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barn med utvecklingsstörning

Vad är utvecklingsstörning?
Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som begränsar inlärningsförmågan och det logiska tänkandet. Utvecklingen försenas och
avstannar på en lägre nivå än hos jämnåriga, men de grundläggande
behoven är samma som hos alla människor.
Man föds med utvecklingsstörning eller förvärvar den som nyfödd.
Utvecklingsstörning går inte att bota, men med ett bra stöd kan personen utvecklas både som barn och som vuxen.
Utvecklingsstörning förekommer i alla kulturer och i alla samhällsklasser men är vanligare bland pojkar än bland flickor.

Vad beror utvecklingsstörning på?
Utvecklingsstörning beror på att hjärnan inte har utvecklats normalt
under fosterstadiet eller att hjärnan har skadats vid förlossningen eller
när barnet är nyfött.
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Går det att bota
utvecklingsstörning?
Nej, utvecklingsstörning är
inte en sjukdom utan en funktionsnedsättning som man
har livet ut. Däremot kan man
med träning och hjälpmedel
göra funktionsnedsättningen
mindre omfattande. Precis
som alla andra människor
utvecklas en person med utvecklingsstörning hela livet.
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De vanligaste orsakerna är:
•
kromosomavvikelser, som t ex Downs syndrom
•
genetiska skador
•
virussjukdom under graviditeten
•
missbruk av alkohol, narkotika och mediciner under graviditeten
avbruten syretillförsel till hjärnan, oftast i samband med förlossningen
•
att barnet under sitt första levnadsår fått hjärnhinne- eller hjärninflammation, eller att barnets hjärna skadats exempelvis av slag
eller fall.

Hur märks utvecklingsstörning på barnet?
Den som har en utvecklingsstörning behöver mer hjälp och längre tid
för att lära sig saker. Att förstå sig på pengar, att hitta i sin omgivning
och att passa tider kan vara svårt att lära sig, även när man är vuxen.
På många sätt utvecklas barn med utvecklingsstörning som andra
barn. De går oftast igenom samma faser, som att sitta innan de kan gå,
jollra innan de kan tala, leka själva innan de leker med andra osv. Men
utvecklingen går långsammare och de når inte lika långt som andra
barn. Skillnaderna jämfört med andra barn ökar med åldern och ett
barn med utvecklingsstörning når tidigare sitt utveckling.
Ofta är utvecklingen ojämn inom olika områden. En del barn
kanske utvecklas bättre motoriskt och i socialt samspel än i språklig
förmåga. Andra kanske ett mer välutvecklat språk men har svårt med
det sociala samspelet osv.
Hur stor funktionsnedsättningen är skiljer sig mycket mellan olika
personer. Graden av utvecklingsstörning brukar delas in i tre nivåer:
lindrig, måttlig och grav.
LINDRIG utvecklingsstörning upptäcks ibland inte förrän när barnet
börjar i skolan och det ställs högre krav på inlärningsförmåga. Till stor
del fungerar barnet som de flesta andra, men det behöver längre tid för
att lära sig saker och tankearbetet går långsammare.
Hos barn med MÅTTLIG och grav utvecklingsstörning är funktionshindret tydligt redan under småbarnsåren.
Barn med måttlig utvecklingsstörning lär sig ofta prata och förstå
sådant som är enkelt och hör ihop med vardagslivet. Som vuxna behöver de stöd av andra människor som kan se till att de har det bra och
som kan hjälpa dem med mat, kläder, passa tider och hantera pengar.
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Barn med GRAV utvecklingsstörning lär sig sällan tala utan visar sina
känslor och sin vilja med kropp, röst och ansiktsuttryck. De behöver
mycket hjälp livet ut av människor som de känner väl för att kunna bli
förstådda.

Vanligt med tilläggshandikapp
Barn med utvecklingsstörning har ofta tilläggshandikapp som synhörselnedsättning, cerebral pares och epilepsi. Det är viktigt att man
tar reda på om barnet har den här typen av svårigheter. Annars finns
det risk att man tror att barnet har en mindre intellektuell förmåga än
det har, när det i själva verket kanske är så att barnet inte hör eller ser
tillräckligt bra. I många fall finns det också hjälpmedel och behandling
som kan göra tilläggshandikappen mindre svåra för barnet. Problem
som syn- och hörselnedsättningar kan vara svåra att upptäcka, inte
minst hos barn med grav utvecklingsstörning. Problemen behöver
inte vara medfödda utan kan uppstå när som helst i livet. Därför är det
viktigt att barnen undersöks både noggrant och regelbundet.

Ett vanligt problem är
att man inte kontrollerar
barnets syn och hörsel.
Man skyller allt på utvecklingsstörning. Men med
glasögon kanske barnet
klara mycket mer än någon
kunde tro.

Genom att veta mer om
vanliga och typiska svårigheter hos barn med utvecklingsstörning blir det
tydligare hur man som
vuxen kan stötta barnet.
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Hur tar man reda på om barnet har
en utvecklingsstörning?
När man ska ta reda på om en person har utvecklingsstörning tittar
man på två saker: om barnet har nedsatt intelligens och om personen
har svårt att fungera i vardagen. Graden av intelligens mäts genom IQtest. Svårigheter i vardagen undersöks genom att man tar reda på hur
personen fungerar inom tre olika områden:
•
Teoretisk förmåga, det vill säga hur man klarar av att läsa, skriva,
räkna och annat som man tränar i skolan.
•
Social förmåga, till exempel hur man kan umgås med andra.
•
Praktisk förmåga, hur man klarar aktiviteter i det dagliga livet
som till exempel att äta, tvätta sig, klä sig och städa.
För att få diagnosen utvecklingsstörning ska personen utöver nedsatt
intelligens ha problem inom minst två av dessa områden. Problemen
ska också ha uppmärksammats under barndomen.

Nedsatt
intelligens
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DIAGNOS
Utvecklingsstörning
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Vad känner och upplever barnet med utvecklingsstörning?
Barn med utvecklingsstörning har lika mycket känslor som andra
barn. Många har väl utvecklad social förmåga och kan, även om de
inte förstår den exakta innebörden av vad som sägs, tolka tonfall och
känslostämningar. Vuxna bör aldrig tala över huvudet på barnet. Det
är bra att ha som en grundregel att barnet uppfattar mycket mer än vad
man kan tro.
Förr i tiden trodde man att barn med utvecklingsstörning inte
hade något känsloliv. Det är en helt felaktig uppfattning som gjorde att
barnen bemöttes på ett sätt som inte var bra för deras utveckling. Idag
vet vi att personer med utvecklingsstörning är glada och ledsna som
andra, känner ilska och längtan, har sin favoritmusik och sina älsklingsrätter. Däremot kan barn med utvecklingsstörning uttrycka sina
känslor annorlunda. Antingen mer direkt eller också långsammare än
andra.
Många personer med utvecklingsstörning har svårt att se sina egna
behov. Barnet har ofta svårt att tolka sin kropp och till exempel förmedla om något gör ont. Det kan också ha svårt att tolka sin kropps
behov av att bli omhändertagen. Tillsammans gör det här barn med
utvecklingsstörning extra sårbara och vuxna som har hand om barnet
behöver vara särskilt uppmärksamma.

barn med utvecklingsstörning

Tala aldrig över huvudet
på barnet. Även om barnet
kanske inte förstår den
exakta innebörden av det
som sägs kan barnet tolka
tonfall och känslostämningar.
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Praktiska råd till föräldrar och andra vuxna
som möter barn med utvecklingsstörning
Genom att veta mer om vanliga och typiska svårigheter hos barn med
utvecklingsstörning blir det tydligare hur man som vuxen kan stötta
barnet.
Begränsat korttidsminne
Barnet har svårt att ta in flera intryck samtidigt och att hålla kvar den
information de får.
TIPS!
Kom inte med för mycket information! Då kommer barnet ofta bara ihåg det sista du sagt.
TIPS
Istället för att säga: »Hämta koppen och ställ den
på bordet så ska jag hälla upp te«.
Säg istället en sak i taget. »Hämta koppen«.
När barnet gjort det kan du säga: »Ställ koppen på bordet«.
Därefter kan du säga: »Nu kan jag häller jag upp i koppen«.
Visa hur du själv gör och låt barnet prova. Ett barn med utvecklingsstörning är beroende av konkreta upplevelser för att lära sig.
Öva, vila och öva igen! Ge barnet tid för inlärning och tid att
bearbeta nya erfarenheter.
Svårt för abstrakt tänkande
Barn med utvecklingsstörning har oftast nedsatt förmåga till ett abstrakt tänkande.
TIPS!
Undvik att vara abstrakt när det går att vara
konkret.

TIPS

Hjälp barnet att få en konkret bild av begrepp som
tung/lätt, liten/stor, fler än och färre än. Det är
begrepp som många barn med utvecklingsstörning blandar samman. Genom att konkret pröva och känna kan barnet träna till sig
förståelse.
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Svårt att orientera sig i tid och rum
Svårighet med tid och rum skiljer mycket mellan olika barn. Svårigheterna kan också variera hos en och samma person.
TIPS!
Många barn med utvecklingsstörning får alldeles
för lite träning i att hitta i sin omgivning eftersom
de ofta är i sällskap med en vuxen som redan kan
vägen. Kom ihåg att det även i vuxnas sällskap går
att träna på att hitta vägen. Att hitta i sitt närområde skapar både trygghet och självkänsla.

TIPS

Realistiska krav och förväntningar
Eftersom alla människor med utvecklingsstörning är olika och ett och
samma barn kan vara väldigt ojämnt i sina förmågor kan det vara svårt
att veta hur man ska bemöta barnet och vilka krav man bör ställa. En
viktig utgångspunkt är att acceptera barnet som det är. Samtidigt är det
viktigt att barnet får träna sina förmågor och lära sig mer.
Eftersom det kan vara svårt att bedöma personens förmåga finns
risk att både under- och överskatta personer som har utvecklingsstörning.

Därför är det viktigt att:
•
•
•
•
•

Lära sig så mycket som möjligt om funktionshindret.
Kartlägga vad barnet klarar och inte klarar.
Vara försiktig med att göra för snabba bedömningar. Barnet
kan ha en dålig dag eller vara ojämn i sina förmågor.
Inte jämföra med barn i samma ålder som har en normal
utveckling.
Öka kravnivån i små steg vartefter att barnet klarar uppgift för
uppgift.

barn med utvecklingsstörning
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Låt barnet prova själv
Det är viktigt att barn med utvecklingsstörning får möjlighet att prova
och träna. Att både prova och misslyckas är grunden för all utveckling.
Tyvärr är det vanligt att barn med utvecklingsstörning inte får tillräcklig uppmuntran eller utrymme att prova att göra saker själva.
Både som personal och som förälder till ett barn med utvecklingsstörning är det lätt att man tar över och hjälper barnet mer än det
behöver. Därför är det bra om man ibland tar ett kliv tillbaka och ser
till att det finns tid för barnet att försöka själv. Det kan handla om att
laga mat, tvätta eller ta kontakt med en annan person. För personer
med grav utvecklingsstörning kan det handla om mycket enkla saker
som att lyfta in och ur plaggen i en tvättmaskin.

Du ska vara ett stöd, inte
en som gör saker åt dem.
Stanna upp och ställ frågan: Hur gör vi nu?
På så vis får de tänka själva
och känna att de klarar mer
och mer.

Planera vardagen
Ett barn med utvecklingsstörning behöver ordning och
struktur i sin vardag. Med rutiner som är lika från dag
till dag känner barnet mindre stress och kan bli mer
självständigt.

TIPS

TIPS!
Försök att skapa vardagsrutiner som är lika från dag till dag.
Ofta hjälper det att ha ett tydligt schema för dagen och veckan där
aktiviteter och tider skrivs in. Schemat kan också visas med bilder.
Det är bra om schemat alltid är tillgängligt för barnet och enkelt
att ta med sig.

10

barn med utvecklingsstörning

barn med utvecklingsstörning

11

Förbered för förändringar och svåra uppgifter
Oförutsägbara och ostrukturerade situationer kan skapa onödig stress
och förvirring. Därför är det viktigt att man som vuxen förbereder barnet för förändringar. Det är också en god idé att ge extra stöd i situationer som man vet att barnet upplever som svåra.
TIPS!
En övergång från en aktivitet till en annan kan
skapa oro. Därför kan det vara bra att barnet
TIPS
får möjlighet att förbereda på vad som är nästa
sak som ska hända. Om man till exempel ska gå
och handla kan man göra en plan som visar vad
barnet ska göra när man kommer till affären och vad som sedan
är nästa steg. Tänk också på att ge barnet beröm när det klarat av
att hålla sig till den uppgjorda planen. Det kan också vara bra att
till exempel säga till att »Om fem minuter är det dags att stänga
av tv:n och gå och lägga sig« eller »När det knackar på dörren
kommer grannbarnet hit och leker«.
Ofta går det lättare om man gör något trevligt tillsammans med
barnet när det klarat av det som är besvärligt, till exempel kan
man läsa en saga när barnet kommit i säng eller äta något gott
efter att ha tvättat håret.

Viktigt att påminna barnet
Många barn med utvecklingsstörning har svårt med tidsuppfattning
och med att planera. Eftersom barnet kan ha svårt att komma ihåg
behöver det ofta påminnas.
TIPS!
Påminnelselappar, scheman eller anvisningar som
åskådliggör samt påminnelseklockor som ringer
kan vara till stor hjälp.

TIPS

Det är lättare att komma ihåg om man förstår
varför man ska komma ihåg. För att göra det krävs att barnet ser
ett sammanhang. Som vuxen kan man hjälpa barnet att se den
röda tråden och visa att saker sker i olika steg. Barnet kan ibland
lättare förstå och komma ihåg när det får se händelsen i form av
en bildserie.
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TIPS
Till dig som möter barn
med utvecklingsstörning i
ditt arbete:

Vuxnas roll i kommunikationen
Inte minst för ett barn med grav utvecklingsstörning spelar omgivningen stor roll för hur bra barnet kan kommunicera med sin omgivning. Det är vanligt att barnet kommunicerar olika bra tillsammans
med olika personer och i olika miljöer. Som vuxen är det viktigt att
man förstår att man kan påverka barnets kommunikationsförmåga
genom att skapa en bra miljö för barnet och genom ett bra bemötande.
När man förmedlar information på ett sätt som personen förstår
skapas en trygghet. Det är viktigt att använda ett språk som barnet
förstår. Vilken uttrycksform man använder beror på budskapet, vad
som fungerar bäst för tillfället, och vad man tror att barnet uppfattar
och förstår.

Att kunna kommunicera är
en förutsättning för att barnet ska må bra och kunna utvecklas. Därför är det viktigt
att föräldrar och andra vuxna
hjälper barnet att hitta fungerande sätt att kommunicera
med sin omvärld.

barn med utvecklingsstörning

Det är viktigt att
föräldrar och personal
samarbetar kring barnet.
Att ha samma stöd och
rutiner både i hemmet
och i skolan/dagliga verksamheten har stor betydelse för att barnet ska
vara tryggt, må bra och
utvecklas.
Ju mer kunskap ni i
personalen har om utvecklingsstörning, desto
bättre stöd kan ni ge
barnet. Ta chans att lära
er mer när ni får tillfälle
och dela med i er till era
kollegor.
Precis som andra
barn utvecklas barn med
utvecklingsstörning hela
tiden. Ha löpande samtal
med era kollegor om hur
ni bäst kan anpassa miljön och stödja barnet.
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Att stötta kommunikationen med hjälp av
tecken, föremål och bilder
Leder bruk av teckenspråk till att barnet inte
lär sig prata?
Nej, tecken används som ett
komplement till tal. Tvärtom
brukar teckenspråk göra att
det går lättare att lära sig att
tala. Med hjälp av tecken kan
barnet upptäcka glädjen i att
göra sig förstådd. Det stimulerar den fortsatta tal- och
språkutvecklingen.

Att kunna kommunicera är en förutsättning för att barnet ska må
bra och kunna utvecklas. Därför är det viktigt att föräldrar och andra
vuxna hjälper barnet att hitta fungerande sätt att kommunicera med
sin omvärld.
Forskning visar att barn med utvecklingsstörning får en bättre
språkutveckling om man som komplement till det talade språket använder tecken, föremål och bilder.
Metoden går ut på att personer i barnets omgivning lär sig att
använda olika tecken som man gör med händerna och visar bilder och
föremål samtidigt som de talar med barnet. I början stimulerar tecknen, föremålen och bilderna barnets förmåga att förstå att man kan
kommunicera. Senare hjälper de barnet att själv kunna uttrycka önskningar, tankar och känslor. Tecknen, föremålen och bilderna ger barnet
möjlighet att uttrycka sig innan talet kommer igång, eller om talet inte
räcker för att göra sig förstådd.

TIPS
Tydlig och stödjande kommunikation
Eftersom ett barn med utvecklingsstörning har begränsat abstrakt tänkande och svagt korttidsminne är det viktigt att man
ger barnet uppmaningar och instruktioner på ett konkret sätt.
• Ansträng dig att vara rak och entydig när du pratar med
barnet
• Ge inte för mycket information
• Förvissa dig om att barnet lyssnar
• Ge kortfattade uppmaningar steg för steg
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Hur kan man handskas med ett barns ilska och
frustration?

TIPS

Några goda råd från specialpedagogen:
• Låt det arga barnet få utlopp för ilskan men försök att prata
om ilskan efteråt när barnet är lugnt.
• Krama om barnet och hjälp det att formulera orsaken.
• Om det uppstår en väldigt stark aggression gå iväg enskilt.
Det väcker ofta mer ilska om det är många omkring som ser
på. Sitt kvar en lång stund för er själva. Gå in för att skapa ro
– att sjunga hjälper ofta.

Alla barn behöver leka
Att leka är ett naturligt sätt för barn att utvecklas intellektuellt, emotionellt, socialt och motoriskt. Leken är också ett sätt för barn att bearbeta
sina intryck och att hantera motgångar. Genom att prova olika sätt att
agera i leken kan barnet bättre lära känna både sig själv och sin omvärld.
Leken är minst lika viktig för barn med utvecklingsstörning. Leken
kan med fördel ses som ett verktyg för att ge barnet den extra träning
som barn med utvecklingsstörning behöver.
Eftersom barn med utvecklingsstörning utvecklas långsammare än
andra barn är det bra att tänka på att de leker längre upp i åldrarna.
TIPS!
Många med utvecklingsstörning har ett stort
behov att leka även i tonåren. Rollekar är populära. Att ha tillgång till utklädningskläder kan sätta
igång fantasin. Det är bra om leksaker och lekredskap passar också för en större kropp.

Bollar är en enkel sak. Det
händer massor när du kastar och fångar. Ta lyra är bra
för koordinationen.

TIPS

Leken gör att barnen naturligt rör på sig. Att ha tillgång till bollar,
hopprep, ballonger och att ha plats för att dansa ger barnen motion i vardagen.

Leken gör att barn blir
trygga och vågar lita på
andra och sig själv.

Vattenlek är roligt i alla åldrar. Att koncentrera sig och hälla ur
och i, att slaska och plaska tränar upp finmotoriken, utvecklar
kroppskännedomen och ger glädje.

barn med utvecklingsstörning
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»ATT LEVA OCH LÄRA MED BARN MED UTVECKLINGSSTÖRNING« är del av en serie skrifter med information och råd om barn med särskilda behov. Skriftserien riktar sig till föräldrar och personer som arbetar
professionellt med barn med särskilda behov.
Med utgångspunkt i Irak och med hjälp av svensk
expertis har innehållet utformats för att belysa vanliga
frågor och föreställningar och fylla ett identifierat behov
av information. Ambitionen är att ge konkreta tips och
förslag på metoder som visat sig fungera effektivt i praktiken i livet och i arbetet med barn med särskilda behov.
Skrifterna har tagits fram inom ramen av det av Sida
finansierade projektet Governance in Social Care. Projektet är ett partnerskap mellan Sveriges Kommuner och
Landsting och provinserna Duhok och Diwaniyah i Irak
och har som mål att stärka styrning och ledning inom
den sociala sektorn.
Serien består av följande skrifter:
•
Att leva och lära med barn med utvecklingsstörning
•
Att leva och lära med barn med posttraumatiskt stressyndrom
•
Att leva och lära med barn med autism
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