin mormor kan hålla upp en leksak och säga till sin mormor ”visst är 

nallen fin”, eftersom mormor inte kan se nallen kan inte dialogen avslutas på rätt sätt och 

barnet kan då anse att mormor inte lyssnat ordenligt, vilket visar på barnets oförmåga att sätta 

sig in i motpartens perspektiv (att mormor inte kunde se nallen). Det är oftast inte förrän 
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barnet är i fem- sexårsåldern som de börjar kunna sätta sig in i motpartens perspektiv, skriver 

Arnqvist (1993).  

Han fortsätter med att förklara att om man som vuxen hela tiden är med i dialogen och ställer 

följdfrågor till barnet så blir barnets berättelse tydligare och lättare att förstå. ”Genom att man 

samtalar med barn och ger den hjälp som de behöver för att föra dialogen vidare kan man 

bidra till att den kommunikativa förmågan utvecklas” (Arnqvist, 1993, s 62). Johansson 

(1996) menar att vuxna pratar med barn på ett speciellt sätt beroende på vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Som vuxen använder man ofta enkla ord och är tydlig 

med uttalet, upprepar sig mycket och betonar ord som är viktiga. Hon menar att man sällan 

som vuxen rättar barnets uttal, utan att man istället utvecklar det barnet har sagt. Johansson 

(1996) tar som exempel ett barn som frågar ”Mamma sko?”, var på man som vuxen då istället 

för att säga ”Är det mammas skor?” svarar ”Ja, det är mammas skor.”. ”Den vuxne fortsätter 

att omedvetet visa barnet fram mot nästa utvecklingsfas samtidigt som de gör allt för att 

barnet ska förstå” (Johansson m.fl., 1996, s 138).  

Så småningom börjar barnet att förstå språket, att man kan tala om saker som inte är just nu 

och även om saker som inte ens finns, saker som bara är fantasi. Barnet börjar använda 

språket mer och mer i sina påhittade lekar (Johansson m.fl., 1996). De lär sig även att 

människor har olika intressen och kunskap och att om man använder sig av frågeord som 

varför, hur då, när, och så vidare, så kan man lära sig nya saker och samla på sig ny kunskap. 

Tillslut börjar barnet att kunna sätta sig in i andras perspektiv och upptänka sina egna brister 

och de blir på så sätt bättre på att anpassa sättet det talar på och även vad det är de berättar för 

sin samtalspartner (Johansson m.fl., 1996) 

Nu börjar barnets tal att bli mer och mer lik de vuxnas sätt att tala. Orden börjar bli längre och 

har nu både tre, fyra och fem stavelser De experimenterar med språkljuden genom att hitta på 

egna nonsensord och rimma. Det är nu som barnet börjar inse att språket är ett instrument för 

att tänka och fundera (Johansson m.fl., 1996) 

 

2.5 Downs syndrom 

2.5.1 Den genetiska bakgrunden 

Annerén m.fl. (1996) beskriver den genetiska bakgrunden till Downs syndrom. Han förklarar 

att människan har 46 kromosomer som sitter parvis. 22 av dessa par, med kromosomer, är lika 

hos båda könen och två är de så kallade könskromosomerna, X och Y. En man har en av varje 

könskromosom, alltså en Y- och en X-kromosom, medan kvinnan har två X-kromosomer. 

Ägget hos kvinnan bär på 23 kromosomer och spermien som befruktar ägget bär på 23 

kromosomer, vilket tillsammans blir det 46 kromosomer och början till ett nytt liv, med 

hälften av arvsanlaget från varje förälder.  
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Han skriver vidare att i de fall då ett liv med Downs syndrom (jag kommer framöver att 

förkorta Downs syndrom med DS) bildas är det på grund av att det istället för 46 kromosomer 

är 47 kromosomer, en extra kromosom 21, så istället för att det är två stycken kromosom 21 

så är det tre. Det finns fyra typer av kromosomavvikelser när det gäller DS. Annerén (2002) 

skriver att den vanligaste typen av DS är trisomi 21. Cirka 94% av barn som föds med DS har 

trisomi 21. Vid trisomi 21 sitter det en extra lös kromosom 21 i samtliga celler (varje cell ska 

ha 46 kromosomer, med vid DS har alla eller en del en extra).  

2.5.2 Språkutveckling hos barn med Downs syndrom 

Först ska påpekas att barn med Downs syndrom, inte alla har samma svårigheter, precis som 

normala barn så lär de sig på olika sätt och har olika lätt och svårt för olika saker, ”Barn är 

självklart olika.” (Johansson m.fl., 1996, s.119). Man kan säga att generellt både finns en 

skillnad i ålder och i utvecklingstakt hos barn med DS, det mesta tar längre tid än hos normala 

barn. 

2.5.2.1 Spädbarnet med Downs syndrom kommunicerar 
 

Spädbarn med Downs syndrom ger inte signaler på samma sätt som ett normalt spädbarn. 

Signalerna är ofta kortare, mer sällsynta och mindre intensiva. Ett spädbarn med DS är inte 

lika aktivt som normala spädbarn och kroppen svarar inte heller på samma sätt på beröring 

som man som förälder förväntar sig (Johansson m.fl., 1996). Att kroppen inte svarar som man 

förväntar sig kan göra att man inte riktigt vet hur man ska ta i barnet, vilket leder till att man 

kanske tar i barnen mer sällan, medans spädbarnet med DS kanske skulle behöva mer 

beröring och rörelse än det normala spädbarnet, skriver Johansson m.fl. (1996).  

Johansson m.fl. (1996) beskriver att man som förälder intensivt väntar på att barnet ska möta 

ens blick och ge ifrån sig ett leende, men att kan få vänta flera veckor längre på att ett barn 

med DS möter ens blick och ler, än ett normalt barn, och blickmötena är ofta kortare. Samma 

sak gäller leendet, man får vänta längre på det första leendet och det är ofta kortare och även 

ett mindre leende. Som utomstående kan man tycka att leendet liknar en grimas på grund av 

att leendet inte alltid omfattar de muskler som är kring kinder och ögon. Johansson m.fl.  

(1996) förklarar att det är viktigt att man som förälder till ett barn med DS ger det tid, att man 

lär sig att lyssna och se de uttryck som ens barn har och att man är noga med att ge uttrycken 

uppmärksamhet och besvarar dem, för att barnet ska fortsätta att utvecklas. 

Det lilla spädbarnet med DS kan ibland verka ointresserad av ljud och reagerar inte som man 

förväntar sig. Johansson m.fl. (1996) berättar att spädbarn med DS inte uppfattar de ljud som 

ingår i vårt tal lika tidigt som normala barn. Normala spädbarn lär sig att höra skillnad på 

bland annat konsonater under sina första levnadsveckor, men för barnet med DS kan det ta 

ytterligare några månader. 
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När normala barn börjar upptäcka världen och vara nyfiken på leksaker, börjar barnet med DS 

att upprätthålla ögonkontakt. Om man som förälder eller annan person ska leka med barnet, 

tycker barnet att det är roligare och verkar njuta av att sitta och titta på varandra och le 

(Johansson m.fl., 1996). 

De kommunikationsuttryck som barn med DS har är detsamma som barn med normal 

utveckling, skillnaden är att de kan vara svåra att se och höra, signalerna är dämpade. De 

flesta barn är väldigt tysta under kommunikationen. Som vuxen har man ett barnanpassat 

språk, som hela tiden är på väg mot barnets nästa utvecklingsfas. Studier visar att föräldrar är 

duktiga på att anpassa sitt språk efter sitt barn oavsett som barnet har DS eller en normal 

utveckling (Johansson m.fl., 1996). 

 

2.5.2.2 Långsammare språkutveckling 
 

När barn med normal utveckling börjar säga sina första ord, är inte barn med DS riktigt där 

ännu. Barn med DS har oftast i den här fasen just kommit på att de med blick, mimik och 

olika kroppsrörelser kan få människor runtomkring dem att göra som de vill, skriver 

Johansson m.fl. (1996). Barnet använder hellre gester än ljud, vilket även fortsätter efter att 

barnet börjar få ord för saker och ting. Barn med DS som har börjat lära sig ord kan svara på 

tilltal med ord, men när det är de själva som ska försöka kommunicera använder de oftare 

gester som pekningar, växlande blickar och grymtningar. Johansson m.fl.  (1996) förklarar att 

man inte riktigt vet varför det är så, men man tror att en orsak kan vara att vuxna inte ger 

barnen tid och möjlighet till att förklara vad det är de vill. Som vuxen, och den som känner 

barnet väl, kan man ofta läsa på barnets kroppsspråk vad det vill och man genomför den 

uppgiften åt barnet innan det hinner säga något, man inväntar inte barnets initiativ eller svar 

(Johansson m.fl., 1996). 

Den ordexplosion som infinner sig hos barn med normal språkutveckling är inte en explosion 

på samma sätt hos barn med DS. Förloppet av ordtillväxten tar längre tid och orden är färre i 

antal och det visar sig även efter ett tag att ordförrådet är mindre avancerat än vad man kan 

vänta sig från barnets mentala ålder (Johansson m.fl., 1996). Det tar längre tid och ordförrådet 

är mindre i storlek, barnet talar mer sällan och orden används i längre tid ett och ett. Det 

dröjer länge innan barnet börjar bygga ettordssatser efter varandra, orden är dessutom oftast 

enstaviga, ibland tvåstaviga.  

2.5.2.3 Att förstå men inte bli förstådd  
 

Johansson m.fl.  (1996) beskriver något som kallas för gestalttal, vilket innebär att det låter 

som att barnet säger långa satser och personer som känner barnet väl kan tycka sig höra vad 

de säger. Men om man lyssnar noga så hör man att det inte är några ord som sägs, utan barnet 
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använder sig av en ungefärlig prosodi (språkmelodi) för vad den kanske vill säga. Detta beror 

på att det är lättare för barn med DS att uppfatta och minnas satsernas konturer och resultatet 

av detta blir små ljudramsor. Gestalttal innehåller inga ord och på grund av detta är det lätt att 

barnet blir missförstått, vilket kan leda till att barnet blir frustrerat eller argt. 

När barn med en normal utveckling börjar förstå att äpple, päron och banan är frukt och de 

börjar använda frågeord som vem, vad och var, så ser det annorlunda ut för barnen med DS. 

Johansson m.fl.  (1996) skriver att den språkliga utveckling för barn med DS är väldigt ojämn 

i denna nivå än under de tidigare nivåerna. Johansson menar att det kan finnas en kunskap om 

språket som tyvärr inte syns på grund av att barnet har svårt för själva ordbildandet, talet.  

Enligt Johansson m.fl. (1996) finns det undersökningar angående den grammatiska förståelsen 

hos barn med DS som visar på att den är i stort sett den samma som hos barn med normal 

utveckling. Att barn med DS har denna grammatiska förståelse betyder att de med ord skulle 

kunna peka ut olika föremål eller personer och även protestera mot handlingar och dessutom 

skulle de kunna kommentera om en person är borta eller har gjort något och beskriva 

händelseförlopp. Så problemet är inte att kunskapen inte finns, skriver Johansson m.fl.  

(1996), utan att den inte används fullt ut. Barn med DS frågar, kommenterar eller protesterar 

inte lika mycket, ofta eller lika varierat som barn med normal utveckling. De använder gärna 

samma grammatiska konstruktion ett tag och gör man en paus eller byter samtalsämne så kan 

barnet byta grammatisk konstruktion. Johansson m.fl.  (1996) menar att detta är en sorts 

språklig perseveration, att de har svårt för att bryta ett påbörjat mönster. 

Johansson m.fl.  (1996) anser att det är fel att bedöma barn med DS´s språkliga kunskap efter 

hur de talar, för deras språkliga utveckling är betydligt mer framskriden än talutvecklingen. 

Hon förklarar att talet hos barn med DS blir svårare att förstå desto mer de lär sig om språket 

och ju längre meningar de talar, medan det är tvärt om hos barn med en normal utveckling. 

Det brukar inte vara några problem att uttala vokaler och konsonater i enstaka ord, men när 

flera ord ska sättas ihop till en sats. Det blir som om barnet har så mycket att formulera på en 

gång att det blir för mycket för talapparaten (munnen, tungan, andning, läppar). Barnet 

artikulerar vokaler och konsonanter, men når inte upp till rätt klang eller håller ut dem 

tillräkligt länge eller kort. Ett barn med DS skulle behöva få mycket mer träning i tal, 

ljudkombinationer och regler för ord- och ljudkombinationer. Johansson m.fl.  (1996) skriver 

att barn med DS tyvärr inte får en bråkdel av den tal- och språkträning som de skulle behöva 

ha, i jämförelse med de barn som har en normal utveckling. 

2.5.2.4 Att vara en språkmedveten vuxen som stöd 
 

Barn med DS deltar gärna i dialoger, men det kan som sagt vara svårt att höra och förstå vad 

barnet säger, framför allt om man är helt ny. Barnet kan säga nästan vad som helst för att föra 

en dialog. De kan säga saker som inte över huvudtaget passar till sammanhanget, ibland är det 

ljud som inte betyder något eller så upprepar de saker som redan har sagts (Johansson m.fl., 
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1996). Det är därför extra viktigt att den vuxne är med och ser till att den röda tråden följs av 

barnet och inte bara accepterar det barnet säger. Den vuxne måste få barnet att vidareutveckla 

det den vill berätta. 

Man måste även som vuxen tänka på sättet man talar till ett barn med DS. Johansson m.fl.  

(1996) förklarar att man ofta pratar med barnet utefter hur utvecklat barnets talförmåga är. 

Barn med DS`s talförmåga är inte lika utvecklad som deras förståelse av språket, även om de 

uppnår denna utvecklingsfas vid en högre ålder än vad som räknas som normalt. Dessutom 

visar studier att deras mentala ålder är högre än vad som är normalt hos barn i samma ålder 

med normal utveckling. På grund av att deras tal inte är lika utvecklat som deras förståelse så 

är det lätta att man som vuxen att man förbarnsligar sitt språk när man talar med ett barn med 

DS och vilket riskerar att barnets språkutveckling stannar upp på den aktuella 

utvecklingsnivån istället för att man hela tiden ligger före och visar barnet till dess nästa 

utvecklingsnivå (Johansson m.fl., 1996). 

Johansson m.fl.  (1996) förklarar att forskning kring barn med DS, som upp nått den 

utvecklingsfas när man börjar förstå olika böjningar på ord, vad som är upp, ner och barnet 

även börjar förstå att språket inte bara behöver handla om saker som händer här och nu, utan 

att man faktiskt kan använda den till fantasin, är väldigt begränsad om inte barnet har fått 

någon språkträning. Det betyder dock inte att det inte finns barn som uppnår denna 

utvecklingsfas utan språkträning, men forskningen har inte prioriterat detta område.   
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3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva mitt val av metod, planeringen och genomförandet. 

3.1 Val av metod 

Jag valde att använda mig utav två metoder, intervjuer och enkätundersökning. Jag ansåg att 

detta var två metoder som skulle hjälpa mig att kunna besvara min frågeställning. Enligt Lantz 

(2013) så har man gjort en bra intervju om svaren man får av resultatet är så pass tillförlitligt 

och giltigt att andra kan komma att dra nytta av den. Något som är viktigt att tänka på är att 

intervjuer är utsagor och att det är min analys och tolkning av dessa utsagor som är underlaget 

för de slutsatser som dras. Lantz (2013) kallar det underlag man har till analys från en intervju 

för självrapporterade data, och påpekar att det bara är det som faktiskt har sagts som ska 

analyseras. När det gäller enkätundersökning följde jag de råd och tips som Ejlertsson (2005) 

skriver om. Bland annat att det ska vara ett förståeligt språk, inga ledande frågor, undvika 

negationer, försiktig med ja- och nejfrågor, bakgrundsfrågor och att man ska tänka på att inte 

ha för känsliga frågor.  

3.2 Planering och genomförande 

3.2.1 Intervju 

När jag påbörjade mitt examensarbete hade jag redan två personer i åtanke som jag var 

intresserad av att intervjua och efter hand dök ett intresse upp att göra en tredje intervju. 

Den första respondenten är mamma till en dotter med Downs syndrom och även certifierad 

handledare i Karlstadmodellen. I arbetet kommer hon att kallas för Eva och hennes dotter för 

Ida. Jag kom i kontakt med både Eva och Ida under min utbildning. Eva har dessutom delat 

med sig av böcker, artiklar och material om Karlstadmodellen. 

Den andra respondenten är utbildad barnskötare och undersköterska och är den som har haft 

hand om Idas träning i Karlstadmodellen på förskolan. I arbetet kommer hon att kallas för Pia. 

Även Pia har jag kommit i kontakt med ett flertal gånger under min utbildning. 

Eftersom jag är nyfiken på användandet av tecken som stöttning i språkutveckling hos alla 

barn så kontaktades kommunens BVC (Barnavårdscentral) för att se om det fanns någon som 

kunde tänka sig att utgöra den tredje respondenten. Det var tre sjuksköterskor som var 

intresserade och de var alla tre närvarnade under samma intervju och svarade tillsammans. 

Den ena sjuksköterskan skulle just börja på kommunens BVC och berättade om sina 

erfarenheter från sin tidigare arbetsplats. I arbetet kommer sjuksköterskorna att kallas för 

Anna, Lisa och Britta. 

Intervjufrågorna såg olika ut till de olika respondenterna. Under intervjun användes öppna 

intervjufrågor och ibland tillkom det frågor under intervjuns gång. Lantz (2013) skriver att 
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med öppna intervju frågor ges respondenten möjlighet att beskriva sin verklighet och vad den 

tycker är betydelsefullt inom ämnet.  

Redan vid första kontakten med respondenterna förklarades att intervjun självklart var frivillig 

och anonym. Vid själva intervjutillfället kontrollerades om det var ok att intervjun spelades in 

på en ljudupptagare. Det förklarades att det endast var intervjuaren som skulle lyssna på 

ljudupptagningen och att de skulle raderas så fort undersökningen var färdig. Respondenterna 

fick även ett samtyckesbrev som skrevs under. 

3.2.2 Enkätundersökning 

När planerandet av enkätundersökningen påbörjades var det viktigt att först få reda på vad för 

frågor som skulle ställas och vem som skulle besvara frågorna. Frågorna skulle ställas till 

personer verksamma inom förskoleverksamheten och det som skulle undersökas var vilken 

kännedom det finns i verksamheten om Karlstadmodellen och TAKK. 

Sedan formulerades ett brev till förskolecheferna, där jag berättade om mig själv och mitt 

examensarbete. Det kontrollerades att det gick bra för dem att en enkätundersökning 

genomfördes ute på deras förskolor och sedan hämtades in igen efter en vecka. Sju fristående 

tackade ja och tre kommunala förskolechefer med tillsammans nio förskolor gav sitt 

godkännande.  

Därefter kontaktades alla förskolor via telefon och det meddelades när enkäten skulle dyka 

upp. De fick en vecka på sig att besvara enkäten och sedan åkte jag runt och hämtade in dem 

igen.  

Till alla enkäter var det noga bifogat ett brev om mig själv, enkätens syfte och att enkäten 

både var frivillig och anonym.  

 

3.3 Bearbetning 

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna spelades in och efteråt lyssnades de igenom och transkriberades. Intervjuerna 

skrevs i skriftspråk och bara det som ansågs extra viktigt skrevs som citat, respondentens egna 

ord.  

Respondenterna gavs andra namn och även de personer som de pratar om fick andra namn, 

för att avidentifiera personerna.   

3.3.2 Enkätundersökning 

De insamlade enkäterna lästes igenom och data fördes över hur många som hade deltagit i 

undersökningen, hur många som var förskollärare, barnskötare och som inte var utbildad 



 

19 

 

inom barnomsorgen och hur många som hade svarat lika, förskollärare för sig, barnskötare för 

sig och personer med annan utbildning, för sig. Tittade även på vilka likheter och skillnader 

det var mellan de tre olika grupperna både i kryssvaren och i svaren till de öppna frågorna.  

När data var sammanställd valdes resultatet att redovisas i olika diagram, på grund av att det 

ansågs vara det enklaste sättet att visa och ta del av resultatet på det viset. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Beroende på hur frågorna och svaren på frågorna är konstruerade kan både validiteten och 

reliabiliteten bli hög eller låg (Ejlertsson, 2005). Det handlar även om att ställa frågorna till 

rätt personer för att få en hög validitet. Skulle frågorna i en här enkätundersökningen ha ställts 

till någon som arbetar i butik skulle inte resultatet mäta det som är syftet med 

undersökningen. När man talar reliabiliteten i en undersökning så skulle den vara hög om man 

skulle få samma svar om man ställde frågan vid flera tillfällen och fick samma svar, och låg 

om svaren skulle vara olika, vid olika frågetillfällen (Ejlertsson, 2005).  

Både reliabiliteten och validiteten är hög i undersökningen, både i enkätundersökningen och i 

intervjuerna. Här förutsätter jag att respondenterna i enkätundersökningen har svarat på 

frågorna själva och inte i grupp. Det finns självkart en risk att detta inte är fallet, men jag 

utgår ifrån att de har gjort det. När det gäller intervjuerna litar jag på att respondenterna talar 

utifrån sina erfarenheter och tankar. Erfarenheter och tankar kan hela tiden förändras, men det 

är fortfarande respondentens efterfarenheter och tankar och det är de som är intressanta för 

undersökningen.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

När undersökningen har genomförts har hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav 

gällande forskningsetiska principer tagits. 

Dessa fyra är: 

Informationskravet: Vilket menas att man skall informera om syftet med forskningen, så att de 

som till exempel ställer upp i en intervju vet vad man har för syfte med arbetet. 

Samtyckeskravet: Med detta menar man att de personer som är med i undersökningen, till 

exempel via en enkätundersökning, själv kan bestämma om den vill delta eller inte. 

Konfidentialitetskravet: Det man menar är att man som forskare ska förvara information om 

vilka som deltar i undersökningen på ett sådant sätt att obehöriga personer ej skall kunna få ta 

del utav dem. 

Nyttjandekravet: Är att man endast får använda de insamlade uppgifterna om personer som 

deltagit i undersökningar till undersökningens ändamål.  
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Dessa fyra krav följdes på flera sätt under undersökningen. Både förskolechefer och deltagare 

fick skriftligt veta vad undersökningen handlar om och varför den utfördes, de fick även veta 

att det var friviligt att delta i enkätundersökningen. Det framgår även att det endast är jag som 

kommer att hantera materialet och sammanfatta data.   

Intervjurespondenterna fick både muntligt och skriftligt information om undersökningen och 

utförandet och att de när som helst kunde avbryta intervjun, om de ville. Både jag och 

respondenterna skrev på ett samtyckesbrev.   

Det var endast jag som visste vart jag förvarade allt material till undersökningen och så fort 

som undersökningen är klar och godkänd kommer all insamlad data att förstöras.  
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4 Resultat 
 

4.1 Intervju med Eva, mamma och certifierad handledare 

4.1.1 Karlstadmodellen som ett brev på posten 

 

Det var av en ren slump som Eva och hennes man Bo (Bo heter egentligen något helt annat) 

kom i kontakt med Karlstadmodellen. Eva och Bo fick en artikel skickad till sig via posten. 

Artikeln handlade om Karlstadmodellen, Irène Johansson och hennes sons familj. Iréne 

Johansson är grundaren till Karlstadmodellen och hennes son fick ett barn med Downs 

syndrom.  Artikeln hade getts ut i tidningen Familjekraft, en tidning som vänder sig till 

familjer med barn i behov av särskilt stöd. Eva anser att de hade tur, då det finns familjer som 

inte kommer i kontakt med Karlstadmodellen förrän barnet är flera år.  

 

Tecken och Karlstadmodellen har varit A och O för Idas språkutveckling, anser Eva. Eva kan 

tycka att det ibland kan vara skrämmande när man ser vilken skillnad det kan vara mellan Idas 

språk och barn med Downs syndrom som inte har fått samma träning som Ida har fått, 

språkmässigt. Ida började inte tala förrän hon var fyra år, men har sedan hon var ett och ett 

halvt år kommunicerat med tecken, lika bra som barn i samma ålder använder sig utav 

talspråket. Eva säger att det finns en risk att Idas talspråk hade kommit mycket senare om hon 

inte hade haft tecken, och det är så viktigt att man kan förstå andra och kunna göra sig själv 

förstådd.  

 

Eva tror att arbetet med Karlstadmodellen har hjälpt Ida på många sätt. Den har gett Ida en 

bra koncentrationsförmåga, då hon redan som bebis har varit van vid att man har suttit och 

arbetet med något och koncentrerat sig på det. Det har blivit en del av hennes vardag och 

något som hon ser framemot under dagen. Eva berättar att Ida kan komma på 

lördagsmorgonen och fråga om det är Eva eller Bo som ska jobba med henne idag och när de 

ska göra det. Karlstadmodellen har även gett Ida det utrymma hon behöver ha för att lära sig 

och det har även känts bra för familjen, då man har känt att kan har kunnat påverka 

situationen på något sätt. 

4.1.2 Ida och förskolan 
 

När Ida var ett år och nio månader började hon i förskolan, på ett föräldrakooperativ. 

Personalen där hade inga tidigare erfarenheter gällande tecken eller Karlstadmodellen. Det 

första året fick personalen sitta och bläddra i teckenböcker för att lära sig tecken, det var inte 

förrän Ida var inne på sitt andra år på förskolan som personalen fick en liten teckenkurs. 

Personalen lärde sig dessutom tecken allteftersom tillsammans med Idas teckenutveckling. Ida 
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har däremot hela tiden varit lite bättre på att teckna än personalen, men det har inte haft någon 

betydelse, anser Eva. 

  

Ida har bra hörsel och hon har ordförståelsen, men det var för att andra skulle kunna förstå 

henne som hon behövde ha tecken. Personalen på förskolan tecknade, under perioden då Ida 

tecknade som mest, med alla barn på förskolan. På så vis lärde sig de andra barnen tecken och 

kunde även de förstå var Ida menade när hon tecknade. Eva tror att framgångsfaktorn på 

förskolan har varit att just alla i personalen har tecknat och försökt lika mycket och att det inte 

bara har varit en, för det skulle aldrig ha fungerat.   

4.1.3 Ida och hennes syskon 
 

När Ida var två år, födde Eva en till dotter (jag kommer att kalla henne för Mia). Mia är 

uppväxt med tecken och kan i dagsläget teckna och förstå tecken jättebra. Mia började tala när 

hon var ett år, men innan dess så tecknade hon. Eva tror att tecknandet kan ha hjälpt Mia i 

hennes språkutveckling på ett mycket positivt sätt, men det kan man inte veta säkert. 

 

Eva berättar att arbeta efter Karlstadmodellen kräver att man lägger ner mycket tid, inte bara 

då själva språkträningen pågår, utav även på att läsa, på ta fram material, tillverka material, 

dokumentera och utvärdera och att hela tiden vara språkligt medveten under hela dagen. Men 

eftersom de som föräldrar då lägger så mycket fokus på ett barn har de även varit noga med 

att hela tiden diskutera med de andra barnen och sett till att även de får egentid med sin 

mamma och pappa, så att de inte på något sätt ska känna sig utanför. Eva och Bos son var fyra 

år när Ida föddes och de har hela tiden pratade med honom för att veta hur han tycker, tänker 

och känner. Eva tycker att det är viktigt att man som förälder är uppmärksam, alla barn är 

olika och kräver olika saker, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. 

 

En annan sak som Eva tror har varit bra för Idas syskon är att de varje år har varit med på 

sommarskola för Karlstadmodellen. Där träffas familjer med barn med Downs syndrom och 

personer ur deras närverk för att under två veckor umgås och träna på de saker som barnet 

med Downs syndrom behöver träna på och komma vidare med. Idas syskon har då fått träffat 

andra barn med Downs syndrom och deras syskon och har då lekt med dem och delat 

erfarenheter.  

4.1.4 Karlstadmodellen och nätverk 
 

Karlstadmodellen är inget ideellt arbete, det vill säga att de som arbetar som handledare inom 

Karlstadmodellen får inte handleda familjer gratis utan måste ta ut en liten summa, detta för 

att hålla statusen på modellen uppe. Men hur familjer och deras nätverksutbildning i 

Karlstadmodellen har bekostats ser olika ut i olika kommuner. Eva berättar att de själva 

betalade familjens utbildning och till förskolans personal sökte man bidrag, som man fick. I 

vissa kommuner är det barnhabiliteringen som betalar för handledaren, vilket är den som 
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utbildar familjen och nätverket. Eva säger att det inte är så ofta som man träffar handledaren, 

så det blir inte så höga summor det handlar om. 

 

Kring de barn som är med i Karlstadmodellen finns ett nätverk och detta nätverk kan se olika 

ut hos olika barn. Ibland kan det vara tjugo personer i ett nätverk och hos andra barn kanske 

det bara är en person. Det är oftast inte hela nätverket som träffar handledaren, utan det är 

familjen och den eller de ur förskolepersonalen som sköter träningen på förskolan som träffar 

handledaren. På träffen går man igenom vart barnet befinner sig utvecklingsmässigt, vad som 

behöver tränas mer på, och vad som är nästa delmål. Detta kallar man för att man gör en 

”lathund”. Där efter berättar de som var med på träffen vad det är man kommer att arbeta med 

den kommande tiden, så att till exempel morfar vet vad det är de tränar på så att även han kan 

hitta på en aktivitet som kan hjälpa till i träning, kanske åka till badhuset eller ta en promenad 

i skogen.    

 

Eva förklarar att när barnen är små kan träffarna handla om att man under den kommande 

veckan ska jobba med tjugo ord som handlar om våren, eftersom att det är vår och att man på 

förskolan kommer att prata mycket om våren och vad som händer då. När det gäller 

grammatiken kanske man kollar på om barnet talar i tvåords satser eller i treords satser och 

hur man ska jobba vidare för att komma upp till fyraords satser.  

Eva tycker att Karlstadmodellen är en bra modell utav den anledningen att det inte bara är en 

logoped som arbetar med barnets utveckling, utan att alla kan göra det. Om alla är medvetna 

om vart barnet befinner sig, kan alla vara med och hjälpa till. 

 

4.1.5 Att bli certifierad handledare 
 

Eva är certifierad handledare i Karlstadmodellen. Hon valde att bli det dels för att kunna 

hjälpa och stötta sin dotter bättre, men även för att hon ville lära sig mer om modellen. Detta 

är en utbildning på halvfart på distans i tre år. Det är ingen högskoleutbildning på grund av att 

Iréne Johansson inte ville att den skulle vara så forskningsstyrd, utan att den ska utgå ifrån 

varje enskilt barn som man jobbar med. Man träffas tre gånger under varje termin, ungefär i 

två dagar. Där emellan har man uppgifter och material som man arbetar med. Under 

utbildning följer man även ett barn med Downs syndrom, startar upp och handleder ett 

nätverk kring det här barnet. 

 

Eva berättar att när hon gick utbildningen var de sexton stycken. Sex av dessa var föräldrar till 

barn med Downs syndrom och de tio andra var allt ifrån logopeder, speciallärare, lärare och 

förskollärare. De kom ifrån Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Utbildningen hålls 

i Arvika och vem som helst kan söka till den, det finns bara ett krav och det är att man ska ha 

någon högskoleutbildning, men det behöver inte vara inom pedagogik.  
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4.1.6 Evas tankar om Karlstadmodellen 
 

Det Eva tycker är bäst med Karlstadmodellen är att fokus ligger på det enskilda barnet och att 

det är föräldrarna som vet bäst och inte experterna. Hon anser att det lätt blir utifrån 

experternas perspektiv och att detta inte alltid passar familjen och kanske absolut inte just det 

barnet. I Karlstadmodellen ligger fokus på hur man tillsammans kan hjälpas åt att föra barnets 

utveckling framåt.  

 

Hon berättar även att Iréne Johansson vill revidera sina böcker på grund av att språket börjar 

bli förlegat och att det till vissa övningar står att man till exempel ska öva ett ord i veckan, 

men att det i själva verket kan vara mer än tio ord i veckan. Skulle man bara träna på ett ord i 

veckan skulle barnet bara lära sig 52 ord om året, vilket skulle göra att ordförrådet skulle växa 

alltför långsamt. Men hon påpekar också att antalet ord man tränar ser olika ut från individ till 

individ. 

Eva påpekar att det finns många som anser att Karlstadmodellen är elitistisk, men att det ofta 

handlar om att de tror att man sätter en bebis i en stol för att man sen ska träna på tecken och 

ord i flera timmar. Men så är det inte! Det handlar om att vara med medveten om språket och 

att använda det på rätt sätt. Om man ändå sitter på golvet och leker med barnet, så kan man 

göra det på ett mer medvetet sätt och benämna de saker man leker med. Till exempel att det är 

en röd boll och att man rullar den. Det ska bli en del utav vardagen och inte vara ett tvång. 

En annan sak som Eva tycker är bra är att Karlstadmodellen har som en röd tråd genom hela 

livet. Modellen täcker från det att man är en nyfödd liten bebis till det att man är en väl 

kommunicerande, läsande och skrivande individ. Det man får lära sig som liten bygger man 

hela tiden vidare på.  

Eva tycker att de övningar som finns i Karlstadmodellen kan gynna en hel barngrupp och har 

man ett barn i barnguppen som behöver extra tid, kan det barnet få prova övningen en eller 

flera gånger innan, och på så sätt lättare kunna vara med när hela barngruppen gör övningen 

tillsammans.  

 

4.2 Intervju med Pia barnskötare 

4.2.1 Pia möter Ida och Karlstadmodellen 
 

Pia berättar att hon sammanlagt har arbetat inom barnomsorgen i 28 år. Hon började som 

dagbarnvårdare och sen arbetade hon som undersköterska på en barnavdelning på ett sjukhus 

och för fem år sedan fick hon erbjudande om att bli anställd på den förskola hon jobbar på 

idag. Det är ett föräldrakooperativ och det är här Eva och Bos dotter Ida med Downs syndrom 

har gått. 
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Det var Pia och en till i personalen på förskolan som skulle ha hand om Idas träning i 

Karlstadmodellen. Det var ett arbete som hon skulle börja med direkt när hon började på 

denna förskola. Hon hade inga kunskaper om tecken eller Karlstadmodellen sen tidigare, så 

det blev mycket att läsa och försöka lära sig. Till en början fick Pia ha en teckenbok med sig 

under varje träningstillfälle för att kunna teckna rätt.  

Under det första året fick vare sig Pia eller någon av kollegorna någon utbildning inom 

Karlstadmodellen eller tecken, berättar Pia. Men sen fick de två lärtillfällen då det kom en 

lärare och undervisade i tecken så att alla i personalen fick en liten teckenkurs.  

Idag är Ida så stor att hon går i förskoleklass och efter sommaren är det dags att börja i årskurs 

ett. Ida är bara på förskolan på eftermiddagarna, eftersom förskolan även bedriver fritids. Idas 

språk är idag så bra att hon knappt använder sig utav tecken längre.  

 

4.2.2 Att arbeta med Karlstadmodellen 
 

Pia berättar att när Ida var liten och tecknade som mest så använde man tecken för alla på hela 

förskolan, så mycket man kunde, hela tiden. Pia påpekar dock att man till en början i 

personalen fick påminna varandra att komma ihåg att teckna.  

Idag har man i stort sett slutat att använda sig utav tecken på förskolan. Detta är något som Pia 

tycker är synd, då hon anser att det finns många barn som kan dra nytta av att kunna teckna, 

att det kan främja språkutveckling hos barnen. Hon skulle gärna använda sig utav tecken i 

vardagen på förskolan.  

Barnen på förskolan tyckte att det var kul med tecken och att de efter ett tag var duktigare på 

att teckna än vad personalen var, berättar Pia glatt. Man hängde upp planscher med bilder och 

tecken på och man gjorde bordstabletter till vare barn med tecken på. Man gjorde allt man 

kunde för att både barn och personal skulle lära sig så mycket tecken som möjligt och komma 

ihåg att teckna. 

Pia är noga med att påpeka att det inte bara är att sätta sig ner och börja jobba med 

Karlstadmodellen, utan att det kräver att man läser på mycket, sätter sig in i modellen, för 

vissa saker är inte lätta. Hon förklarar att det nästan kändes lite som att böra om ifrån början 

när det kommer till verb, substantiv, pronomen och så vidare. Hon tycker även att vissa saker i 

modellen har varit bra och andra mindre bra, men hon skulle inte vilja ha den här erfarenheten 

ogjord och tycker att det är jättemycket bra erfarenheter som hon tar med sig från det här 

arbetet.  
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Pia är med i Idas nätverk. Hon berättar att man varje år åker på sommarskola i två veckor där 

man träffar andra barn med nätverk. Pia kan dock tycka att det tyvärr ofta är de barn med stört 

nätverk som först får plats på sommarskolan, vilket inte alltid kanske är det bästa. Pia har inte 

varit med på sommarskola de två senaste åren och kommer inte heller vara med i år, eftersom 

Ida är så stor nu och arbetet blir mer och mer inriktat på skolan och det har inte Pia så mycket 

användning för. ”Ida ska vidare nu”, säger Pia.  

Till en början fick de lägga ner omkring två timmar på träningen, förklarar Pia. Av dessa två 

timmar var det bara cirka fyrtio minuter som gick åt till själva träningen med Ida, resten av 

tiden gick åt att plocka fram saker, plocka bort och dokumentera arbetet. Men idag behöver 

man inte lika mycket tid eftersom Ida själv gärna är med att plocka fram och bort. Pia berättar 

att Ida aldrig heller har klagat eller inte velat följa med när det har varit dags för deras 

träningsstund. Hon har alltid tyckt att det har varit kul. Visst, säger Pia, finns det träningslekar 

som Ida har tyckt varit tråkigare än andra. Då har vi tagit något annat och antingen tagit den 

tråkiga senare eller vid ett annat tillfälle.  

Varje månad kommer det en specialpedagog och tittar på hur träningen går för Ida. Till en 

början tyckte Pia att det var jobbigt att det skulle sitta en person och titta på henne och Ida när 

de tränade, eftersom att hon själv kände sig lite osäker i det hon gjorde och inte riktigt hade 

lärt sig än. 

Pia berättar att hon vid några träningstillfällen hade tagit med sig några av de andra barnen 

som var nyfikna på att få vara med. Detta tyckte både de och Ida var roligt. Men det slutade 

nästan med att barnen bråkade om vilka som skulle få följa med och vara med på träningen.  

4.2.3 Pias tankar kring Karlstadmodellen 
 

Pia anser att man skulle kunna ta vissa lekar från Karlstadmodellen och använda sig utav i 

barngruppen. Men, säger hon, det gäller att alla i personalen är med på det och är med på vad 

det handlar om och vill åt samma håll. ”Det är inte bara att gå in där och sätta sig”, säger Pia.  

I slutet av intervjun berättar Pia att Ida har ändrat hennes syn på barn som är i behov av stöd 

och framför allt på barn med Downs syndrom. Pia hade aldrig tidigare jobbat med barn med 

Downs syndrom innan hon träffade Ida. Hon påpekar även att det är ett väldigt stort arbete 

som Idas familj har lagt ner på den träning som Ida har fått. Att Idas föräldrar är väldigt 

engagerade i Idas utveckling.  

Pia anser inte att Karlstadmodellen är för jobbig och på för mycket allvar för barn, utan att det 

finns så mycket roligt träningsmaterial i modellen att det, trots att det är träning blir till en lek. 
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4.3 Intervju med Sjuksköterskor på BVC (Barnavårdscentralen) 

På BVC kontrollerar barns språkutveckling hela tiden, förklarar Anna. Det är inte bara 

talspråkets utveckling som man har koll på, utan även om barnet uppfattar ljud, hörseln. 

Hörseln är något som man tittar på redan på förlossningen och sen igen på BVC när barnet är 

tio månader.  

Anna forstätter med att berätta att när barnet är sex veckor gammal kontrollerar man om 

barnet ger ett svarsjoller, om barnet inte gör det så avvaktar man till det att barnet är sex 

månader. Har barnet fortfarande inget svarsjoller kontaktar man hörsel och logoped.  

Vid varje BVC-besök tittar man på vilken kontakt man får med barnet när man talar till det, 

fyller Britta i. Hon förklarar att detta kan vara något som man som förälder inte tänker på när 

man är där.  

De forstätter att förklara att man vid tio månaders ålder tittar på att barnet visar att det har en 

viss ordförståelse. Detta göra man till exempel genom att fråga vart lampan är och barnet tittar 

då kanske upp i taket eller så kanske man frågar barnet om det kan klappa i händerna, detta 

utan att någon visar hur man klappar i händerna först, för då blir det en imitation. 

När man kommer på ett och ett halvt års kontrollen så frågar man föräldrarna hur många ord 

barnet kan säga, berättar Lisa. Man räknar med att normalt ska barnet kunna mellan åtta och 

tio ord. Uttalet behöver inte vara rent eller korrekt, men de ska i alla fall kunna benämna 

några saker. Om barnet sen kallar en ko för mu eller en bil för brum så gör inte det så mycket.  

När barnet är två och ett halvt år gör man en språkutvecklingsbedömning. Det går ut på att 

man visar olika saker för barnet och frågar om barnet vet vad det är för något. Man visar till 

exempel en docka, barnet säger då kanske docka eller bebis. Man frågar om barnet kan peka 

på dockans näsa och sedan om barnet kan peka på sin egen näsa. Man visar barnet olika djur 

och ber barnet att säga vad det är för något djur. Barnet måste inte ha det korrekta ordet för 

djuret, håller man upp en hund och barnet säger vov vov så är det inget fel med det, eller om 

barnet kallar en ko för häst. Huvudsaken är att barnet benämner saker och att den har en 

förståelse. Barnet ska även klara av att placera någonting i till exempel en kopp eller på en 

tallrik och även veta vad som till exempel är en liten bil och en stor bil, om man håller upp två 

olika stora leksaksbilar.  

Britta påpekar dock att det inte alltid är så lätt att få en 2,5-åring att prata, de blir ofta väldigt 

tysta i dessa situationer. Några knep som de har är att gå ut i väntrummet och sätta sig med 

föräldrarna medan barnet leker för att se hur språket är då, eller så går man under besökstiden 

ut ur rummet och lämnar föräldern och barnet själva en liten stund för att se om barnet börjar 

prata under tiden som sjuksköterskan inte längre är kvar i rummet. 

När det gäller ordförståelse och talutveckling hos barn brukar man försöka ta det lite lugnt 

innan man tar kontakt med hörsel, logoped och i vissa fall även psykolog, förklarar Anna. Ser 
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man vissa saker vid ettårskontrollen kan man vänta till kontrollen man gör vid två och ett 

halvt. Om utvecklingen fortfarande är brisfällig väntar man i vissa fall ytterligare ett halvår 

och tar kontakt när barnet är tre. Hon förklarar att det ibland kan hända mycket under bara sex 

månader på ett barns språkutveckling, vilket kan göra att det är som att träffa ett helt annat 

barn.  

Britta berättar att barn som lär sig två språk brukar i regel vara lite senare i sin 

språkutveckling än barn som bara lär sig ett språk.  

Hörseln är det som man alltid testar först, förklarar Lisa. Detta för att kontrollera att det inte är 

en hörselnedsättning som gör att språkutvecklingen inte kommer igång. Efter det är det 

logopeden som man går vidare till och ibland även psykolog för att göra en 

utvecklingsbedömning.  

Om man vid fyraårskontrollen av ett barn känner att det här är bara språkkunskaper som inte 

vill falla på plats kopplar man bara in logopeden. Om man däremot anser att det här är något 

annat som inte stämmer, då tar man kontakt med alla tre, hörsel, logoped och psykolog. Detta 

på grund av att det är långa väntetider hos psykologen.  

Vid fyraårskontrollen tittar man på barnets uttal. I detta test är BVC lite hårdare och barnet får 

inte ha mer än fem uttalsfel. Har barnet mellan ett och fem uttalsfel gör man om testet vid fem 

års ålder, är det däremot mer än fem fel tar man kontakt med logopeden. Om barnet vid fem 

och ett halvt års kontrollen har några enstaka uttalsfel brukar man i regel fråga föräldrarna om 

de vill ha en tid hos logopeden, annars är det oftast så att det växer bort med tiden. 

Hela tiden är sjuksköterskorna på BVC på föräldrarna om hur viktigt det är att man läser för 

barnen, benämner det man gör, exempelvis att ”mamma kokar gröt till dig” eller ”nu ska 

pappa och du gå och byta blöja”, påpekar Anna. Det är viktigt att prata mycket med barnet, 

detta för att barnet ska få höra språkets språkmelodi.  

Lisa berättar att hon tidigare jobbade på BVC i en annan kommun. I den kommunen använda 

man sig mycket utav tecken på förskolorna. Detta var framförallt för att de barn med annat 

modersmål lättare skulle lära sig det svenska språket och kunna kommunicera med pedagoger 

och barnen. Att använda sig av tecken har de tycket har fungerat jättebra och det hade även 

kommit föräldrar och ansett att även de ville lära sig tecken, eftersom barnen kom hem och 

tecknade hemma och föräldrarna visste inte vad det var barnen ville.  

De börjar med tecken på förskolan redan när barnen är ett år och Lisa tyckte att det var riktigt 

kul att se hur fort de små barnen tog till sig tecken och lärde sig teckna. Hon förklarar att 

anledningen till att de gjorde på det här viset var för att de hade en väldigt drivande och bra 

specialpedagog. Anna undrar då varför man inte gör på samma sätt i denna kommunen.  
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Britta tar även upp det att man när man på BVC känner att man är osäker på ett barns 

språkutveckling så tar man ofta kontakt med logopeden, bara för att vara på den säkra siden. 

Detta är för att BVCs egna bedömningsmaterial är väldigt basalt.  

BVC försöker även ha en bra kommunikation med kommunens förskolor, eftersom 

personalen på förskolorna träffar barnen i flera timma och personalen på BVC i bara cirka en 

halvtimme, och det kan vara svårt att göra en bedömning på den knappa tiden. Denna 

kommunikation är enbart med föräldrarnas tillåtelse.   

Om man som förälder till ett friskt barn skulle komma och säga att man vill lära sig tecken för 

att främja sitt barns språkutveckling, så skulle personalen på BVC inte veta vad de skulle 

svara. Anna tror att de skulle kontakta logopeden, bara för att se om den skulle ha några tips 

på vart man kan vända sig för att få sådan hjälp. 

Vare sig Anna, Britta eller Lisa hade inte hört talas om Babytecken, när jag nämnde den 

boken, de blev nyfikna och pratade om att de skulle kunna vara något att ta upp på måndagar 

när de är med på öppna förskolan och pratar om olika saker med föräldrar. 

4.4 Enkätundersökning 

Sammanlagt delades ut 101 enkäter, vilket är 16 förskolor med sammanlagt 32 avdelningar, 

en extra enkät på varje avdelning. Tillbaka kom det från 14 förskolor, vilket ger ett bortfall på 

två förskolor och som i sin tur ger 13 obesvarade enkäter plus de extra 32 som delades ut. 

Dessa 14 förskolor genererade i 56 besvarade enkäter, varav 33 från utbildade förskollärare, 

19 från utbildade barnskötare och fyra från personer som har annan utbildning. 

4.4.1 Kännedom 

I cirkeldiagrammen nedan kan man utläsa vilken kännedom de tre olika grupperna inom 

förskoleverksamheten har av Karlstadmodellen och TAKK (tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation).  
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Figur 1. Detta diagram visar på hur många procent av förskollärarna som kände till Karlstadmodellen och 

TAKK.  

 

Figur 2. Detta diagram visar på hur många procent av barnskötarna som kände till Karlstadmodellen och TAKK. 

I den tredje gruppen, som består av de som har annan utbildning än förskollärare eller 

barnskötare, är det bara fyra personer och utav den anledningen har det inte gjorts ett diagram 

över dem. Två av dem hade ingen kännedom av vare sig Karlstadmodellen eller TAKK och de 

andra två hade bara hört talas om dem. Utav denna anledning är de inte heller medräknade i 

kommande diagram, utan det är bara resultatet av de svar som förskollärare och barnskötare 

har givit.  

 

 

 

 

Kännedom hos förskollärare 

Karlstadmodellen 13 % 

TAKK 18 % 

Båda 24 % 

Ingen kännedom 45 % 

Kännedom hos barnskötare 

Karlstadmodellen 10% 

TAKK 15% 

Båda 21% 

Ingen kännedom 52% 
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4.4.2 Typ av kännedom 

I stapeldiagrammen en nedan kan man se skillnaden mellan förskollärarnas och barnskötarnas 

svar på de olika frågorna.  

Karlstadmodellen 

  

Figur 4. Detta diagram visar hur många procent av förskollärarna respektive barnskötarna som har svarat på de 

olika frågorna gällande Karlstadmodellen. 

Det man kan utläsa av diagrammet är att förskollärarna i större utsträckning har arbetat med 

Karlstadmodellen. Däremot så är det fler barnskötare som har hört talas eller läst om 

Karlstadmodellen än förskollärarna. Det är enbart förskollärare som anser att 

Karlstadmodellen kräver mycket, vilket skulle göra att modellen svår att arbeta med i 

barngrupp.  
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TAKK 

 

Figur 5. Detta diagram visar hur många procent av förskollärarna respektive barnskötarna som har svarat på de 

olika frågorna gällande TAKK. 

Det man kan utläsa från det här diagrammet är att det är mer lika mellan förskollärarna och 

barnskötarna i det stora hela, om man jämför med diagrammet över Karlstadmodellen. Det är 

fler som känner till TAKK och har arbetat efter den på olika sätt. Det är endast barnskötare 

som anser att TAKK skulle kräva för mycket arbeta för att man ska kunna arbeta efter den i 

barngrupp. Men det är endast förskollärare som har arbetat efter TAKK i barngrupp. 

4.4.3 Svaren från de öppna frågorna 

I enkätundersökningen ombads respondenterna att skriva på vilket sätt de har eller jobbar med 

språkutveckling. Något som de allra flesta tog upp som viktigt var att samtala mycket, 

diskutera och ställa frågor och att vara närvarande som pedagog. Det var även många som 

påpekade att man skulle vara noga med att frågorna inte var ja- och nej-frågor.  
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Många tog även upp att det var bra att benämna allt man gör, alla händelser och alla saker och 

på rätt sätt, använda sig av rätt ord. Ett exempel som gavs var att om ett barn tappar sin 

smörgås på golv och sitter och pekar på den, att man då som pedagog inte bara böjer sig ner 

och tar upp den, inte heller att man bara säger ”ska jag ta upp den?”, utan att man benämner 

hela händelsen. ”Oj tappade du din smörgås på golvet? Vill du att fröken plockar upp din 

smörgås åt dig och lägger den på bordet igen”. På detta sätt får barnet höra vad det var som 

barnet tappade, vart det hamnade, att fröken kan plocka upp smörgåsen och att fröken lägger 

den på bordet. 

Både förskollärare och barnskötare skrev om vikten av böcker. Att ha högläsning, att barnen 

bläddrar själv i böcker, att dramatisera böcker på olika sätt, berätta sagor utan böcker, 

flanosagor och att barnen själva skulle få göra egna sagor och berätta för varandra.  

Man använder sig dessutom av mycket rim och ramsor, sånger och en del mungymnastik. 

Man talade även en del om att dela barnen i mindre grupper för att ge dem mer utrymme till 

att prata och lyssna på varandra, här talade man även om att man kunde dela in dem efter 

ålder och mognad.  

Det fanns även en del modeller och metoder som kom upp: Babblarna, Språkormen, 

Bornholmsmodellen, Bildstöd, BLISS, Pictogram, Start/Stegvis, Språklust, Granen, 

Ljudormen, Tungan rätt i mun, TRAS och Kiwimetoden. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer det litteratur, resultat och metod att diskuteras. Syftet och 

frågeställningarna upprepas även för att ha dem färskt i minnet. 

5.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Karlstadmodellen och TAKK kan användas i 

förskoleverksamheten för att främja hela barngruppens språkutveckling. 

 

5.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 På vilka sätt skiljer sig språkutvecklingen hos barn med Downs syndrom från barn 

med normal språkutveckling? 

 Hur arbetar man med barns språkutveckling ute i förskoleverksamheten? 

 Vilken kännedom har man i förskoleverksamheten om Karlstadmodellen och TAKK? 

  

5.2 Språkutveckling 

I den här studien har det tittats närmare på Karlstadmodellen och TAKK (Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Undersökningen har gått ut på att besvara 

de frågor som finns i frågeställningen genom litteratur, intervjuer och enkätundersökning. 

Karlstadmodellen och TAKK är två modellen som riktar sig till bland annat barn med Downs 

syndrom, frågan var om man i förskoleverksamheten skulle kunna använda sig utav dessa två 

modeller för hela barngruppens språkutveckling. 

Lindö (2009) talar om att ett barns språkutveckling börjar redan som litet foster, inuti 

mammans mage. Fostret hör mammans kroppsljud och när hon talar och sjunger och kan även 

höra de som talar med mamman. Så fort barnet är fött så börjar språksocialiseringen för 

barnet.  

I den mesta litteraturen som gått igenom till den här undersökningen har man talat om att barn 

lär sig språket tillsammans med sin omgivning (Arnqvist, 1993, Strömqvist, i Bjar & Liberg 

red. 2010, Johansson m.fl. 1996). Detta gäller oavsett om barnet har en normal 

språkutveckling eller om barnet har Downs syndrom. Respondenterna på BVC tryckte även 

de på hur viktigt det är att samtala mycket med sitt/sina barn. 

5.3 Normal språkutveckling och språkutveckling vid 
Downs syndrom 

Jag har under min sista termin och arbetet med den här studien lärt mig en del om barn i 

behov av stöd och då framför allt barn med Downs syndom och deras språkutveckling.  
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Det som jag farmför allt har lärt mig är att den största skillnaden mellan barn med Downs 

syndrom och normala barn är att allt kommer lite senare hos barn med Downs syndrom. Det 

handlar inte bara om språket utan även motoriken. Det tar längre tid innan man som förälder 

får se det första leendet och kan behålla en längre ögonkontakt, innan barnet tar sina första 

steg och säger sitt första ord (Johansson m.fl., 1996).  

Intervjurespondenten Eva, som är mamma till Ida med Downs syndrom, berättar att Ida 

började tala när hon var fyra år, medan Idas lillasyster Mia, som har normal utveckling, talade 

som ettåring. Ida kommunicerade däremot med tecken med sin omgivning, lika bra som sina 

jämnåriga kamrater på förskolan gjorde med tal. Eva berättar i intervjun att även Mia 

tecknade innan hon talade och Eva tror att på grund av att Mia kunde teckna så kom talet så 

pass tidigt på henne. Vid normal språkutveckling, skriver Johansson m.fl.  (1996), brukar 

barnet säga sina första ord runt ett års ålder. Barn med Downs syndrom har vid den här åldern 

precis kommit in i fasen där man med hjälp utav blick, mimik och kroppsrörelse fångar 

uppmärksamhet av personer runtomkring och får dem att förstå vad man vill ha. Johansson 

m.fl. (1996) skriver att barn med Downs syndrom ligger oftast ett steg efter normalfödda barn. 

Detta gäller ögonkontakt och första leendet, hörselns uppfattning av vårt språkljud, de första 

orden, ordexplosionen, ordförståelsen och så vidare. Även om Eva inte nämnde något hur 

gammal Ida var vid första leendet, så stämmer det Eva berättar om Idas sena tal överens med 

vad Johansson m.fl.  (1996) skriver. 

Enligt forskningen kan man under hela utvecklingsfasen se att barn med Downs syndrom 

ligger steget efter normala barn. Om man till exempel tar ordförrådet så skriver Strömqvist (i 

Bjar & Liberg red. 2010) att det till en början växer långsamt hos barn med normal 

språkutveckling. Men när de nått ett förråd på 25-50 ord börjar oftast en ordspurt, något som 

Johansson (1996) kallar för ordexplosion. Strömqvist (i Bjar & Liberg red. 2010) menar att 

detta oftast sker i slutet av barnets andra levnadsår. I jämförelse med detta skriver Johansson 

m.fl.  (1996) att barn med Downs syndrom inte är en explosion med ord på samma sätt. 

Ordförrådet växer långsamt och orden är oftast mindre avancerade. Det beror troligen delvis 

av att barnen talar mer sällan än normala barn, de använder orden ett och ett och det tar längre 

tid innan de börjar bygga ettordssatser efter varandra. Eva talar aldrig om någon ord explosion 

hos Ida. Däremot berättar hon att Ida tecknade lika bra som sina jämnåriga kamrater talade 

när hon var ett och framåt. Så Idas ordförråd måste på vis ha varit lika stort som sina 

kamraters och man kan då säga att det Strömqvist (i Bjar & Liberg red. 2010) och Johansson 

m.fl.  (1996) säger inte riktigt stämmer, i alla fall inte på Ida. Men Ida har sedan hon var 

nyfödd haft språkmedvetna föräldrar och som arbetat hårt för att Ida ska få den bästa tänka 

bara språkutvecklingen genom att arbeta med Karlstadmodellen. Men det är svårt att svara på 

om det är tack vara Karlstadmodellen som Idas ordförråd är den samma som sina kamraters 

eller inte, det är ingen som kan veta hur Idas språkutveckling skulle ha sett ut utan 

Karlstadmodellen och tecken. 
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Att barn med Downs syndrom talar mer sällan behöver inte bero på att ordförrådet är litet, 

utan det är mer troligt att det är på grund av att det är själva ordformandet som är svårt, att tala 

(Johansson m.fl., 1996). Johansson m.fl.  (1996) skriver att ordförståelsen både hos barn med 

normal språkutveckling och barn med Downs sydrom är större än ordanvändandet. Men på 

grund av att barn med Downs syndrom har svårt för att bilda vissa ljud med munnen och få 

till orden, är detta kunskap som inte syns. Det är här Idas tecknande med teckenspråk kan 

synliggöra hennes språkförståelse. 

 

5.4 Arbeta med språkutveckling 

I enkätundersökningen ombads respondenterna att skriva ned på vilket sätt de har arbetat och 

arbetar eller vill arbeta med språkutveckling i verksamheten. Det blev många svar och det var 

många som var lika.  

Jag blev inte förvånad över att svaren var så lika som de var. Många av svaren var sådana svar 

som jag själv skulle ha angett. Däremot växte en fundering kring varför det var så många som 

inte hade svart på dessa frågor. Utav 56 deltagare i undersökningen var det femton stycken 

som lämnade frågorna om hur man arbetar/arbetat med språkutveckling blanka. Kan detta 

bero på att enkätens frågor var utformade på ett sådant sätt att det var svårt att förstå frågorna 

eller trodde man att hela enkäten handlade om Karlstadmodellen och TAKK och av den 

anledningen bläddrade man inte till sista sidan?   

Som jag skrev i inledningen har jag dyslexi och att jag på grund av det vill göra allt för att 

underlätta min sons språkutveckling och för att han ska knäcka läskoden lätt. Jag skrev även 

att vägen till läsning och skrivning går genom språket enligt Arnqvist (1993), Lindö (2009) 

och Liberg (2010). Sjuksköterskorna på BVC berättade  under intervjun att de ofta förklarar 

vikten av att läsa för barn för föräldrarna. Detta är i enighet med Liberg (2010) som skriver 

bland annat att barn som man läser för tidigt och som får vara med i en berättarkultur får en 

längre startstäcka för att själv lära sig läsa och skriva och även Arnqvist (1993) som talar om 

att det finns olika studier som visar hur viktigt det är att barn får en positiv erfarenhet när det 

gäller läsning. Detta är något som många av respondenterna talar om i enkäten, att de anser att 

läsningen är viktigt för språkutvecklingen. 

Något som de allra flesta respondenterna talade om var att man som vuxen ska benämna saker 

och det man gör. Att man använder sig utav de rätta orden för saker, för att barnen ska få en 

korrekt uppfattning. Detta är även något som Johansson m.fl. (1996) tar upp vid flera 

tillfällen, vikten av att det finns språkmedvetna vuxna med i barnets liv. Vuxna som talar med 

ett barnanpassat språk som hela tiden för barnet framåt i sin språkutveckling, till nästa 

utvecklingsnivå. Vuxna som hjälper barnet att hålla den röda tråden genom samtalet 

(Johansson m.fl., 1996). 



 

37 

 

Respondenterna tog även upp andra modeller för språkutveckling, varav det var fyra stycken 

som förekom mest bland svaren Bornholmsmodellen, Språkormen, Språklust och Granen. 

Den enda utav dessa som jag själv känner till är Bornholmsmodellen. En femte modell som 

kom upp var Babblarna. Babblarna kommer ursprungligen från Karlstadmodellen, men Iréne 

Johansson och Hatten förlag har tillsammans tagit ut Babblarna som ett eget material. 

Funderingen jag har haft sen jag kom ikontakt med Karlstadmodellen har varit att om det är 

ett sådant bra hjälpmedel för barn med Downs syndrom, varför använder man den inte till alla 

barn? Och om Babblarna är en del utav Karlstadmodellen, varför har man plockat ut den och 

gjort den mer som en egen del? 

Det man kan säga att alla respondenter, förutom de femton som valde att inte skriva något, är 

eniga om att det viktigaste för barns språkutveckling är engagerade vuxna. 

5.5 Att arbeta med Karlstadmodellen och TAKK 

När undersökningen påbörjades, var den förutfattade mening att för att främja alla barns 

språkutveckling så borde Karlstadmodellen och TAKK vara två jättebra modeller att använda 

sig utav i förskolan.  

Men genom att ha läst om Karlstadmodellen och TAKK och respondenternas svar under 

intervjuerna och svaren från enkätundersökningen har den förutfattade meningen ändrats lite.  

 

5.5.1 Karlstadmodellen 

Som tidigare nämnts uppkom en förutfattad mening, när den första kontakten med 

Karlstadmodellen skedde, att med tanke på att modellen ger en sådan bra start i 

språkutvecklingen för barn med Downs syndrom, borde den kunna göra samma sak för barn 

som inte har Downs syndrom.  

Jag tror fortfarande att det är möjligt, men resultatet av undersökningen gör att jag inte tror att 

man som förälder till ett barn med normal utveckling, vill lägga ner den tid och engagemang 

det tar att arbeta med Karlstadmodellen. Men självklart kan det finnas undantag.  

Karlstadmodellen bygger på tre hörnstenar, som Johansson (1988) skriver om. Den första 

hörnstenen handlar om att man börja med stimulering så tidigt som möjligt i ett barns liv. 

Först handlar det om beröring, kroppsmassage, för att barnet ska få lära känna sin egen kropp. 

I kommunen där jag bor anordnas babymassage, oftast genom de olika öppna förskolorna, och 

om man som förälder till en bebis deltar i detta så hjälper man alltså sitt barn att lära känna sin 

kropp, utan att man arbetar efter Karlstad modellen. En annan sak som Johansson (1988) 

skriver om är att man ska börja med olika rytmer från det svenska språket. Till exempel dä, 

da, bo och så vidare. Dessa rytmer ska man upprepa många gånger, ett i taget. Man börjar 

med att stavelsen ska vara lång, nästa vecka kort och veckan därpå ska man ha varannan lång 



 

38 

 

och varannan kort. Detta tror jag att man som förälder till ett normalfött barn inte gör, om man 

inte är väldigt språkmedveten. Varför gör man det då med barn med Downs syndrom? Jo, för 

att barn med Downs syndrom oftast har svårare för att höra ljudvariationer (Johansson, 1988). 

Den andra hörnstenen handlar om att barnet ska få lite av denna träning varje dag och i 

upprepning i flera dagar (Johansson, 1988). Om man då tar detta med kroppsmassage igen. 

Som förälder till ett normalfött barn gör du troligen inte kroppsmassage på ditt barn varje dag. 

Det är mer troligt att om man går på babymassage med sitt barn så kanske man gör de 

övningar man har lärt sig en eller två gånger under veckan, innan nästa träff är. Självklart 

finns det säkert de som gör det oftare och de som gör det mer sällan. Men det jag försöker 

komma fram till är att jag inte tror att man lägger lika mycket tid på det som föräldrar till barn 

med Downs syndrom, som har valt att satsa på Karlstadmodellen, gör. 

I enighet med vad Johansson m.fl. (1996) skriver angående den andra hörnstenen, talar både 

Pia och Eva om den dagliga språkträningen med Ida, både i hemmet och på förskolan. Det är 

ingen av dem som anser att det skulle bli för jobbigt för barnet, och båda två uttrycker de den 

glädje och engagemang som Ida har för sin träning, och alltid har haft. Trolighen för att det 

alltid har varit en del av Idas vardag och ofta som en lek mellan henne och hennes föräldrar 

eller Pia. 

Eva tar upp i intervjun att det hon tycker är så bra med Karlstadmodellen är att fokus ligger på 

det enskilda barnet och att det är föräldrarna som vet bäst om sitt barn. Karlstadmodellen 

anpassas hela tiden efter barnet och familjen och det är egentligen föräldrarna som bestämmer 

hur mycket man ska göra eller hur lite. Om detta skriver även Johansson m.fl.  (1996) om. 

Hon skriver att alla barn är olika och lär sig på olika sätt, oavsett om de är i behov av särskilt 

stöd eller normalfödda barn. Johansson m.fl.  (1996) menar att det då ställer extra höga krav 

på den vuxne, som ska arbeta med Karlstadmodellen, att den anpassar arbetet efter just de 

barn som är framför dem där och då. 

 Eva och hennes man Bo gick in helhjärtat i Karlstadmodellen för att ge Ida så mycket 

stöttning som de kunde med hjälp av träningen, och det blev ett bra resultat. Eva säger själv 

att man självklart inte kan veta hur Idas språk skulle vara idag om de inte hade arbetat efter 

Karlstadmodellen. Men Eva tycker att det är skrämmande att möta andra barn med Downs 

syndrom i Idas ålder som inte har fått någon stöttning i sin språkutveckling.  

Bergem och Rognild (2003) skriver att har man inget språk, kan man inte förstå eller göra sig 

förstådd i en kommunikation, så hamnar man lätt i ett utanförskap. De skriver att ordet 

kvalitet kan betyda olika saker för olika människor, men att det troligen alla skulle hålla med 

om, är att möjligheten till att få utvecklas och att få ha kontroll över sitt eget liv, vara 

självständig, är saker som de allra flesta ser som en självklarhet. Men har man inget språk, 

kan man inte förstå vad andra säger eller få andra att förstå vad man själv säger, då är inte 
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möjligheten till utveckling, kontroll över sitt eget liv och självtändighet så självklar längre. 

Man kan till och med fråga sig: har man inget språk, kan man ens tänka då? 

 

5.5.2 TAKK 

TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Ifrån början var 

uppfattningen att TAKK var det nya namnet på TSS, tecken som stöd. Men efter att ha läst 

Heister Trygg (2010) så har det visat sig att TAKK är en sak och TSS är en annan. 

Uppfattningen efter studien är fortfarande att man skulle kunna använda sig utav TAKK i 

förskolan för att främja språkutvecklingen. Heister Trygg (2010) skriver visserligen att det 

finns en modell som heter Tecken i förskola/skola och att den vänder sig till barn, framför allt 

barn med annat modersmål för att de lättare ska lära sig det svenska språket. Men även 

svenskfödda barn för att även deras språkutveckling ska underlättas.  

Trots sökande har tyvärr inget underlag till hur man arbetar efter Tecken i förskola/skola 

hittats, men min gissning är att det egentligen i stort sett är som TAKK.  

Heister Trygg (2010) skriver att TAKK vänder sig till hörande personer men som har en, eller 

löper risk för, språkstörning. Hon skriver även att man använder sig ofta utav TAKK vid 

språkträning hos barn med Downs syndrom.  

Precis som i Karlstadmodellen så har man att nätverk med personer runt den individ som 

använder sig utav TAKK, som även de använder TAKK. Dessutom introducerar man TAKK 

så tidigt som man kan i barnets liv (Heister Trygg, 2010). Eva förklarar i intervjun att Idas 

lillasyster Mia är uppväxt i en miljö med tecken som ett komplement till språket, och trotts att 

hon har en normalutveckling, så lärde hon sig att kommunicera med tecken innan hon talade, 

men hon talade som ettåring. Runt Mia fans inget nätverk som det finns runt Ida. Mia var och 

är inte i behov av det. Men trots det lärde hon sig tecken, kommunicerade med tecken innan 

tal och lärde sig tala tidigare än vad hon troligen skulle ha gjort om hon inte hade haft tecken, 

tror Eva.    

Tolkningen som görs av resultatet är att TAKK på sätt och vis skulle kunna ses som 

Babytecken och Tecken i förskola/skola tillsammans. I intervjun med Pia berättar hon hur alla 

barn på förskolan lärde sig tecken och tyckte det var roligt och att de tillslut var bättre på att 

använda tecken än vad pedagogerna var. Vad detta visar på är att även om Ida i det här fallet 

redan kunde tecken så lärde sig de andra barnen tecken allt eftersom. Man började inte från 

början med hela barngruppen, utan de andra barnen fick haka på där Ida var, och de lärde sig 

snabbt. Detta gav Ida möjlighet att kunna göra sig förstådd i hela barngruppen. 

Men om svaret på min fråga, om man kan använda sig utav TAKK i förskoleverksamheten, är 

nej enbart för det finns en modell för förskoleverksamheten, som troligen i stort sett är 
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densamma som TAKK. De enda skillnaderna som hittills har hittats är att målgruppen är 

olika, att man helst ska introducera TAKK innan förskoleåldern och att man i TAKK har ett 

nätverk kring det barn som använder sig utav TAKK.  

 

5.5.3 Svaren från enkätundersökningen 

Vad blev då resultatet av enkätundersökningen gällande TAKK och Karlstadmodellen?  

Av gruppen förskollärare 45 % som inte kände till vare sig TAKK eller Karlstadmodellen och 

av gruppen barnskötare var det 52 %. En tanke här är att man självklart vet att man kan 

använda sig utav tecken i förskolan och som stöd till enskilda barn, men att man inte ha hört 

ordet TAKK tidigare, och därför vet man inte vad det innebär. Och när det gäller 

Karlstadmodellen, är uppfattningen den att det har med att göra att modellen vänder sig till 

familjer med barn med Downs syndrom och det är endast när dessa barn kommer till 

förskolan som man kommer ikontakt med Karlstadmodellen.  

Jag blev inte så förvånad över att antalet procent som kände till TAKK var högre hos både 

förskollärare och barnskötare, än antalet som kände till Karlstadmodellen. Däremot hade jag 

nästan förväntat mig att procentantalet skulle vara lägre gällande kännedomen av 

Karlstadmodellen och högre gällande TAKK.  

De svar som respondenterna gav på frågan på vilket sätt de kände till Karlstadmodellen och 

TAKK, så väckte det hos mig bara mer frågor än vad jag fick svar på. Formuleringen av 

enkätfrågorna borde ha sett annorlunda ut, på så vis hade svaren varit mer konkreta.  

Genom de resultat som intervjuerna med Eva och Pia gav, gällande Karlstadmodellen, kan 

man säga att det inte är så lätt, eller rättare sagt att man inte bör, plocka vissa delar och arbeta 

efter, eftersom det är helheten, den röda tråden, som är det viktiga. Men när nästan 60 % av 

förskollärarna som kände till Karlstadmodellen har svarat att de har arbetat efter vissa delar, 

så kan man börja fundera på vilket sätt de har gjort det. Även här väcks det mer frågor som 

man skulle vilja veta svaren på.  

När man tittar på diagrammet över TAKK, figur 5, så är det något som sticker ut väldigt och 

det är att det är cirka 85 % av barnskötarna som har arbetat efter TAKK tillsammans med ett 

barn i behov av särskilt stöd. Hur kommer det sig att det är fler barnskötare som har gjort det 

än förskollärare? Använder man barnskötare som en slags resurs till barn i behov av olika 

stöd? Eller är det något annat som gör att det är fler barnskötare?  

En annan sak som är konstig är att det bara är förskollärare som har arbetat efter TAKK i 

barngrupp. Varför har inga barnskötare gjort det? Dessutom med tanke på vad som kommit 

fram genom litteraturgenomgången om TAKK och att den vänder sig till individer som har, 

eller löper riks att få, en språkstörning, så kan man fundera på om de som har arbetat med 
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TAKK i barngrupp menar att de har arbetat med tecken i barngrupp, vilket enligt Heister 

Trygg (2010) är olika saker.  

5.6 Slutsatser jag drar 

De slutsatser jag drar efter den här undersökningen är att jag till en början skulle ha börjat 

med att läsa litteraturen och den forskning som fanns runt ämnet, innan jag skrev och 

skickade ut min enkät. På så vis skulle jag ha kunnat göra en bättre enkätundersökning och 

fått mer precisa svar. Den enkätundersökning jag gjorde väckte bara ännu fler frågor. 

Självklart är det frågor som man skulle kunna göra en vidare undersökning kring. Frågor som 

vet de som arbetar inom förskoleverksamheten vad som är skillnad på TAKK, TSS och tecken 

i förskola/skola tillexempel. Eller de som har arbetat efter vissa delar av Karlstadmodellen, 

hur har de gjort då? Har det varit i barngrupp eller med enskilt barn? Och varför har de gjort 

så? 

Jag har även lärt mig att det som skiljer TAKK och Karlstadmodellen ifrån arbetet med tecken 

som man använder sig utav i förskoleverksamheten, är att dessa två modeller är riktade om ett 

barn och att man har ett nätverk runt barnet som tillsammans arbetar för att ge detta barn den 

bästa möjlighet som går till att utvecklas till en språkande, skrivande och läsande individ. 

Jag är fortfarande i den uppfattningen att man skulle kunna använda sig av Karlstadmodellen 

och TAKK till normalfödda barns språkutveckling. Om man som förälder verkligen vill gå in 

i det arbetet. Däremot att arbeta efter modellerna i barngrupp kan vara svårt, om man ska 

arbeta efter dem som det är tänkt. Gällande TAKK finns det redan likande modeller som är för 

förskola/skola och när det gäller Karlstadmodellen kan man göra som Pia och Eva pratar om i 

intervjun. Har man ett barn i barngruppen som tränar sitt språk med Karlstadmodellen, kan 

man alltid ge detta barn möjlighet att träna några gånger på övningen och sedan ta med den ut 

i barngrupp. På så vis kan barnet i behov av stöd vara delaktigt i leken tillsammans med de 

andra barnen på ett annat sätt. Både Pia och Eva anser av att övningarna i Karlstadmodellen är 

roliga och mer som en lek. 

5.7 Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra intervjuer med logopeder som BVC 

kontaktar angående barns språkutveckling. Även att intervjua andra familjer med barn med 

Downs syndrom för att de hur de arbetar med barnens språkutveckling.  

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig mer i tecken för förskola/skola, hitta en 

förskola som använder sig utav den modellen och ser hur det arbetet fungerar.  

Om några år skulle det vara kul att träffa Ida igen och hennes familj för att se hur 

språkutveckling fungerar kanske som tonåring. Klarar hon fortfarande av att gå i samma klass, 

hinner hon med? Hur ser hennes lektioner ut? Har lärarna gjort någonting annorlunda? En 

skola för alla från förskola till gymnasium oavsett vilka behov barnet är i? 
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Bilagor 
Samtyckesbrev (Bilaga 1) 

 

 

Intervjuperson 

 

 Jag har fått information om studiens syfte samt att intervjun utförs utifrån forskningsrådets 

etiska principer. 

 

 Jag har blivit informerad om uppsatsskrivarens sekretess, min anonymitet samt hantering av  

intervjumaterialet. 

 

 Jag har fått information om att deltagandet i studien är frivilligt samt att jag när som helts 

kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor.  

 

 

Intervjuaren  

 

 Jag har informerat om studiens syfte, samt att intervjun utförs enligt forskningsrådets etiska  

principer. 

 

 Jag har informerat intervjupersonen om min sekretess, intervjupersonens anonymitet samt 

hanterandet av intervjumaterialet. 

 

 Jag har informerat intervjupersonen om att deltagandet är frivilligt och att denne när som 

helst kan välja att avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor. 

 

 Jag kommer behandla materialet med varsamhet. Jag kommer att avidentifieras 

intervjumaterialet.  

 

 

 

 

Datum, ort 

 

 

 

Intervjuperson  

 

 

 

Intervjuare 
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Brev till intervjurespondenterna (Bilaga 2) 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Julia Svensson och jag är XX år. Jag läser till förskollärare på Karlstads 

universitet och gör nu mitt examensarbete. 

Mitt examensarbete handlar om olika modeller/metoder för barns språkutveckling. 

 

Det är endast jag som kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna och de utskrivna 

intervjuerna kommer att vara avidentifierade. Deltagandet är självklart frivilligt och man kan 

närsomhelst avbryta intervjun.  

 

Forskningsetiska principer: 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

 
Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. 

 
Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 

ändamål. 

 

Om du är intresserad av resultatet kan jag mejla examensarbetet när det är färdigt. Har du 

några frågor är du mer än välkommen att höra av dig till mig antingen på:  

 

Mejl 

XXXXXXXX@hotmail.com 

Hem telefon 

05XX-XX XXX 

Mobil 

07X-XX XX XXX 

 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Julia J Svensson 

 

 

 

mailto:XXXXXXXX@hotmail.com
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Brev till förskolecheferna (Bilaga 3) 

Hej! 

 

Mitt namn är Julia Svensson och jag är XX år. Jag läser till förskollärare på Karlstads 

universitet och gör nu mitt examensarbete. 

Mitt examensarbete handlar om olika modeller/metoder för barns språkutveckling. 

 

Jag undrar om jag skulle kunna få skicka ut en enkätundersökning till dina förskolor? 

Frågorna gäller barns språkutveckling och det är personalen som ska besvara frågorna. 

 

Det är endast jag som kommer att ha tillgång till enkätundersökningen och den sammanställda 

datan kommer att vara avidentifierade. Deltagandet är självklart frivilligt.  

 

Forskningsetiska principer: 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

 
Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. 

 
Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 

ändamål. 

 

Om du är intresserad av resultatet kan jag mejla examensarbetet när det är färdigt. Har du 

några frågor är du mer än välkommen att höra av dig till mig antingen på:  

 

Mejl 

XXXXXXXXX@hotmail.com 

Hem telefon 

05XX-XX XXX 

Mobil 

07X-XX XX XXX 

 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Julia J Svensson 

 

 

 

 

mailto:XXXXXXXXX@hotmail.com
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(Bilaga 4) 

 

Intervju med Eva 

 

Visste ni innan er dotter föddes att hon hade DS? 

 

Hur snart fick ni hjälp eller fick ni söka hjälp själva? 

 

Hur kom ni i kontakt med Karlstadmodellen? 

 

Vad har den betytt för er? 

 

Har era två andra barn haft någon nytta utav Karlstadmodellen och tecken? 

 

Vad får man för utbildning, vilka får den, vem håller i den och kostar det något?  

 

Som handledare i Karlstadmodellen, vad är det du gör då och vad har du fått för utbildning 

då? 

 

Vem kan bli handledare inom modellen?  

 

Är man handledare ideellt?   

 

Intervju med Pia 

 

Hur länge har du jobbat inom barnomsorgen?  

 

Vilka språkutvecklings metoder/modeller har du kommit i kontakt med? Jobbat efter? 

 

Hur länge har du jobbat med Karlstadmodellen?  

 

Kunde du tecken innan Karlstadmodellen?  

 

Vad har du fått för utbildning i tecken?  

 

Är alla pedagoger på förskolan utbildade i tecken?  

 

Använder ni er utav tecken med hela barngruppen eller bara individen som är i behov av det 

stödet? 

 

Använder ni någon språkutvecklings modell/metod med hela barngruppen?  
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Intervju med BVC 

 

Hur kollar de språkutvecklingen hos barn? 

 

När anser man att ett barn är i behov av stöd i sin språkutveckling? 

 

Vem kontaktar man då? 

 

Om man som förälder till ett helt friskt barn skulle komma till BVC och säga att man vill lära 

sig att använda TAKK för att man tror på att det skulle underlätta språkutvecklingen för sitt 

barn, hur ställer man sig till den frågan? 

 

Vad finns det för andra språkutvecklingsmetoder som BVC kan tipsa om? 
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(Bilaga 5) 

 

Enkätfrågor 
Kön   

 

 

Man    

 

 

Kvinna 

 

 

Ålder 

 

 

 

Utbildning 

 

 

 

Antal år inom barnomsorgen 

 

 

 

Har du under din verksamma tid inom barnomsorgen kommit i kontakt med någon av 

dessa språkutvecklingsmodeller? 

 

 

Karlstadmodellen   

 

 

TAKK 

   

 

 

 

 

Om Karlstadmodellen, på vilket sätt har du kommit i kontakt med den? 

 

 

Hört talas om den/läst om den   

 

 

Arbetat efter vissa delar av modellen ihop med annat material  

 

 

Arbetat efter modellen i samband med att ett barn var i behov av särskilt stöd 
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Arbetat efter modellen i barngrupp  

 

 

Om du arbetat efter modellen, vad är din uppfattning av den? 

 

 

Den hjälper barngruppens språkutveckling på ett mycket bra sätt, samtidigt som 

den är rolig 

 

 

Den hjälper barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling på ett bra 

sätt, samtidigt som den är rolig 

 

Den är bra för barn som är i behov av särskilt stöd med sin språkutveckling men 

den kräver mycket arbete och därför svår att arbete med i en hel barngrupp 

 

 

Den kräver mycket arbete och är därför svår att jobba efter 

 

 

 

 

 

 

Om TAKK, på vilket sätt har du kommit i kontakt med den? 

 

 

Hört talas om den/läst om den   

 

 

Arbetat efter vissa delar av modellen ihop med annat material  

 

 

Arbetat efter modellen i samband med att ett barn var i behov av särskilt stöd 

 

 

Arbetat efter modellen i barngrupp  

 

 

Om du arbetat efter modellen, vad är din uppfattning av den? 

 

 

Den hjälper barngruppens språkutveckling på ett mycket bra sätt samtidigt som 

den är rolig 
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Den hjälper barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling på ett bra 

sätt samtidigt som den är rolig 

 

 

Den är bra för barn som är i behov av särskilt stöd med sin språkutveckling men 

den kräver mycket arbete och därför svår att arbete med i en hel barngrupp 

 

 

Den kräver mycket arbete och är därför svår att jobba efter 

 

 

 

 

 

 

 

Vet du någon annan bra modell/metod som är bra för barns språkutveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni någon specifik modell/metod som ni arbetar efter när det gäller barns 

språkutveckling på avdelningen du arbetar på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din hjälp och medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Julia Svensson 

 

 


