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ABSTRAKT 
 

Att möta och få ett barn till verksamheten som har Downs syndrom är något som både 
mottagits med glädje och rädsla från pedagoger. Ett barn med en funktionsnedsättning 
kan riva upp mycket olika känslor i ett arbetslag men kan samtidigt få ett arbetslag att 
reflektera över sina olika kunskaper och tillgångar som ett team. Detta var något som 
kom fram genom intervjuerna med pedagogerna som gjordes från olika kommuner i 
södra Sverige. Pedagogerna ansåg att det dagliga bemötandet gentemot alla föräldrar är 
avgörande för hur ett samarbete kring ett barns utveckling fortgår, men de ansåg också 
att erfarenheten av yrket och tidigare arbete med barn som har en funktionsnedsättning 
har betydelse. De fem föräldrar som intervjuades ansåg att erfarenhet av yrket inte 
spelade så stor roll utan hur pass öppen, empatisk och villig man var för att ta reda på 
mer om barnet och dess funktionsnedsättning var avgörande.  

  

Nyckelord: Bemötande, Downs syndrom, allmänt bemötande, barn med handikapp, 
förskola 
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1 INTRODUKTION 
 

Under vår VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) har vi flera gånger träffat barn med 
funktionsnedsättningen Downs syndrom, även privat har vi kommit i kontakt med 
Downs syndrom. Intresset för att just undersöka bemötandet mellan föräldrar och 
pedagoger uppstod under en VFU period då pedagogernas skulle få ett barn med 
Downs syndrom till hösten. Deras tankar kring barnet väckte en nyfikenhet för att 
göra en studie om hur både föräldrar och pedagoger upplever bemötandet mellan 
varandra. 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
verksamheten ska vara utformad så att den passar alla barn. Förskolan har ett ansvar 
för barn med särskilda behov, att alla ska få det stöd de behöver för att så långt som 
det är möjligt bli en naturlig del i sin barngrupp i verksamheten för att utvecklas så 
mycket som möjligt. Föräldrar till ett barn med särskilda behov har som alla föräldrar 
mest kunskap om sitt barn, något som de kan dela med sig av till pedagoger (a.a). 

Studien syftar till att ge en ökad förståelse om professionellt förhållningssätt, om hur 
man kan möta alla barn och deras föräldrar.  
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2 BAKGRUND 
Här i bakgrunden diskuteras teoriansansatsen, fakta kring Downs syndrom, 
bemötandet i förskolan och föräldrar som resurs och kommunikationen.   

2.1 Teoriansats 
Riddersporre (2003) menar att en av livets höjdpunkter är att få barn. Redan innan 
barnet föds skapar man bilder av det. Vem är barnet likt? Mamman eller pappan? 
Omställningen är stor och kanske ännu större om barnet föds med en 
funktionsnedsättning. Att få ett barn med funktionsnedsättning kräver extra mycket 
och det är föräldrarna som för barnets talan och som ser till att barnet får den hjälp de 
behöver. Därför är bemötande en del som är viktigt för barnet (a.a). 

2.1.1 Krishantering 

Enligt Cullberg (1992) påverkar en kris oss på olika sätt eftersom den ger oss en 
personlig historia och påverkar livsvillkoren. Cullberg menar också att en kris kan 
vara en personlig mognad och att en kris är något som de flesta går igenom någon 
gång i livet. 

Ett krisarbete består enligt Cullberg (1992) av fem olika faser som en människa går 
igenom. Den första fasen kallar han chockfasen denna fas är mellan tre till fem 
dagar. Här gör man allt för att inte inse vad som faktiskt har hänt. Man gör allt för att 
försöka undvika verkligheten (Cullberg, 1992). Många av föräldrarna upplever denna 
period som väldigt ångestladdad och svår. Funderingarna är många, hur ska jag klara 
av detta och hur ska man klara av kraven som kommer (Annersén, Johansson, 
Kristiansson & Lööw, 2007). Reaktionsfasen är när uppvaknandet ur chockfasen 
sker, vilket sedan leder till förnekande. Frågorna är många och man undrar varför 
just jag ska drabbas. Denna fas är cirka fem veckor. Självkänslan påverkas även i 
denna fas och funderingarna på hur man ska berätta för anhöriga är svårt (Cullberg, 
1992).  Kristiansson et al., (2007) menar att man faktiskt måste få uttrycka sina 
känslor. Besvikelsen och sorgen är något som måste få ta plats. Trots detta kan det 
upplevas som skrämmande för omgivningen. Bearbetningsfasen är den längsta fasen 
och den varar mellan ett till två år. Istället för att se det hela negativt har man nu 
istället börjat se möjligheterna för att kunna få det så bra som möjligt. 
Nyorienteringsfasen är det inte alla som kommer till, men för dem som gör det kan 
många faktiskt känna sig starkare än på mycket länge här. De allra flesta känner att 
de faktiskt klarade sig ur krisen (Cullberg, 1992).  

John Bowlby var en engelsk läkare som var psykoanalytiker. I objektrelationsteorin 
prövas det tidiga samspelets utveckling och den sociala miljön. Det är här man tittar 
på individens fokus på upplevelser och vilken förmåga det finns till att använda sig 
av föremålet för sin egen utveckling. Bowlby menar att en persons inre värld eller, 
som han också benämner den, den representerande världen, beskriver en persons 
”yttre” beteende (Havnesköld & Risholm Morthander, 2006). 

2.1.2 Anknytningsteorin 

Bowlby (1988) tillsammans med Mary Ainsworth utvecklade anknytningsteorin, 
som bygger på minnen av händelser, beskriver inre arbetsmodeller och har en 
evolutionär bas. Enligt Bowlby beskriver anknytningsteorin en form där människor 
söker sig till någon som har mer erfarenhet av världen är vad denne själv har. 
Bowlby (1988) beskriver hur barnet redan tidigt under de första levnadsåren 
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utvecklar ett beroende av en trygg bas. Anknytningssystemet aktiveras när barnet 
behöver få tröst eller skydd och känna trygghet för att sedan upptäcka på nytt igen 
(Bowlby, 1988). Alla föräldrar vill vara en trygghetsbas för sina barn och förväntar 
sig att barnen tar föräldrarna i anspråk. Skapas inte detta som man vill kan en 
osäkerhet skapas (Riddersporre, 2003). Bowlby (1988) menade att detta är främst 
synlig under ens barndom men kan även visa sig senare i en människa liv. Detta 
kommer främst fram under perioder där en person upplever svårigheter (Bowlby, 
1988). 

Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted och Wedel-Brandt (2007) menar att 
grunden för den trygga anknytningen är ett harmoniskt barn och en harmonisk 
föräldrarelation. Bowlby (1988) menar att anknytningsteorin redan från början är 
väldigt viktig för barnet som knyter an till det första närhetsobjektet den stöter på. 
Samspel och närhetsobjektet med andra är något som också påverkar oss. Bowlby 
(1988) menar att vi redan innan något negativt händer oss som t.ex. depression, sorg, 
sjukdom eller andra negativa händelser, kan förutse genom anknytningsteorin hur vi 
kommer att reagera. Det är när vi befinner oss i svåra stunder som vi söker efter den 
trygga anknytningen, t.ex. en terapeut kan vara en trygg bas som ersätter den 
försvunna personen ur ens liv. Barnhemsbarn är typiska exempel på de som saknar 
den trygga anknytningen (a.a).  

Anknytningsteorin bygger på två olika grunder, den otrygga och den trygga. I den 
otrygga anknytningen känner barnet en rädsla för att bli övergiven. Befinner sig 
barnet i den otrygga anknytningen finns en riskfaktor för att utveckla olika problem 
under förskole- och skoltiden, t.ex. psykopatologi. (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2006). Bowlby (1988) menar också att det viktigaste för barnet är att 
skapa tillit genom närhet. Den nära relationen påverkar barnets utveckling och är 
väldigt viktig. Saknas tilliten kan det enligt Bowlby orsaka störningar på hjärnans 
funktioner (a.a).  I den trygga anknytningen däremot känner sig barnet trygg och 
säker vilket medför att barnet även känner en självständighet (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 2006).  

Ainsworth beskriver även en tredje form av anknytningsmönster utöver den trygga 
och den otrygga anknytningen. Det är den otrygga undvikande anknytningen, där 
barnet/individen inte tror att denna kommer få något mottagande i sitt sökande efter 
omvårdnad utan istället tror att man kommer att bli bortstött. Att vara som Bowlby 
menade ”good enough” är något både personal och föräldrar kan beakta (Bowlby, 
1988). 

En trygg anknytning är enligt Ainsworth ett tillstånd hos en individ där han eller hon känner 
sig säker på tillgången till anknytningsfigur (Havnesköld & Risholm Mothander, 2006, s. 
250). 

 

2.2 Downs syndrom 
Downs syndrom har fått sitt namn efter den engelska psykologen John Langdon 
Downs som beskrev syndromet 1866 (Myrelid, 2009). Den vanligaste orsaken till 
diagnostiserad utvecklingsstörning är Downs syndrom (Annérsen et al., 1996). Idag 
föds omkring 120 barn varje år i Sverige med Downs syndrom. I genomsnitt innebär 
det ett barn på 800 födslar. Ordet syndrom står för att det finns en grupp avvikelser 
eller symtom som i stor utsträckning förekommer tillsammans. Barn med Downs 
syndrom har ett antal yttre kännetecken gemensamt men det viktigaste är att förstå 
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att alla dessa barn är egna individer med egna personligheter och förutsättningar i 
livet (Riksförbundet FUB, 2009). Annersén et al (1996) visar på att för att fastställa 
diagnosen Downs syndrom görs en kromosomanalys. Några av de olika 
kännetecknen är (a.a) 

 

• överrörliga leder 
• muskelslapphet 
• snedställda ögonspringor 
• högt gomtak 
• snörvlande andning 
• stort avstånd mellan stortån och andra tån så kallad sandalglapp 
• tungan hålls utanför munnen 
• platt bakhuvud 
• platt ansikte 
• korta och breda händer som är mjuka och med korta fingrar som är 

överrörliga. (Annersén et al., 1996). 

 

Orsaken till Downs syndrom handlar om att kromosomuppsättningen i kroppen är 
förändrad dvs. en kromosomavvikelse. Alla levande varelser har ett bestämt antal 
kromosomer och människan har normalt 46 stycken. Barn som föds med Downs 
syndrom har 47 kromosomer och denna ytterligare kromosom påverkar framförallt 
hjärnans utveckling. Det är detta som i sin tur ger upphov till själva 
utvecklingsstörningen. Även en rad andra organ brukar påverkas vid Downs 
syndrom som t.ex. hjärtfel och hörselnedsättning (Riksförbundet FUB, 2009). 

 

2.3 Bemötandet i förskolan 
Idag integreras barn på förskolor till skillnad från förr då föräldrar lämnade sina barn 
på institutioner för att barnens skulle få en bättre utveckling (Riddersporre, 2003). 
Utholm (2003) tar upp att 1968 kom det en ny lag, 1968 års lag om vård och 
undervisning av vissa psykiskt utvecklingsstörda (a.a., s 75). Lagen skulle förändra 
de utvecklingsstördas livsvillkor. Nu försvann institutionerna. Barnen placerades i 
vanliga ”förskolor” och de speciella förskolor som tidigare fanns för 
utvecklingsstörda togs bort. 1968 var också året utvecklingsstörda fick skolplikt. 
1986 kom ännu en omsorgslag Lagen om särskilda omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda m fl. (a.a., s 75). Lagen skulle göra att föräldrar skulle få ett extra 
skyddsnät. 1944 kom rättighetslagstiftningen. Denna lag har strävat efter att 
människor med utvecklingsstörning ska ha lika rätt till levnadsvillkor som alla andra 
medborgare (Utholm, 2003). 
 
På dagens förskolor finns barn av olika slag och det gäller att pedagoger kan bemöta 
alla på lika professionellt sätt. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) står det att verksamheten ska vara utformad så att den passar alla barn. 
Läroplanen för förskolan menar att personalen ska samverka med föräldrarna 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  Fernstein (1990) menar att något som är vanligt 
hos barn med Downs syndrom är att de har någon form av inlärningssvårigheter. 
Detta är väldigt olika beroende från individ till individ och vad det finns för 
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kunskaper för varje individs möjligheter till utveckling. Han menar också att inte 
bara barn/vuxna med en diagnos utan alla människor ska betraktas med möjligheter 
till utveckling (Fernstein, 1990). Förskolan har en viktig roll att hjälpa barnet 
utvecklas efter sin förmåga med rätt hjälp. Förskolan har ansvar för barn med 
särskilda behov, att alla ska få det stöd de behöver för att så långt som det är möjligt 
att känna tillhörighet med sin barngrupp i verksamheten för att utvecklas så mycket 
som möjligt (Utbildningsdepartementet, 2010).  

2.4 Föräldrar som resurs 
Utholm (2003) menar att barn med funktionshinder behöver komma till en förskola 
där barngruppen får stimulans och utrymme, dvs. att de olika barnens 
utvecklingsnivåer når ett ömsesidigt möte. När ett barn med funktionshinder kommer 
som ny till förskolan krävs det att personalen på förskolan får kunskap om barnets 
funktionshinder. Sedan krävs att det finns tillräckligt med personal. Utholm anser 
också att ju fler vuxna på förskolan som kan förstå barnet desto mer ökar barnets 
trygghet i deras vardag. Att det sedan finns en handledare till hands som är kunnig 
inom barnets handikapp/funktionshinder är viktigt. Dennes erfarenhet och kompetens 
är värdefull för personalen (a.a). 

Många lärare anser att det är svårt att samtala med föräldrar till barn som har det 
svårt i skolan. I förskolan upplever föräldrar till barn med särskilda behov att de 
trivts bättre än i skolan. Förskolan kanske visar mer omsorg och större helhetssyn om 
barnets individuella utveckling än skolan där kunskapen har större betydelse. Inom 
förskolan är kontakten med barnets föräldrar något som dagligen sker vid lämning 
och hämtning och det blir en naturlig kontakt mellan pedagog och föräldrar där man 
kan diskutera barnet (Andersson, 2004). Det är av stor vikt att dessa barn får mycket 
stöd i kommunikation, upplevelser och erfarenheter. Kunskap om Downs syndrom 
ger ökad förståelse för att t.ex. dessa barn ofta har svårt med rumsuppfattningen och 
tidsbegreppen. Det handlar alltså inte om ett dåligt minne. Viktigast är att förstå att 
alla barn är unika och inget barn är det andra likt. Vi måste alltid se individen, 
människan bakom utvecklingsstörningen och inte själva diagnosen eller symtomen 
(Thunman & Edström, 1998). 

2.5 Bemötandet i olika roller 
Om man söker på ordet bemötande får man en definition där det står, uppträda mot 
(Malmgren, 1997). Andersson (2004) anser att förskolan behöver ha en beredskap 
för att kunna möta alla föräldrar på förskolan. Även Kinge (2000) belyser detta, att 
arbetet med barn med särskilda behov (som i detta fall är barn med Downs syndrom), 
kräver större krav från omgivningen. Hon menar att barnen med särskilda behov 
behöver kompetenta och professionella vuxna i sin omgivning. Kinge (2000) menar 
också att vi ska möta alla barn med öppenhet och empati, utan fördomar. Kinge anser 
att empati handlar om att förstå och kunna känna hur en annan människas 
känslomässiga tillstånd är. Empati handlar även om att utveckla sin egen förmåga för 
att på bästa sätt hjälpa barnet till en ökad självinsikt och klara av saker i tillvaron 
(a.a).  

Andersson (2004) menar att man vinner mycket på att ha ett bra samarbete mellan 
föräldrar och förskola/skola. Många gånger är föräldrarna en väldigt bra resurs, som 
dessvärre glöms bort (Andersson, 2004). Riddersporre (2003) menar att föräldrar till 
barn med Downs syndrom har svårare att lämna ansvaret för sitt barn än vad andra 
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föräldrar har. Barn med Downs syndroms beroende försvinner inte i samma 
utsträckning som andra barns beroende gör. Föräldrarna vill känna att barnet har det 
bra och att man kan lita på pedagogerna (Riddersporre, 2003). I Riddersporres studie 
(2003) har det också visat sig att föräldrarna tycker att det saknas kunskap inom 
skolvärlden för barn med speciella behov. För att ha ett bra samarbete menar 
Andersson (2004) att det krävs en ömsesidig respekt mellan lärare och förälder. 
Riddersporre (2003) menar att en av de viktigaste sakerna för barnets utveckling är 
föräldrarna. Det är av stor vikt att föräldrarna blir bemötta av personer som är 
duktiga, vänliga och tillmötesgående och kunniga. Flera gånger har föräldrarna 
upplevt det som att de blivit bemötta efter sitt barn handikapp. De har upplevt det 
som att pedagogerna har haft svårt att se skillnad på bemötandet mot föräldrar och 
barnen. Föräldrarna har upplevt det som att de blir betraktade som inkompetenta 
(a.a).  

Något som Thunman och Edström (1998) anser viktigt i det dagliga bemötandet 
mellan föräldrar och personal på förskolan är att pedagogerna får prata om reaktioner 
och känslor som framkommit under dagen. Föräldrar till barn som är 
utvecklingsstörda, i detta fall barn med Downs syndrom, vill bli bemötta som vilken 
förälder som helst. Många föräldrar upplever en trygghet och ömsesidig förståelse 
hos personalen på förskolan. Är bemötandet mellan förälder och pedagog bra, 
utvecklas många gånger en djup kontakt dem emellan. Tillsammans har man ett 
intresse för barnet och minsta framsteg blir till glädje vilket den som är utomstående 
kanske inte förstår vikten av (a.a). 

När det gäller barn över lag, men framförallt barn i behov av särskilt stöd, är det 
viktigt att lyssna på föräldern som faktiskt vet mest och som känner sitt barn bäst. 
Detta bör läraren ta till vara på och se som värdefull information. Som pedagog 
befinner man sig i en yrkesroll där professionalitet ingår, till skillnad från i sin 
privatpersonsroll (Riddersporre, 2003). I arbetet med barn med olika 
funktionsnedsättningar krävs det både inre och yttre kompetens. Detta anser Kinge 
(2000) är när man har en förståelse och kunskap om både hur barnets reaktioner 
yttrar sig, men även om hur pedagogen själv reagerar i olika situationer som 
uppkommer.  

Genom Anderssons (2004) undersökningar har det visat sig att föräldrarnas syn på 
bemötande från skolan (och då framförallt lärarna), kopplas till upplevelser av 
maktförhållanden. Föräldrarna menar att de vill bli bemötta som jämlika med lärarna. 
Lärare och förälder har olika roller i skolans värld men ändå ska båda ha samma 
värde. Andersson skriver om tre hörnpelare när det gäller bemötandet som är: 
bekräfta varandra, respektera varandra och lyssna på varandra. Hon menar också att 
relationer är grunden till allt samspel. Att känna sig bekräftad, älskad, känna 
trygghet, närhet och att vara behövd är något som verkligen handlar om relationer, 
och det kanske viktigaste i livet, att känna en meningsfullhet. Hur vi agerar i vårt 
bemötande, är viktigt i vårt förhållningssätt mot andra.  Det handlar om att själv ge 
ett positivt bemötande, men även att det blir ett positivt bemötande tillbaka Det första 
bemötandet har många gånger stor inverkan på hur det framtida förhållandet med 
andra människor blir (Andersson, 2004). Ett bra bemötande menar Croona (2003) 
handlar om att möta olika behov och förväntningar 
 
Kinge (2000) menar att för att utnyttja sin kompetens behöver pedagogen ha en nära 
samvaro/ samspel med barnet, för bästa resultat. Barnet behöver känna trygghet i den 
vuxna, men hon påpekar också att det är viktigt att relationen ska hållas på det 
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yrkesmässiga planet (Kinge, 2000). Riddersporre (2003) anser också att de 
erfarenheter som man möter i det tidiga samspelet med människor i sin närhet, har en 
viktig betydelse för barnets fortsatta utveckling (a.a). Andersson (2004) beskriver att 
förutsättningen för att en relation ska bli bra, kräver att man ska fokusera på sin 
relation till den andra och att den samtidigt blir besvarad. Andersson nämner även 
om två olika former av relationer. Den komplementära relationen, där man är olika, 
en person är den starka och den andra är den svaga länken. I den symmetriska 
relationen är båda på samma nivå och inga skillnader finns, relationen bygger på 
likheter. Enligt Bronfenbrenner (Riddersporre, 2003) kan en relation definieras på 
detta sätt:   

 
A relation obtains whenever one person in a setting pays attention to or participates in the 
activities of another (Riddersporre, 2003, s. 56).  

2.6 Kommunikation 
Att vi talar och gör oss förstådda olika är inget nytt. Vi använder vår erfarenhet och 
vår kunskap för att förmedla vårt budskap. Bloom och Lahey (1978, i Bengtsson, 
2006) menar att vi använder oss av olika funktioner när vi talar med olika personer. 
En av alla funktioner är språkanvändningens kontext. Talet används i olika relationer 
och samband med andra människor runt omkring oss. Vi använder oss av talet på 
olika sätt beroende på vem vi talar med. Med barn talar vi på ett enklare sätt och med 
vuxna på ett annat sätt. Likaså när vi pratar om olika saker och ska förklara något för 
någon annan. Kan vi se objektet behövs inte lika mycket information för att förklara 
det som om vi inte ser det vi ska förklara. Man kan då behöva använda speciella ord 
för att förklara sig på ett sätt som den andra förstår (a.a). 

Även Lejon (1996) skriver om olika sätt att bemöta personer på. Många gånger 
befinner vi oss inte på samma nivå som dem vi pratar med. Många gånger förstår vi 
inte varandra språkligt vilket Lejon (a.a) benämner som en asymmetrisk interaktion. 
Denna beskrivs genom fyra olika begrepp bl.a. bristande förståelse, som den 
asymmetriska interaktionen handlar om. Bristande förståelse är när två personer inte 
förstår varandra. Detta kan appliceras på förskolans värld där läraren har en roll och 
föräldern en annan. Dessa beskrivs som två olika aktörer där den ena är dominant 
och den andra dominerande. I skolans värld är läraren den dominanta och föräldern 
den dominerande. I den asymmetriska interaktionen kan det vara svårt att förstå de 
signifikanta symbolerna för deltagarna eftersom de befinner sig i olika ställningar. 
De signifikanta symbolerna är när språket som används i en kommunikation förstås 
av båda parter. Genom detta kan de olika individerna överta varandras roller. Den 
asymmetriska interaktionen beror på bristande förståelse (Lejon, 1996). 

Det var Chomsky som introducerade begreppet LAD (Language Acquisition Device) 
som innebär att det finns en medfödd förmåga för människan att lära sig ett språk. 
Han menar också att språket hela tiden utvecklas utan att vara beroende av olika 
kognitiva färdigheter (Chomsky, 1973). LAD var något som Chomsky menade att vi 
föds med (Arnqvist, 1993). Skinner menar att språket inte är medfött utan är något 
som lärs in. Både Skinner och Watson menar att varje barn utvecklar sitt språk efter 
att barnet fått en positiv förstärkning som gör att de utvecklats (Skinner, 1957). 
Chomsky menar att det endast finns ett sätt att kommunicera och det är genom talet 
(Arnqvist, 1993).  Arnqvist (1993) beskriver olika språkförespråkare t.ex. Chomsky 
som var naivistiska teorins största förespråkare och som menade att språkinlärningen 
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berodde på mognadens och arvets roll. Man trodde att språket var för avancerat för 
att det skulle vara inlärt (Arnqvist, 1993).  

Piaget (Egeberg, et al., 2007) är en annan teoretiker som menar att språket är 
beroende av den kognitiva utvecklingen. Han pratar om två olika begrepp. 
Assimilation och ackommodation. Assimilation är en inåtgående process där 
människan anpassar omgivningen till sig själv. Barn använder detta mycket i leken 
där t.ex. en bil kan bli en rymdfarkost. Ackommodationen är en utåtgående process 
och innebär att individen anpassar sig till omgivningen (a.a). Vygotsky (Arnqvist, 
1993) menade att språket var något som från början var socialt och med tiden senare 
utvecklas till ett egocentirskt språk. Vygotsky och Piaget har vissa likheter i sina 
teorier om språkutveckling. Likheterna mellan de båda teoretikerna är att båda utgår 
från att barnen är effektiva när det gäller att undersöker sin omvärld och att detta 
leder till att de har ett aktivt samspel med omvärlden Skillnaden är ändå att Piaget 
menar att arvet har stor påverkan och Vygotsky menar att barnets språkliga miljö har 
en stor påverkan. (Arnqvist, 1993). Vygotsky menar att den sociala miljön är den 
som utvecklar barnet. Det krävs en aktiv pedagog, förälder och barn för att barnet ska 
utvecklas på bästa sätt. Vygotsky är väldigt kritisk till den traditionella skolformen 
och menar att man ska ta vara på barnets naturliga resurser och intressen. Pedagogen 
ska mera vara som en handledare än en maktutövare och det är viktigt att förskolan 
och familjen har en bra kontakt (Arnqvist, 1993).  

Många barn som har Downs syndrom använder sig av tecken som hjälp och stöd för 
sitt tal. Ett litet barn som tidigt lär sig det tecknade språket har lika lätt att göra det 
till sitt egna språk som ett barn som växer upp med det talade språket. En rapport 
från Socialstyrelsen visar att tidig användning av tecken kan hjälpa till att utveckla 
det talade språket om det börjas med så tidigt som möjligt (SOU 2006:29). 
Westerlund (2009) visar på att små barn ofta använder sig av att teckna eller göra 
olika gester för att kommunicera, detta innan de har börjat tala. Ofta pekar det lilla 
barnet på olika saker för att visa vad det menar eller vill. Vuxna lägger stor vikt vid 
det talade språket och tänker då inte att teckenspråket finns innan. Det gäller att både 
personal och föräldrar är medvetna om det och kan stötta barnet med språket så 
mycket som möjligt (a.a). 
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur föräldrar till barn med Downs syndrom 
känner sig i mötet med förskolans pedagoger. Syftet är också att se hur förskolans 
pedagoger ser och känner inför arbetet med barn som har Downs syndrom.   

 

Frågeställningar är: 

• Hur upplever föräldrar till barn med Downs syndrom att de blir eller har 
blivit bemötta av förskolans pedagoger. 

• Hur tänker pedagogerna kring att få ett barn med Downs syndrom till 
verksamheten? 
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4 METOD 
I följande kapitel redogörs för hur undersökningen genomförts. Vilket 
undersökningsinstrument som användes, urvalet till intervjuerna, genomförandet, 
etiska ställningstagande, metodkritik och validitet. Bakom intervjuerna ligger de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tar upp, informationskravet, 
nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckekravet. 

 

4.1 Undersökningsinstrument 
Det genomfördes en empirisk undersökning där det togs reda på fakta genom att 
använda intervjuer som undersökningsinstrument. Syftet med att använda intervjuer i 
undersökningen var att genom intervjuerna få olika perspektiv på hur föräldrarna och 
pedagogerna själva upplevt det bemötande de fått av pedagogerna men också hur 
pedagogerna själva upplevt sitt bemötande mot föräldrarna. Patel och Davidsson 
(2003) menar att frågorna vid en intervju bör ställas i en bestämd ordning för att 
struktureringen ska bli den bästa för intervjun (a.a). Pedagoger på förskolan och 
föräldrar till barn som har Downs syndrom intervjuades för att få en 
verklighetstrogen bild. Intervjuerna spelades in med en diktafon. Thomsson (2010) 
menar att om man lyssnar på de ljudupptagningar man har gjort så kan man få en 
annan bild av intervjun än vad man minns från intervjun och det kan vara värdefull 
för analysen i arbetet.  

4.2 Urval 
Intervjuerna skedde i olika kommuner med tio respondenter. Intervjuerna skedde inte 
hos pedagog och förälder på samma förskola. I studien intervjuades fem pedagoger 
och fem föräldrar. Pedagogerna hade jobbat olika länge med barn med Downs 
syndrom och för en av pedagogerna var arbetet med barn med Downs syndrom 
väldigt nytt. Föräldrarna som intervjuades fanns det en relation till sedan tidigare, 
t.ex. genom arbete på förskolan, släktingar eller som träffats genom VFU perioden. 
Åldern och könet på barnen var två stycken 2-åringar, en flicka och en pojke, en 
flicka på 5 år, en 30 årig flicka och en pojke på 32 år. Intervjuerna gjordes med de 
olika föräldrarna för att se skillnaden mellan hur de upplevt förskoletiden för sina 
barn, då åldersskillnaden är stor. Det fanns en förhoppning att svaren från 
intervjuerna skulle vara väldigt personliga och djupa.  

 

4.3 Genomförande 
Intervjuerna som genomfördes i studien gjordes tillsammans av författarna. 
Föräldrarna och pedagogerna hade tillfrågats via telefon eller mail om de ville ställa 
upp på intervjun där syftet med undersökningen förklarades. Intervjufrågorna 
skickades till respondenterna innan intervjun genomfördes vilket gav dem tid till att 
förbereda sig. Valet av plats för intervjun bestämdes tillsammans med 
respondenterna. Syftet med detta var att personerna skulle känna sig trygga och 
bekväma med intervjusituationen. Detta anser Thomsson (2002) är viktigt att tänka 
på för att ge en bra förutsättning för en bra intervju. Thomsson (2002) anser att det 
bästa sättet för en bra intervju är att sitta med knän riktade mot den intervjuade (a.a). 
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Intervjuerna med pedagogerna skedde under deras arbetstid, på deras kontor eller i 
deras personalrum. Intervjuerna blev ibland avbrutna av andra kollegor som kom in 
eller telefonen som ringde. Det var två intervjuer som skedde i ett ostört rum. 
Intervjuerna med föräldrarna skedde i hemmen och barnen var inte hemma under 
intervjun. Dessa intervjuer blev mer givande dådet inte upplevdes någon tidspress 
och de intervjuerna blev mer givande. Thomsson (2002) anser att om man vill ha en 
hög kvalité på sina intervjuer så måste man våga visa sin egen kunskap inom 
området utan att vara översittare. Detta var något som beaktades under intervjun i 
form av att följdfrågor ställdes.  

Under själva intervjun skötte en diktafonen medan en ställde frågor. Frågorna var 
öppna vilket gav respondenterna möjlighet att förklara och prata fritt. I och med detta 
blev svaren utfyllda och respondenterna svar innehållsrika. Lantz (1993) anser att 
intervjuer som ger information som uppfyller en bra användbarhet är utförd på ett 
professionellt sätt. Intervjuerna som gjordes är vad Lantz (1993) kallar för 
strukturerade. Under samtalets gång tillkom även följdfrågor. Dock förbereddes 
några ledande frågor ifall intervjuerna inte skulle få ett bra samtalsflyt.  

4.4 Metodkritik 
När man intervjuar menar Patel och Davidsson (2003) att det är en fördel om man är 
två som intervjuar samtidigt som man använder sig av bandspelare och spelar in det 
som sägs för att kunna lyssna och skriva ner det som sagts. Detta kräver den 
intervjuades tillstånd också. Det var svårt att intervjua föräldrarna. Föräldrar till barn 
som är födda de senaste åren kändes det svårare med. Föräldrarna till barnen som är 
födda på slutet av 1970 talet början av 1980 talet, kändes lite lättare, då det kändes 
som de haft tid på sig att skaffa sig ett perspektiv på barnets förskoletid. Tiden var 
också något som märktes var svår att bedöma innan då vissa intervjuer tog mer tid 
och gav mycket information medan några av pedagogerna kände troligtvis en viss 
stress och hade lite kortare snabba svar.  

Lantz (1993) upplyser också om att det kan ha sin fördel att gjort en provintervju 
innan man går ut till de som ska intervjua. Detta menar även Patel och Davidsson 
(2003) som poängterar det krävs en träning för att göra bra intervjuer. I och med 
detta genomfördes en provintervju på en pedagog inom förskolan. Här märktes att 
intervjutiden var mycket längre än vad som räknats med vilket medförde att fler 
ledande och öppna frågor behövdes för att få en bredare intervju. Provintervjun var 
till stor nytta för de kommande intervjuerna.  

4.5 Etiska ställningstagande 
 En forskning är viktig både för samhället och för individernas utveckling. Därför 
finns krav på hur forskningen ska bedrivas på en hög nivå. Vetenskapsrådet (2002) 
lyfter fram de forskningsetiska principerna som rymmer fyra krav, vilka är 
informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och konfidentalitetkravet. 
Vetenskapsrådet menar att de forskningsetiska principerna är en hjälp om det skulle 
uppstå en konflikt mellan den som intervjuar och respondenterna (a.a).  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär Konfidentaltietkravet att ingen obehörig kan 
ta del av det material som framkommit genom intervjuerna (a.a). De svar som 
erhållits från respondenterna har enbart lästs av intervjuarna själva och i resultatet 
har personerna som intervjuats avidentifierats och nämns enbart som pedagog eller 
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förälder. Detta menar även Thomsson (2002) är viktigt att uppgifter som erhållit ska 
behandlas konfidentiellt. Intervjuerna som genomförts har transkriberats och svaren 
har jämförts för att kunna se likheter och skillnader och mönster i svaren (a.a).  

Informationskravet informerar respondenterna om vad syftet med studien är och 
utifrån det får respondenterna själva påverka om de vill medverka i studien. 
Respondenterna ska också få information om att uppgifterna som kommer fram i 
intervjun enbart kommer att användas för denna studie.  

Samtyckekravet är något som Vetenskapsrådet menar krävs inför en intervju, vilket 
visar på att respondenterna själva har rätt att välja om de ville bli intervjuade. 
Respondenten informerades också om att de när som helst kunde avbryta intervjun.  

Nyttjandekravet innebär att informationen som framkommit under intervjun enbart 
får användas till studien den är avsedd för (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabiliteten kan i denna studie ha höjts genom den personliga kontakten. Patel och 
Davidsson (2003) menar att reliabilitet är att de mätningar som görs i en studie mäts 
på ett tillförlitligt sätt. Kullberg och Brunnberg (2007) jämför reliabilitet med 
pålitlighet.  

Validitet innebär att forskaren kan mäta det relevanta till frågeställningarna och 
syftet med studien Patel och Davidsson (2003) lyfter fram fördelen av att en 
personlig kontakt med respondenterna höjer dynamiken i svaren därför att  
motivationen höjs av den personliga kontakten. Kontakten som sedan tidigare fanns 
mellan intervjuare och respondenter hade därför en fördel i intervjun. Kullberg och 
Brunnberg (2007) nämner ”giltighet” som en definition för validitet. Om studien ger 
ett bra resultat har den hög reliabilitet och validitet. I en kvalitativ studie ska man 
kunna påvisa att undersökningen har bearbetats på ett rätt och systematiskt sätt (Patel 
& Davidsson, 2003).  
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5 RESULTAT 
Här redovisas de resultat som framkommit genom intervjuerna som genomförts med 
fem pedagoger och fem föräldrar till barn med Downs syndrom i olika åldrar från 2 
år till 32 år.  Syftet var att få höra hur de upplevt sig bli bemötta av pedagogerna på 
förskolan där deras barn går eller hade gått. Resultatet är uppdelat i två delar där 
visas först föräldrarnas resultat och sedan pedagogernas. Pedagogernas intervjuer 
syftade till att få en inblick i hur tankarna var kring att få ett barn som har Downs 
syndrom till verksamheten går och hur de anser att bemötandet mot föräldrarna varit. 
Intervjuerna har skett i olika kommuner.  

 

5.1   Första mötet mellan föräldrar och pedagoger 
Första mötet med pedagogerna upplevdes olika hos föräldrarna. Antingen blev det ett 
positivt intryck eller blev det ett sämre intryck. Två av föräldrarna ansåg sig blivit 
positivt bemötta vid första mötet med förskolan. En av föräldrarna visste redan tidigt 
vem som skulle ha ansvar för sitt barn och kände stort förtroende för denna pedagog 
och kände även övrig personal, vilket var ett plus. En oro fanns ändå menade 
föräldern för hur barnet skulle bli bemött och förstått. 

Jag kände mig från första stunden välkommen. Föreståndaren var från Danmark där hon 
länge jobbat med barn med Downs syndrom och hon var väldigt positiv till att min son 
skulle börja på förskolan (Förälder). 

En av föräldrarna hade stora förväntningar på inskolningen, men den ansvarige för 
barnet hade semester och hade tidigare inte haft någon inskolning. Efter ca en vecka 
kom denna person tillbaka och det blev bra. Det första bemötandet är något som man 
bär med sig menar föräldern. En förälder har sedan tidigare sitt barn på förskolan och 
valde samma avdelning som tidigare till sin dotter. Föräldern hade redan en bild av 
att personalen var nervösa inför mötet och noga med regler något som dessa föräldrar 
inte tyckte var till deras barns fördel. Då detta barn hade svårt vid t.ex. matrutiner, 
hon märkte att den befintliga personalen besvärade och upplevde det som att barnet 
och föräldrarna själva störde ordningen. Det fanns även en oro från en förälder om 
hur förskolan skulle kunna hjälpa hennes barn att utvecklas då hon inte kunde prata 
så bra. Föräldern hoppades att pedagogerna tog till sig det hon berättade om sin 
dotter, men hon upplevde att pedagogerna kanske inte alltid lyssnade och 
pedagogerna upplevde henne som tjatig. Hon upplevde personalen som väldigt 
överlägsen.  

Då vi bodde på en mindre ort fanns det bara en valmöjlighet för oss som vi blev erbjudna i 
vår barnomsorg. Vår dotter hade länge varit med på förskolan och hämtat och lämnat vår 
andra dotter och alltid varit så trevliga och rara. Men nu när vi skulle inskola dotter nr två 
och som även hade Downs syndrom var bemötandet inte lika trevligt längre. Jag tror det 
fanns en rädsla för hur de skulle klara av det då vår dotter var den första med Downs 
syndrom de haft på förskolan (Förälder) 

De flesta föräldrar ansåg att de inte blivit annorlunda bemötta än andra föräldrar. En 
förälder ansåg istället att hon fått mer uppmärksamhet än andra föräldrar. Hon visste 
däremot inte om det var pga. barnets funktionsnedsättning eller om det berodde på att 
hon tidigare arbetet med några av pedagogerna.  
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Någon gång har jag känt att jag blivit annorlunda bemött, precis som om det vore mitt fel att 
jag fått ett barn med särskilda behov. Därför är det viktigt att personal som jobbar har en 
större öppenhet. Personalen måste ha större förståelse för olikheter. De får inte heller 
ifrågasätta för mycket i början när de träffar föräldrarna utan mest lyssna. När man sedan lärt 
känna varandra kan man vara mer öppen och ha djupare diskussioner. Det kan bli ett givande 
och tagande (Förälder).   

5.1.1 Sammanfattning  
Föräldrarna upplevde första bemötandet som positivt, men det fanns ändå en oro 
över hur man skulle bli bemött. Föräldrarna ansåg inte att de blivit annorlunda 
bemötta utan istället kanske fått mer uppmärksamhet än andra. Det fanns en önskan 
att pedagogerna skulle lyssnat mer på föräldrarnas kunskap om sitt barn.  

 

5.2 Olika upplevelser kring bemötandet i förskolan 
Båda föräldrarna till de äldsta barnen upplevde inskolning i förskolan olika. Den ena 
föräldrarna upplevde en rädsla för hur de andra skulle reagera på att det kom ett barn 
som var annorlunda till förskolan. Den andra föräldern hade inga konstiga känslor 
för sin dotter då dottern sedan födseln varit med i skolan när dennes äldre syskon 
lämnades och hämtades. Dottern var redan en känd person för de flesta på skolan. 
Flera föräldrar berättade att det både fanns en oro och glädje över att äntligen fått en 
plats på förskolan.  

Inskolningen gick rätt så smärtfritt och dessutom hade de, både lärare och elever, känt henne 
i flera år så hennes kompisar var vana vid henne (Förälder). 

Kontakten mellan föräldrar och pedagoger upplevs sämre idag än vad den var för 30 
år sedan. Föräldrarna till de två äldsta barnen som intervjuades upplevde den dagliga 
kontakten som bra. Föräldrarna till de yngre barnen upplevde inte att kontakten alltid 
var bra men att det gick i vågor. De trodde att det kunde bero på hur pass mycket 
stress och tidsbrist personalen hade.  Föräldrarna är överens om att de vill att det inte 
ska vara för mycket personal för barnets bästa och att samarbete och ärlighet är 
viktigt. En av föräldrarna ansåg att kontaktbok och mail är ett bra 
kommunikationsmedel. En annan menar att samarbetet är a och o. Den tredje 
föräldern belyser att samarbetet mellan pedagog och förälder är viktigt. Föräldrarna 
anser även att det inte ska vara för många olika pedagoger, utan pedagoger som 
känner barnet väl. Pedagogerna ska heller inte upplevas som överlägsna, då 
föräldrarna upplever sig som experter på sina barn.  

Finns ett stort glapp i kontakten mellan oss föräldrar och pedagoger, den dagliga kontakten 
är korthuggen.  Eftersom vår dotter inte har något utvecklat språk utan visar med tecken är 
det inte alltid vi förstår henne. Pedagogerna tar sig inte tid att uppdatera oss (Förälder) 

Både för 30 år sedan men även idag erbjuds föräldrarna till barn med Downs 
syndrom förskoleplats på specialavdelningar. Föräldrar i studien vill gärna ha sina 
barn i vanliga förskolor då det gynnar utvecklingen positivt hos barnet. Föräldrarna 
anser också att närheten till förskolan är viktig. Föräldrarna vill ha barnen i sin 
närmiljö. Några kommuner ville att barnen skulle placeras på specialavdelningar där 
det fanns personal som hade utbildning inom Karlstadmodellen och tecken. Några av 
föräldrarna berättade att de var tvungna att komma i kontakt med rektor i god tid 
innan inskolningen för att berätta om sitt barns funktionsnedsättning. Föräldrarna 
ville ge alla inom förskolan tid att förbereda sig. Flera av föräldrarna träffade 



17 

rektorerna tillsammans med personal från habiliteringen några månader innan 
inskolningen.  

Jag blev erbjuden en plats på en specialförskola med bara handikappade barn, där kunde han 
få börja vid ett års ålder.  Men jag ville att min son skulle gå på en vanlig förskola, och fick 
då stå i kö för att få två platser (Förälder). 

Det är personkemin och viljan hos pedagogerna som är det viktiga för föräldrarna. 
Kunskap kring barnets handikapp går alltid att inhämta bara man är intresserad och 
viljan finns hos pedagogerna anser föräldrarna. 
 

5.2.1 Sammanfattning 
Det fanns känslor av både rädsla, oro och glädje över att få en plats på förskolan. 
Den dagliga kontakten upplevdes sämre idag än för 30 år sedan. Föräldrarna trodde 
det kunde bero på stress och tidsbrist som ständigt råder hos personalen. 

 

5.3       Föräldrars kunskap 
De intervjuade föräldrarna var alla överens om att deras kunskaper hjälper 
pedagogerna i deras arbete och att det är viktigt att pedagogerna tar tillvara på detta. 
Föräldrarna berättade att de försökte berätta det viktigaste för personalen för att 
underlätta för alla på förskolan. 

Föräldrarnas kunskaper är viktiga, de är de som känner sitt barn bäst och alla barn är olika. 
För min son blev det nytt när det kom in fyra nya pedagoger när han började på förskolan. 
Jag tycker att pedagogerna kunde visat mer intresse för att få ta del av mina erfarenheter och 
kunskaper om vad som passade mitt barn bäst, eftersom han inte hade något utvecklat 
talspråk när han började på förskolan (Förälder). 

5.4      Språket 
Det dagliga samtalet är något som både pedagoger och föräldrar i intervjuerna värnar 
om. Några av pedagogerna har fått extra tid en gång i veckan för att träffas och 
samtala om barnets utveckling och vad som ska läggas fokus på. De yngsta barnen 
hade extra resurs i sin grupp där det låg stort fokus på att arbeta med språket. En 
förälder berättade att mycket fokus låg på vilka tecken sonen gör och hur sonen ska 
våga delta mer i gruppen. En annan förälder berättade om bristen på kommunikation. 

Det är svårt att vara uppdaterad hon tecknar saker och sjunger grejer som vi inte kan förstå 
vad det är. Det glappar i kontakten mellan oss vuxna, vilket det inte att förglömma också gör 
på alla småbarn och vuxna, men konsekvenserna i vårt fall blir större (Förälder). 

Det fanns avsatt egen tid tillsammans med resurspersonalen för att förstärka språket. 
Den äldsta pojkens förälder berättade att sonen haft en speciallärare som kom till 
förskolan en gång i veckan och arbetade speciellt med honom. Annars hade han 
ingen extra hjälp eller extra stöd från någon. Mamman till den äldsta flickan 
berättade om vad hon saknat för sin dotters utveckling:  

I Närke hade man på försök börjat använda teckenspråk för barn med Downs syndrom redan 
när de var bara tre månader gamla, men det gjorde man inte här nere. Hon var åtta år gammal 
när jag såg ett tv program som handlade om just detta och de barnen var så otroligt duktiga 
på att prata och hade ett mycket bra ordförråd och ett tal som var näst intill normalt. Då 
kändes det extra hårt att man bara hade haft detta på försök i Närke. Man frågar sig hur vår 
egen solstråle hade kunnat utvecklas om hon haft samma möjlighet att lära sig mer för här 



18 

nere började man inte med teckenspråk förrän de var tre år gamla. Hon hade kanske kunnat 
bli så mycket duktigare om man börjat med teckenspråk tidigare (Förälder). 

5.4.1     Sammanfattning  
Det dagliga samtalet är något som flera föräldrar lyft fram som viktigt. Även extra 
resurs är något som uppskattas av föräldrarna, dock råder en brist på kommunikation 
mellan pedagoger och föräldrar. 

 

5.5 Pedagogers tankar kring att få ett barn med Downs syndrom 
till förskolan 

I ett arbetslag kände pedagogerna att det inte fanns tid eller kompetens till att ta 
barnet som resurs i barngruppen när det kom ett barn med Downs syndrom. De ansåg 
också att även om de får en resurs så är det mycket arbete i gruppen. Tankarna och 
diskussioner kretsade runt att det fanns flera barn i behov av särkilt stöd. 
Pedagogerna såg en orättvisa i den resurs som barnet med Downs syndrom fått. 
Denna pedagog ansåg att efter en tid då barnet gått hos dem han de reflektera över 
arbetssituationen och kom då fram till att det arbetet som de gör berikar gruppen på 
många sätt, t.ex. tecknar flera av barnen.   

Det var väldigt mycket positiva tankar kring att få in ett barn som har Downs 
syndrom. Alla pedagogerna ansåg att det skulle bli spännande och utmanande att få 
ta del av barnets utveckling. Flera av de intervjuade pedagogerna berättade att det var 
viktigt att hela arbetslaget blev välinformerade om det nya barnet och dennes 
funktionsnedsättning. Ansvaret upplevs dock olika inom de olika verksamheterna 
några ser det som att hela arbetslaget ska ta ansvar och vara en lika naturlig del i 
barnet vardag någon hade fått i uppdrag att vara den som hade huvudansvaret över 
barnet och kom utifrån verksamheten som en resurs för barnet. Tre pedagoger 
betonade lyckan i att få delta i ett arbete kring barnet. Erfarenheten över att ha arbetat 
med barn som har Downs syndrom eller ett annat handikapp spelar roll när det gäller 
känslorna kring att få ett barn med speciella behov, det kan verka skrämmande för 
något okänt om erfarenhet saknas. Utbildning och kunskap var något som efterlystes 
bland pedagogerna t.ex. utbildning, TTT (Tecken till tal). Någon antydde också 
osäkerheten kring om det skulle finnas tillräcklig med resurs för barnet och om den 
kunskap de hade räckte till för att möta barnet professionellt. Tankar fanns kring 
verksamhetens miljö och upplägg vilka förändringar som måste göras för att passa in 
för barnets behov.  

Lycka och glädje, kände att det var en gåva jag gärna ville ta emot och kände att jag blev stolt 
när jag fick uppdraget (Pedagog). 

5.5.1 Sammanfattning 
Pedagogerna ansåg att det inte fanns tid eller kompetens att ta emot ett barn med 
Downs syndrom. Alla pedagoger ansåg ändå att det skulle bli spännande att ta emot 
ett barn med Downs syndrom.  
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5.6 Det professionella bemötandet mot föräldrar 
Alla pedagogerna menade att föräldrarna var de största experterna på sitt barn och 
tog hänsyn till detta. Flera av pedagogerna ansåg att de genom föräldrarna fick ett 
ovärderligt stöd och hjälp och tips till material av föräldrarna. Det viktigaste var att 
det fungerar bra mellan föräldrar och pedagoger på förskolan och det råder en 
öppenhet dem emellan menar pedagogerna. Föräldrarna ska också känna att 
pedagogerna är kompetenta för den uppgiften de har fått. Det är också viktigt att 
pedagoger och föräldrar strävar efter samma utvecklingshåll.  

Möta föräldrarna som de experter de är, på sitt eget barn. Aldrig ifrågasätta deras upplevelser 
och bedömningar (Pedagog). 

Daglig kontakt är något som alla tycker är viktigt, där flera påpekar samtalets 
betydelse för att få trygga barn och nöjda föräldrar. Genom detta arbetssätt blir heller 
inte de svåra samtalen något svårt att ta upp med föräldern. Alla ansåg också att man 
ska uppmärksamma och hälsa på alla föräldrar, med en öppen kommunikation där 
pedagogen berättar vad barnet varit med om under dagen. Samtliga pedagoger var 
eniga om att bemöta all föräldrar lika, som en pedagog beskrev det att alla lika värde 
är en ledstjärna.  

Flera av pedagogerna ansåg sig samtala på samma sätt om bemötandet av föräldrar, 
vilket barn det än gällde.  

5.6.1 Sammanfattning 
Pedagogerna ansåg att föräldrarna var de som hade mest kunskap kring sitt barn och 
det var viktigt att ta till vara på de tips som föräldrarna gav. Alla ska bemötas lika.  

 

5.7 Pedagogens kunskap 
Några tyckte att det skulle bli kul att få använda sig av det som de hade läst och 
arbetat med tidigare som t.ex. TTT, TSS (Tecken som stöd), Irene Johanssons 
ordstadium och Karlstadmodellen. Att hämta ny kunskap och forskning kring 
handikappet på det barn som ska komma till verksamheten är något alla pedagoger är 
öppna för. De vill ha en god kompetens.  

Vi ska vara professionella i vår yrkesroll- ha kunskap och skaffa oss löpande fortbildning 
efter behov som uppstår för att känna att vi har en god kompetens (Pedagog). 

Alla förskolor fick den hjälp de behövde genom resursteam och habilitering. Det 
fanns en löpande kontakt med Habiliteringen om det fanns ett behov. Många fick tips 
och råd från habiliteringen och fick även hjälp av en resurspedagog som hade 
inriktning mot förskolan. En av pedagogerna hade startat en grupp med pedagoger 
som arbetar med barn med funktionsnedsättningar och samlades en gång i månaden 
Under träffarna utbyter de tankar och idéer som de stött på i sitt arbete med barnen.  
En av pedagogerna inser att det är viktigt att ha kunskap om det träningsmaterial som 
barnet har. Ingen av de pedagogerna tog upp ekonomin i samtalet, att det skulle vara 
ett hinder för att få resurs. En av pedagogerna ansåg att de behövde mera tid för att 
kunna ge det bästa stödet för barnet. 

Pedagogerna menade att det gällde att ta till vara på alla i kunskaper i arbetslaget 
kring barn med Downs syndrom eller barn med behov av särskilt stöd. En av 
pedagogen hade stöttat personal som tog vid efter henne och låtit de ta del av den 
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erfarenhet som hon fått under sin tid då hon arbetet med barnet med Downs 
syndrom.  En förskollärare nämnde också att det vore bra om alla pedagogerna hade 
en utbildning inom TTT på förskolan. Många av pedagogerna anser att det är viktigt 
att arbetslaget skaffar sig kunskap om syndromet och deras omfattning, genom t.ex. 
litteratur och olika kurser. En pedagog ansåg även att det var viktigt att arbetslaget 
tillsammans diskutera, planera och utvärdera samt känner sig trygga i situationen och 
med varandra för att gör ett bra jobb.  

Pedagogerna anser att erfarenheten man innehar har en betydelse för hur man 
förhåller sig till barnet och föräldrarna i sin professionalitet, men det krävs också 
kunskap för att kunna veta vad man håller på med och för att känna sig kompetent. 
Då det gäller erfarenhet gäller det att ta reda på vem som har tidigare erfarenhet av 
just detta handikapp.  

De flest av pedagogerna som intervjuades har tidigare arbetet någon gång som resurs 
eller arbetar nu som resurs till barn med Downs syndrom. Några av pedagogerna 
hade en viss ensamtid med barnet där de kan träna enskilt, någon gång i veckan. I 
övrigt använder några tecken som stöd. Alla pedagoger ansåg att barnet fanns med i 
den dagliga verksamheten på ett naturligt sätt. Flera av pedagogerna lyfter fram 
Karlstadmodellen som ett bra material som ofta används till barn med Downs 
syndrom, då den anpassas till förskoleverksamhet och barnets utvecklingsnivå.  

5.7.1 Sammanfattning 
Pedagogerna ansåg att erfarenhet tillsammans med kunskap inom arbetslaget krävs 
för att vara professionell. 

5.8 Språket 
Alla pedagogerna var eniga då det gällde hur pass viktiga det dagliga samtalet med 
föräldrarna var. De ansåg också att det är viktigt att ta sig tid för att bemöta alla 
föräldrar och samtala kring sådant som hänt under dagen med barnet. Alla pedagoger 
var även eniga vad det gällde samtalets betydelse för att få föräldrar att känna sig väl 
mottagna och visa intresse för barnets vardagssituationer på förskolan.  

Några av pedagogerna ansåg att de fått bättre kontakt med föräldrar som har barn 
med Downs syndrom eller andra funktionsnedsättningar, då många fler samtal 
handlade om barnets utveckling och vilka möjligheter som finns att stötta barnet.  

För oss är det viktigt att alla föräldrar får ett bemötande som kännetecknas av att vi ser 
barnets starka sidor och utgår från de möjligheter som finns till utveckling, samtalet med 
föräldrarna är av stor betydelse (Pedagog). 

Samtalet är också viktigt i arbetslaget, så att alla ska få en inblick i vad som sker 
kring barnet som har Downs syndrom. Här ansåg någon pedagog att samtalet i 
arbetslaget tyvärr oftast handlade om ekonomi och vilka resurser som önskades men 
de inte fick. 

5.8.1 Sammanfattning 
Pedagogerna lyfter fram det dagliga samtalet som är av stor vikt för att skapa en bra 
kontakt och ett bra bemötande mot alla föräldrar. Samtalet inom arbetslaget är också 
något som är viktigt för att följa barnet med Downs syndroms utveckling. 
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5.9 Slutlig sammanfattning 
Föräldrarna var eniga och ansåg att bemötandet är viktigt. En bra pedagog ska visa 
kärlek, ärlighet, intresse, förståelse för olikheter, ta sig tid, samarbeta och visa 
öppenhet mot föräldrarna. Kunskapen eller erfarenheten om Downs syndrom är inte 
det viktigaste utan hur man som pedagog bemöter föräldrar och barn i vardagen är 
det som betyder något. 

Föräldrarna vi intervjuade var eniga när det gällde att ha barn med Downs syndrom 
så mycket som möjligt integrerade på förskolorna för att detta gynnar barnets 
utveckling. Föräldrarna idag är också mer bestämda om hur de vill att deras barns 
förskoletid ska bli och har mer krav på resurser som deras barn har rätt till. 
Föräldrarna har idag mer kunskap om Downs syndrom än för 30år sedan vad det 
gäller hur man kan hjälpa sitt barn att utvecklas. Detta är något de äldre föräldrarna 
önskat att de visste för 30 år sedan när deras barn var små. Två av föräldrarna kände 
att deras barn var till mer besvär än deras tidigare barn i förskolan. Pedagogerna hade 
alltid varit trevliga och glada innan men nu verkade de lite mer obekväma när ett 
barn med Downs syndrom fått plats på förskolan de jobbade på. Föräldrarna ansåg 
att det har betydelse hur många i personalen som engagerar sig i barnet och att det är 
en stabil personal grupp med lite byten inom personalen för att barnet ska få den 
trygghet den behöver. 

Pedagogerna ansåg att erfarenhet har betydelse vad det gäller hur osäker man blir för 
sådant som är nytt och främmande. Är man erfaren inom yrket ansåg de att man 
antog utmaningen mer med nyfikenhet än med rädsla. Pedagogerna ansåg att det var 
viktigt att hålla en öppen och sann dialog med föräldrarna och att inte särskilja för 
mycket på bemötandet mot föräldrar till barn som inte har något handikapp. 
Pedagogerna ansåg att det var viktigt att ta sig tid till att bemöta och samtala kring 
det som hänt med barnet under dagen för att föräldrarna ska känna sig viktiga och 
välinformerade. Arbetslaget har stor betydelse för hur bemötandet mot föräldrar och 
barnet med Downs syndrom ska ske. Alla i personalen ska vara informerade vad som 
sker kring barnet och hur utvecklingen går.  
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6 DISKUSSION 
Här diskuteras föräldrar och pedagogers tankar kopplat till bakgrunden. 

 

6.1 Föräldrar och pedagoger 
Anknytningsteorin bygger på två olika grunder, den trygga och den otrygga. Den 
trygga anknytningen handlar om att skapa en trygghet och tillit hos barnet 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2006). Detta är något som föräldrarna i 
intervjuerna visat är av betydelse för deras barn med Downs syndrom. Föräldrarna 
påpekade vikten av att det skulle vara en trygg och fast personalgrupp på förskolan. 
De skulle inte vara så mycket vikarier för att barnet skulle känna trygghet med 
pedagogerna. Detta tar även Jerlang m fl. (2007) upp, att barnet knyter an till det 
första närhetsobjektet som det möter i förskolan. Riddersporre (2003) menar att 
barnet har ett inbyggt anknytningssystem som aktivers när barnet behöver trygghet 
och tröst. Detta är något som alla föräldrar vill att pedagogerna på förskolan ska 
kunna leva upp till och ge deras barn när de är på förskolan. Föräldrarna anser sig 
själva som experter på sina barn och delar gärna med sig av sina råd och tips till 
pedagogerna. Här höll pedagogerna med och var tacksamma för att få ta del av 
föräldrarnas kunskaper om barnet. Kinge (2000) anser att barnet behöver känna 
trygghet till pedagogerna då det har betydelse för barnets fortsatta utveckling.  
Thunman och Edström (1998) menar att man måste se varje individ utifrån dennes 
förutsättningar och ta vara på föräldrars kunskap (a.a).  

Andersson (2004) menar att den dagliga kontakten mellan föräldrar och pedagog är 
något alla inom förskolan ska uppfylla. Detta håller de intervjuade med om men 
föräldrarna upplevde att det inte var tillräckligt som det är nu. Riddersporre (2003) 
anser att det krävs en viss professionalitet i yrkesrollen inom förskolan vilket även 
Thunman och Edström (1998) håller med om. Det dagliga bemötandet är viktigt för 
alla föräldrar oavsett om barnet har ett handikapp eller inte. Detta var något som 
föräldrarna sa att de upplevt olika då några hade syskon som gått på förskolan och 
haft ett annat bemötande av personalen än barnet som har Downs syndrom. Det 
viktigast i bemötandet mot föräldrar är att bemöta föräldrarna med respekt och 
empati anser Kinge (2000).  

De äldre föräldrarna fick erbjudande om platser till sina barn på specialförskolor. 
Riddersporre (2003) menar att förr lämnades barn bort för att få en bättre utveckling 
men Utholm (2003) påpekar att i 1968 års lag togs alla specialförskolor bort. Ändå 
har flera föräldrar blivit erbjudna en förskoleplats på specialavdelningar i första 
hand. En av föräldrarna till de äldsta barnen tackade nej till specialförskolan. Då fick 
hon vänta tills det fanns två lediga platser inom den ”vanliga” förskolan då det 
ansågs att barnet var till mer besvär och tog två platser. Detta anser Riddersporre 
(2003) inte är ett professionellt bemötande då hon anser att förskolan ska bemöta alla 
barn på lika villkor.   

En av föräldrarna lyfte fram en glädje över det bemötandet som hon fått av 
föreståndaren på förskolan hon hade sin son på. Föreståndaren hade mycket 
erfarenhet från Danmark där hon länge arbetet med barn med Downs syndrom och 
relationen mellan pedagog och förälder blev från början ett professionellt bemötande. 
Föräldrarna ansåg att erfarenhet och kunskap inte hade så stor betydelse i arbetet 
med deras barn, utan det som vägde tyngst var ändå intresset som pedagogerna 
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visade för barnet och det bemötande som föräldrarna fick av pedagogerna, det var det 
som avgjorde hur föräldrarna upplevde barnet tid i förskolan.  

Croona (2003) anser att ett bra möte sker när olika behov och förväntningar upplevs 
positivt. Detta är också något som föräldrarna tycker är viktigt och pedagogerna 
önskar. Något som enligt Riddersporre (2003) kan vara bra att som pedagog är att det 
finns en förståelse för hur det är att få ett annorlunda barn. Här kan både föräldrar 
och pedagoger ta hjälp av Cullbergs (1992) krisarbete och hur det påverkar oss på 
olika sätt.  

Pedagogerna var oroliga för om deras kunskaper skulle räcka till för arbetet kring 
barnet med Downs syndrom och kunde ibland uppleva sig rädda inför nya 
utmaningar. Föräldrarna ansåg att de kunde hjälpa pedagogerna med den kunskapen 
de hade kring barnet om pedagogerna var mottagliga. Pedagogerna fick själva 
anstränga sig när det gällde val av arbetsmaterial som t.ex. Karlstadmodellen för 
barnet. Pedagogen och föräldrarna bör ha sådan öppenhet i kommunikationen så det 
kan arbeta på samma sätt både i hemmet och på förskolan, för att på detta sätt nå den 
bästa utvecklingsmöjligheten för barnet. Lejon (1996) lyfter upp vikten av att 
pedagoger och föräldrar bör förstå varandra språkligt, det gäller att 
kommunikationen förstås av båda parter. Även Arnqvist (1993) anser det viktigt att 
förskolan och familjen har en bra kontakt och pedagogen ska ses som en handledare 
och inte som en dominant maktutövare gentemot föräldrarna. 

Några av pedagogerna ansåg att kunskapen kring tecken som stöd var något de ville 
vidareutbilda sig inom för att kunna bemöta det enskilda barnet med Downs 
syndrom, men även hela barngruppen. För att på så sätt integrera barnet i den vanliga 
barngruppen. Pedagogerna menade också att den träning som de la ner på barnet med 
Downs syndrom i gruppen gynnade alla barnens språkutveckling. Vygotkij 
(Arnqvist, 1993) ansåg att barn lärde sig språket i sociala sammanhang tillsammans 
med andra och andra som hade ett mer utvecklat språk, här inom förskolan fungerar 
pedagogen som den som innehar kunskapen och kan lära ut språket. För ett barn med 
Downs syndrom är både pedagogerna och de andra barnen en resurs för barnets 
språkutveckling och detta var något som alla föräldrar hade samma uppfattning om 
vid intervjuerna.  

Pedagogerna hade en stund i veckan för att sitta ensam med barnet som har Downs 
syndrom. Denna stund ägnades åt att öva språket eller motoriken. Pedagogerna ansåg 
att denna tid var värdefull både för barnet och pedagog. I läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att verksamheten ska vara utformad till att 
passa alla barn och att pedagogerna ska ha tillräckligt med kunskap för att möta 
barnet där det befinner sig i sin utveckling (a.a). Det är då viktigt att pedagogerna 
själva kan se att den tid de ger barnet är värdefull till både barnet, barngruppen och 
föräldrarna då de kan knyta an till barnet som Bowlby (1988) ger en trygg bas för 
framtiden och därigenom får en djupare kontakt med barnet. Då kan det också vara 
lättare att hålla en bra, djup och trygg kontakt till barnets föräldrar. 
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6.2 Pedagogiska implikationer och fortsatt forskning 
I denna studie har syftet varit att se hur föräldrar och pedagoger upplever bemötandet 
mellan varandra på förskolorna. Svaren som framkommit har varit skilda och 
pedagoger och föräldrar hade inte samma uppfattning av hur bemötandet upplevs på 
förskolan, varken idag eller för 30 år sedan. I den fortsatta forskningen skulle det 
varit intressant att intervjua föräldrar till de andra barnen på förskolan som har sitt 
barn på samma avdelning där ett barn med Downs syndrom går, för att höra om de 
upplever bemötandet olika jämfört med föräldrarna till barnen med Downs synrom.  

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står att, förskolan 
tillsammans med föräldrarna ska samverka för att varje enskilt barn ska få potential 
utvecklas efter sina förutsättningar. För detta krävs då ett bra samspel och bemötande 
från pedagogerna (a.a). 

Föräldrarna i studien som gjorts efterlyste mer träning i form av en resurs personal, i 
fortsatt forskning skulle fokus också ligga på vilket bemötande föräldrar upplevt från 
resurspersonal, rektorer mm. I läroplanen kan man även läsa att  

Omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 
prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta 
innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 
därför inte ska fördelas lika (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5).  

 

6.3 Slutord 
Denna studie har varit betydelsefull för oss i våra tankar kring bemötande av alla 
barn och framförallt barn med Downs syndrom. Vi har fått ta del av föräldrarnas 
erfarenheter kring bemötande i förskolan och det är något som vi kan tänka på när vi 
ska bemöta föräldrar till barn med Downs syndrom. Vi har även genom intervjuerna 
fått ta del av pedagogernas tankar kring arbetet med barn med Downs syndrom. Det 
har varit utvecklande att fått ta del av båda sidor kring bemötandet. Vilket vi tror kan 
gynna oss i vår kommande yrkesroll.  
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BILAGA 1 
Missivbrev 
 

Hej. 

Vi är två lärarstudenter som går vår sista termin på Linneuniversitetet. Vi skriver just 
nu ett examensarbete om bemötandet mellan pedagoger och föräldrar till barn med 
Downs syndrom. Vi vore tacksamma att få göra en intervju med dig. 
Intervjumaterialet kommer vi att använda i vårt examensarbete, tillsammans med 
tidigare forskning inom området. Allt material är anonymt och vi kommer inte 
namnge varken ort, verksamhet eller personliga namn i vårt examensarbete utan det 
är helt anonymt.  

Vi är tacksamma för era svar.  

Tack för er hjälp. 

  

 

Mvh Carita Folkesson och Josefin Fried 

Cf22dj@student.lnu.se    jf22fi@student.lnu.se 

 

Linneuniversitetet Kalmar 2011 
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       Intervjufrågor till föräldrar BILAGA 2 
 
 

1. Hur gammalt är ditt barn?  

 

2. Kan du beskriva de tankar du hade när det var dags att skola in ditt barn i 
förskolan? 

 

3. Kan du beskriva hur dina tankar gick vid den första träffen med personalen?  

 

4. Hur gick det till när ni/du bestämde dig för vilken förskola ditt barn skulle 
vara på? 
 
 

5. Vad var det som avgjorde? 

 

6. Beskriv hur du tycker att kontakten med personalen har varit?  Ge gärna 
exempel på någon diskussion eller samtal ni har haft. 

 

7. Hur tycker du att personalen på förskolan kan ta tillvara på föräldrars 
kunskap om sitt barn för att göra det bästa i verksamheten? 

 

8. Vad tycker du är viktigast för att det ska fungera bra mellan föräldrar till barn 
som har särskilda behov och personal i förskolan? 

 

9. Hur upplever du det stöd ditt barn har fått i verksamheten? 

 

10. Känner du att du blivit annorlunda bemött än andra föräldrar? Hur? 
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      Intervjufrågor till pedagoger  BILAGA 3 
 

1. Vilken yrkeserfarenhet har du? Beskriv gärna. 

2. Kan du beskriva hur dina tankar var när du fått/får veta att ett barn med 

Downs syndrom ska börja i verksamheten? 

3. Kan du beskriva arbetslagets tankar och funderingar? Hur pratas det? Vad 

pratas det om? 

4. Hur och vad gör ni i verksamheten för att stötta och hjälpa till att utveckla 

barnet? 

5. Hur och vad gör ni för att vara professionella och kompetenta gentemot 

föräldrarna till barnet med Downs syndrom. 

6. Vad anser du är viktigast för att det ska fungera bra mellan föräldrarna till ett 

barn med Downs syndrom och personal i förskolan? 

7. Hur märker du att alla föräldrar får stöd i er verksamhet oavsett barn? 

8. Hur bemöter du olika föräldrar? Beskriv gärna så konkret du kan eller ge 

exempel? 

9. Hur får alla barn i er verksamhet det stöd de behöver?  

10. Vilken roll känner du att du har i förhållandet pedagog och förälder med barn 

i behov av särskilt stöd? 

11. Hur samtalar arbetslaget om bemötandet av föräldrar till barn i behov av 

särskilt stöd? 

12. Vilka möjligheter finns det för er att få hjälp av exempelvis resurs team som 

ni kan få råd och tips ifrån?  

 

 

 

 

 

 


