
 
 

1 
 

                                                                                                                 Rapport 2014ht01383 
Institutionen för 

 pedagogik, didaktik och  

utbildningsstudier 
Självständigt arbete, 

förskollärarprogrammet 

15 hp 

 

Förskollärares 

förhållningssätt till 

inkludering 
av barn med Downs syndrom 

 

Författare  

Maria Olausson Johansson 

Caroline Ölander  

 

 

 

 

 

Handledare: Cecilia Rodéhn 

Examinator: Finn Calander 

 

 

 



 
 

2 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogerna såg på sitt förhållningssätt samt 

hur de arbetade för att få en fungerande inkludering för barn med Downs syndrom. Vi ville se 

vilka svårigheter som kunde förekomma samt hur pedagogen förhöll sig till denna inkludering 

undersöktes också. I denna studie beskrivs olika hjälpmedel som används i verksamheten för 

att stödja och förenkla inkluderingen för barn med Downs syndrom.  

De metoder som användes i detta arbete var semistrukturerade samt strukturerad intervjuer 

samt strukturerade observationer. Vår teoretiska utgångspunkt i detta arbeta har varit 

inkludering och Vygotskijs teori har varit vägledande i denna studie.  

I denna studie har vi kommit fram till att pedagogerna har en betydande roll för inkluderingen 

mellan barnen. Andra faktorer som spelar en stor roll för inkluderingen är även den 

pedagogiska miljön samt den sociala samvaron.  
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1. Inledning 
Vi valde att skriva om förskollärares förhållningssätt till inkludering för barn med Downs 

syndrom för att vi båda har ett stort intresse av specialpedagogik. Vi ville undersöka hur 

pedagogerna inkluderar barn med Downs syndrom i barngrupperna samt deras 

förhållningssätt till inkludering. Ett av målen i vår studie var att få en större kunskap om hur 

pedagogerna arbetar med inkludering dels vad de får för stöd, ifråga om resurs samt material.  

Intresset för specialpedagogik grundar sig i ett personligt intresse samt få en större kunskap 

om hur man kan arbeta med detta konkret i verksamheten. Den här studien har givit oss en 

större medvetenhet och kunskap att granska och kritisera pedagogens förhållningssätt.  

Pedagogens förhållningssätt och syn är en viktig del i verksamheten och speglar det beteende 

som en pedagog har gentemot barn, arbetskollegor och vårdnadshavare eftersom 

 “Vårt sätt att bemöta andra människor är i hög grad beroende av den människosyn vi har” 

(Sandberg 2009 s.263).  

I förskolans läroplan finns det mål som visar hur viktig förhållningssättet är gentemot barnen i 

verksamheten. Detta för att skapa en trygg och demokratisk plats för alla barn i gruppen. 

Om vi som pedagoger har fördomar om exempelvis barn med funktionsnedsättning eller barn 

med annat ursprung så speglar vårt beteende och förhållningssätt av sig på barnen. Det medför 

att barnen drabbas negativt och förskolan blir en plats fylld med fördomar. Det är viktigt att vi 

som pedagoger har ett rättvist och demokratiskt förhållningssätt för att ge barnen en bra start i 

livet samt vara förebilder för dem.  

 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder (Lpfö 98/2010 s.4). 

En bra och relevant artikel som tar upp om vårt ämne är ”Särbehandling skapar murar”, från 

tidningen ”Förskolan, lärarförbundets tidning för alla förskollärare”.  I denna tidning läggs 

tyngdpunkten på pedagogens förhållningsätt samt handlande och hur det påverkar barnen. Ett 

citat vi anser visar detta konkret och tydligt är, 

“Vuxna måste alltså visa med handlingar – och inte bara ord – att alla får vara med. Om 

personalen bjuder in barnen till social delaktighet så gör barnen likadant mot varandra.”  

Denna artikel speglar hur vårt förhållningssätt påverka barns inkludering i gruppen.  

 

Som blivande förskollärare anser vi att inkludering mellan barnen och vår påverkan har en 

stor betydelse. Eftersom vi kommer möta detta i vårt framtida yrke är det viktigt att få en bred 

kunskap om detta och även vilka faktorer som påverkar.   

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

1.1 Arbetsfördelning 
Vi valde att dela upp denna studie genom att skriva olika delar i detta arbete. Vissa delar 

ansåg vi dock att vi behöver göra gemensamt exempelvis som sammanfattning, valet av ämne 

och reflektion. Vi delade upp arbetet så att båda skulle göra lika mycket i studien. Vi 

ansvarade för olika delar i texten och kom överens om att inte skriva eller tillägga något i den 

andras text. Delarna som Ölander har är följande, Läroplanen, LSS, barnkonventionen, 

kvalitativ intervjumetod, presentation av informanter, resultat av intervju samt tidigare 

forskning. Delar som Olausson Johansson har är följande, en förskola och skola för alla, kort 

om Downs syndrom, strukturerad observation, resultat av observationer samt tidigare 

forskning. Delar vi har skrivit tillsammans är, sammanfattning, inledning, arbetsfördelning, 

syfte och frågeställningar, etik, teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt reflektion 

och diskussion.   
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2. Syfte och Frågeställningar 
 

Syfte med denna studie är att undersöka förskollärarens förhållningsätt till arbetet med 

inkludering med barn med Downs syndrom. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

● Hur arbetar förskollärarna med att inkludera barn med Downs syndrom i barngruppen? 

● Hur förhåller sig förskolläraren till inkluderingen? 

● Vad anser förskollärarna att det finns för svårigheter med inkluderingen med barn med 

Downs syndrom? 

● Vad för stöd i fråga om resurs och material har pedagogerna? 
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3. Bakgrund 

 
I detta kapitel ger vi en historisk bakgrund till hur förhållningssättet har förändrats för barn 

med funktionsnedsättningar i både samhälle och skola.  

3.1 En förskola och skola för alla?  

I dagens samhälle har barn med funktionsnedsättningar rätt till förskola, men så har det inte 

alltid sett ut. I detta avsnitt belyses utvecklingen av rätten till förskola och skola under 1900-

talet fram till idag. 

År 1916 fanns det en verksamhet som hette sinnesslövården, detta var en anstalt där det 

placerades personer med funktionsnedsättningar. 

Samma år skrev personalen som arbetade inom sinnesslövården ett brev till regeringen där de 

beskrev hur viktigt det var med skolplikt för barn med funktionsnedsättningar. År 1920 så 

blev det en utredning angående detta och 1944 så infördes skolplikten (Grunewald 2009 

s.328). På 1930 talet blev det en förändring och det började byggas småbarnshem vid 

skolhemmen. Utanför Stockholm så byggdes det ett förskolhem. Detta förskolhem blev en 

förebild för de andra landstingen. Ett av skälen var att hindra olika intagningar på privata 

asyler där barnet hölls instängda utan att få undervisning (Grunewald 2009 s121-125).  

 

År 1943 skapades den första föräldrarföreningen i Sverige, denna skapades vid Carlslunds 

vårdhem som låg vid Upplands Väsby. Denna förening hette ”Föräldraföreningen för 

vanlottade barn. Nio år senare år 1952 skapades en ny föräldraförening i Stockholm, denna 

förening hette FUB som var en förkortning av ”Föreningen för utvecklingsstörda barn”. Vid 

den här tiden fanns det ett stort intresse och behov av fakta både hos allmänheten och 

medlemmarna.  Denna förening samlade 200 personer på öppna möten varannan månad och 

medlemmar samlades en gång i månaden. När medlemmarna samlades så berättade de öppet 

för varandra om både glädje och problem som de stötte på i vardagen (Grunewald 2009 

s.215).  

 

Två år senare, 1954 fastställdes det en lag om att vid varje internatsärskola så skulle det finnas 

ett småbarnshem där det även skulle finnas en förskola för yngre barn.  Eftersom barnen var 

så pass små var det svårt att se om de hade någon funktionsnedsättning eller inte och det var 

problematiskt för föräldrarna att lämna ifrån sig barnen (Grunewald 2009 s.343).  

En stor förändring skedde under 1960 talet då det började komma fram mer ideela förskolor 

och daghem för barn med funktionsnedsättning. Barnen fick även fortsätta där i skolåldern.  

 

Ett stort genomslag skedde sju år senare, 1967 då omsorgslagen kom med en av nyheterna att 

de minsta barnen hade rätt till förskola. De allmäna förskolorna hade haft en stor utbredning 

och landstingen betalde nu platser av kommunen till barn med funktionsnedsättning. Detta 

gynnade både barnen och föräldrarna. Till en början var barn själva med en personal men 

sedan blev de indelade i mindre grupper. De barnen som ej var i grupp hade en assistent och 

de barnen som var i grupp undervisades på samma gård som barnen utan 

funktionsnedsättning. De blev då att dessa barn mötte varandra, det var mycket omtalat hur 

barnen utan funktionsnedsättning bemötte barnen med funktionsnedsättning på ett naturligt 

och bra sätt. Det skulle på så sätt förebygga fördomarna som fanns i samhället på den nya 

generationen(Grunewald 2009 s.343-344).  
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Ett antal år senare, under 1980-talet så inträffade en förändring inom det pedagogiska 

programmet i förskoleverksamheten, det där talades om barn med funktionsnedsättningar. 

Den traditionella barngruppen behölls men man påpekades att barn med 

funktionsnedsättningar inte var en enhetlig grupp utan att behovet av hjälp skulle vara 

individuellt och att vissa svårigheter kunde vara övergående, även för barn utan 

funktionsnedsättning (Sandberg 2009 s.39). Ett stort genombrott skedde 1985, då fick barn 

med funktionsnedsättning rätt till förskola, detta beslöts av socialtjäntslagen det året. 

(Grunewald 2009 s.344). 

 

Under 1990-talet kom socialstyrelsen med ett nytt begrepp som kunde användas till barn med 

funktionsnedsättningar, det skulle nu heta ”Barn med svårigheter i barnomsorgen” de ansåg 

att med detta nya begrepp skulle vara mer tydligt. Det blev då ett större fokus på miljön på 

förskolan och att miljön och stämningen i verksamheten kan påverka och ha en betydelse om 

barnet får svårigheter (Sandberg 2009 s.39).  

 

Under 2000-talet så formulerar utbildningsdepartementet att förskolan ska utvärdera 

verksamheten och utvärdera det pedagogiska arbetet som sker. Det innebar att man inte skulle 

utvärdera barnet och dess kunskaper. Som på 1990-talet så ligger ett stort fokus fortfarande på 

förskolans miljö och att med hjälp av denna ska det ge ett bra stöd till barn med 

funktionsnedsättning. Detta var en värdefull och viktig del för att dessa barn skulle må bra 

och kunna interagera med de andra barnen i verksamheten(Sandberg 2009 s.39).  

Sammanfattningsvis handlar denna text om hur synsätt samt förhållningssättet ha förändrats 

för barn med funktionsnedsättningar inom skola och samhälle. Med hjälp av olika lagar och 

utredningar har myndigheterna ändrat villkoren och förutsättningar för dessa barn.  

 

3.2 Kort om Downs syndrom 

Ungefär föds 1 av 800 barn i Sverige med Downs syndrom (Myrelid 2009 s.11).  

Downs syndrom är en kromosomförändring som innebär att personerna föds med kromosom 

21 för mycket eller en del av den. Downs syndrom medför en utvecklingsstörning och graden 

av denna kan variera från person till person(Jakobsson & Nilsson 2012 s.144). Det finns tre 

olika former av Downs syndrom, trisomi 21, trisomi 21 Mosaik och trisomi 21 Translokation. 

Den vanligaste formen är trisomi 21(Svenska Down föreningen).  

 

Denna funktionsnedsättning är namngiven av läkaren John Langdon Down 1866. Denna 

läkare beskrev typiska drag och kännetecken hos personer som har Downs syndrom. År 1959 

så lade Jerome Lejeune forskarbevis på att personer med Downs syndrom har en 

kromosomrubbning. En svensk läkare vid namn Bertil Hall listade upp tjugo tecken som är 

vanliga hos personer som har Downs syndrom. Om personen har mindre än fyra tecken så är 

det otänkbart att personen har Downs syndrom, om personen däremot har tolv av dessa eller 

fler så är det mer sannolikt att individen har det (Myrelid 2009 s.11). För att vara säker på att 

individen har Downs syndrom så får en kromosomanalys utföras. Det som är vanligt vid 

Downs syndrom är att de har en större risk att få sjukdomar som hjärtfel, hormonrubbningar 

och problem med ämnesomsättningen (Myrelid 2009 s.51).  
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Några av de tjugo kännetecken som Hall listade upp på personer med Downs syndrom är 

sneda ögon, tungan är relativt förstorad och sticker oftast ut genom munnen, halsen är tjock 

och kort och deras händer är ofta breda och korta. Lederna är mer tänjbara och deras muskler 

har en tendens att vara mer slappa än normalt (NE 1991 s.111).   

 

Personer med Downs syndrom beskrivs som roliga, trofasta, musikaliska men också ibland 

ihärdiga och tjuriga. De brukar även beskrivas ha ett bra minne och kunna lära sig saker 

mekaniskt utantill. De beskrivs som ofta snälla mot både kompisar och djur. En del beskriver 

barnen alltid på gott humör, lyckliga och rastlösa medan andra säger att de är mest sura 

(Takamatsu 1989 s.11). En slutsats av detta är att de är olika individer och därmed har olika 

personligheter.  

 

3.3 Vad säger styrdokumenten 

Det finns både lagar och förordningar som visar människors rättigheter här i Sverige. 

Exempel på dessa är läroplanen för förskolan, LSS samt FN:s barnkonvention. Dessa 

förordningar är ett stöd för barnen framförallt men även för vårdnadshavare samt pedagoger.  

 3.4 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan kan man ta del av olika föreskrifter som visar på det viktiga med 

pedagogernas förhållningsätt med inkludering i barngruppen samt att förskolan är en plats för 

alla barn och deras behov ska tillgodoses och respekteras från både personal och andra barn i 

barngruppen. Barnen ska känna sig trygga, sedda och respekterade i den verksamhet det 

dagligen befinner sig i (Lpfö 98/10 s.4). Här nedan beskrivs relevanta föreskrifter från 

förskolans läroplan: 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt. 

 

Detta citat belyser att det är viktigt som pedagog att se sitt förhållningsätt som en viktig del i 

arbetet. Det är inte nödvändigtvis en anpassning som resulterar i en resurs i gruppen. Utan att 

om man som pedagog granskar sitt arbete och hur man i arbetslaget kan arbeta (Lpfö 98/10 

s.5). 

 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

 

I detta citat har pedagoger även här ett stort ansvar, att arbeta och granska deras 

förhållningsätt och hur de kan göra den befintliga miljön på förskolan så innehållsrik och 

utvecklade som möjligt. Genom att pedagogerna gör detta så bidrar de till att inkludera och 

skapa samspel i barngruppen för alla barn (Lpfö 98/10 s.6). 
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Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 

utveckling och lärande. 

 

Att pedagogen verkligen tar i akt den berikande och utvecklade processen, i att ha en 

fungerande inkludering i barngruppen. Det är pedagogerna som ska se till att alla barn 

inkluderas och respekteras för den man är (Lpfö 98/10 s.7). 

 

3.5 LSS 

LSS står för, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och är en rättighetslag. För 

att tillhöra LSS måste man uppfylla tre krav enligt 1§, dessa krav är följande: 

● ha utvecklingsstörning, autism eller likande tillstånd 

● ha fått en betydande och bestående hjärnskada som utvecklas till begåvningsmässigt 

funktionshinder i vuxen ålder pga. av kroppskada 

● ha andra fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på åldrande och som 

utgör att du inte kan utföra din dagliga livs föreningen (Bergstrand 2009 s.15). 

Enligt 5§ i LSS ska de som tillhör 1§ få tillhöra en verksamhet som enligt följande,  

 

Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att 

den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

 

Samt följaktligen i 6§, 

 

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för 

att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.  

 

Genom att ta i akt dessa paragrafer i LSS lagen så styrks även där pedagogernas 

professionella och pedagogiska ansvar i barngruppen. Pedagogerna bör granska deras arbete 

och även kritiskt granskar över vad som fungerar bra med inkluderingen samt vad som 

uppfattas som en svårighet. Pedagogernas huvudsyfte är att få dessa barn att inkluderas i 

barngruppen. De kan då leva likvärda liv som alla andra barn och som resulterar i positiva 

utvecklingsfaser (Bergstrand 2009 s.23-24).  
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3.6 Barnkonventionen 

Barnkonventionen innebär ett rättsligt och bindande avtal som innehåller barnens rättigheter 

till ett mänskligt liv. Alla länder som har åtagit sig barnkonventionen ska med full makt se till 

så att dessa rättigheter förverkligas och respekteras. 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 23, punkt ett så ska(Barnkonventionen 2009 s.23): 

 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp 

bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 

värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. 

 

Att pedagogen redan i förskolan kan påverka detta genom att pedagogen hjälper till med 

inkluderingen som skapar ett bättre självförtroende och som möjliggör att dessa barn få delta 

och känna sig likvärdiga som alla andra barn.  

Det man kan sammanfatta från dessa tre styrdokument är att verksamheterna som barn med 

Downs syndrom befinner sig i har det yttersta ansvaret till att ha en fungerande inkludering i 

barngruppen. Att pedagogen har ansvar och en stor betydande roll på hur denna inkludering 

ska bli möjlig och hur man kan anpassa miljön. 
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4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 
Den teoretiska utgångspunkten är inkludering samt Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Inkludering kommer här beskrivas utifrån tre relevanta perspektiv som även använts under 

både intervju och observationstillfällena i studiens analysdel. De delar som kommer tas upp är 

miljöperspektivet, pedagogens roll och den sociala samvaron.  

4.1 Inkludering  
Inkludering är ett nytt begrepp som infördes istället för integrering under 1990-talet. 

Integrering fick kritik genom att man först blev tvungen att definiera den individ det handlade 

om som avvikande innan en integrering ens var möjlig. Även har integrering kritiseras genom 

att visa på en låg pedagogiks ambitionsnivå och därefter har begreppet bytt namn till 

inkludering som man kan se som en vidareutveckling av begreppet integrering (Lutz 2013 

s.39).  

4.2 Miljön 

Inkludering menas med att man skiftar fokus från individen till miljön runtomkring. 

Aktörerna runtomkring får ett större ansvar att anpassa miljön utefter den individ som berörs. 

Deltagarna får då tillsammans skapa en miljö som är funktionell för alla partners. Det visas 

tydligt inom specialpedagogiken att pedagogerna måste fånga upp alla barn och se till att 

verksamheten inte exkluderar någon (Lutz 2013 s. 39). Claes Nilholm nämner (2007 s.50) att 

integrering har blivit ett ord som handlar om att verksamheten ska anpassa barnet med 

avvikande beteendemönster till en verksamhet de inte är kapabla till att anpassas till. 

Begreppet inkludering menas att man anpassar miljön till alla barnen i verksamheten, detta för 

att alla barnen ska känna sig delaktiga i miljön.  

Vi kommer nedan beskriva två artiklar som berör miljön och hur detta påverkar inkluderingen 

för barn med funktionsnedsättning. Den första artikeln beskriver anpassning av miljön och 

nämner även pedagogens behov av stöd utifrån barnets funktionsnedsättning.  

Andra artikeln beskriver hur klassrummets miljö samt gruppens storlek påverkar barnens 

koncentrationsförmåga.  

 

I artikeln, Early Childhood Teachers’ Ideas about Including Children with Disabilities in 

Programmes Designed for Typically Developing Children, som är skriven av Huang & 

Diamond 2009, kommer författarna fram till följande i sin studie att, det visade sig att 

pedagoger kände sig mer bekväma och behövde mindre stöd och anpassning av miljön när 

barnet hade en fysisk motoriskt funktionshinder som cerebral pares. De kände sig mer i behov 

av stöd, anpassning av miljö och mindre bekväma om barnet hade en utvecklingsstörning. 

Detta resultat visar på att från förskolan till gymnasiet har det pekat på studier som tidigare 

har visats att pedagoger har en viss mer oro till att hantera barn med utvecklingsstörning 

gentemot barn med funktionshinder. Men i det stora hela har det även visat på hur pass svår 

barnens funktionshinder har varit är av betydande roll i studiens resultat. Att det är viktigt att 

man tar dessa känslor på allvar för att man ska kunna i slutändan skapa ett sådan pedagogisk 

miljö för alla barn (2009 s. 177). 

Concentration difficulties in the school environment – with focus on children with ADHD, 

autism and Down syndrome av Catrin Tufvesson. Belyser att syftet med denna studie var 

urskilja olika miljöfaktorer som påverkar barns koncentration som har Downs syndrom, 

ADHD och autism. Den svenska skolans mål är en skola för alla, som innebär att skolan ska 
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kunna möta och tillgodose alla barns behov. Även om detta är ett mål så finns det inga tydliga 

riktlinjer för hur den lärandemiljön ska anpassas till dessa barn.  

 

I sin studie har hon tagit upp dels generella principer och även mer typiska principer för varje 

funktionsnedsättning. I sin studie så använde hon frågeformulär som skickades till personliga 

assistenter, lärare samt personer inom barn och vuxenhabiliteringen. Hon kom fram till att det 

finns flera olika faktorer som påverkar lärandet hos barnen. Bland faktorerna som påverkade 

barnens lärande var den fysiska utformningen av miljön. Det visade att storleken på både 

klassen och klassrummet påverkade barnens koncentrationsförmåga på både ett negativt samt 

positivt sätt.  

 

4.3 Pedagogens roll 

Pedagogens roll är väldigt viktig för att barnen, detta för att barnen ska känna en delaktighet i 

förskolans verksamhet. Ett relevant och viktigt strävansmål i förskolans läroplan är att 

förskolan ska arbeta för att barnen ska bli demokratiska medborgare som respekterar 

varandra. Förskolan ska därefter bygga på en demokratisk grund. För att detta ska kunna 

genomföras så måste pedagogen försöka sätta sig in i ett barns perspektiv och försöka se 

världen utifrån barnens ögon. Genom detta så finns det möjlighet att upptäcka frågor som 

leder fram till diskussion om hur man får barnen delaktiga i verksamheten (Sandberg & 

Sandström 2012 s.24). Vi kommer ta upp en artikel som berör tre faktorer som har en 

betydande roll för pedagogens förhållningssätt till inkludering.  

Factors associated with the effective inclusion of primary-aged pupils with Down’s syndrome 

är en artikel där författarna har kommit fram till att det finns tre avgörande faktorer som har 

en betydande roll om barnen inkluderas i klassrummet eller inte. Den första är att, inkludering 

blir mer lyckad när pedagogen antar sig en ansvarsroll över hur inkludering går till och är med 

i barnets pedagogiska utveckling framåt. Att pedagogen finns där som stöd och hjälp visar 

även på en mer lyckad inkludering. För det andra, en lyckad inkludering påverkas även hur 

relationen och samarbetet ser ut mellan resursen och de andra pedagogerna. För det tredje, är 

hur man ser på läroplansarbetet utefter dessa barn. Hur tillgänglig den är och hur man tar in 

den som en centralroll i barnets arbetsprocess och utveckling framåt (Fox & Farrell m.fl. 2004 

s.189).   

Pedagogen har en betydande roll för att inkludera den sociala gemenskapen mellan barnen. 

Den första artikeln nämner den positiva effekten av inkludering och den andra artikeln 

beskriver den negativa effekten som inkludering kan orsaka för den enskilda individen. 

Artikeln, Social relationships and friendships among young people with Downs syndrome in 

secondary schools, skriven av Pat Cuckle och June Wilson står det att alltfler barn med 

Downs syndrom börjar i de vanliga skolförordningarna som finns, inklusive förskolan. Det är 

viktigt för dessa barn att inkluderas i olika miljöer. Detta skapar en stor möjlighet för barnen 

att bilda vänskapsband. De vuxna i barnens närvaro måste vara lyhörda för deras behov samt 

uppmuntra till social inkludering. Ge de tid till att skapa vänskapsband och friheten till att 

skapa dessa med stödet från vuxna. De vuxna ska inte jämföra dessa vänskapsband med de 

“normala” barnen utan acceptera att de kan se olika ut men att de är betydelsefulla och 

berikande (Cuckle & Wilson 2002 s.70). 
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Samuel L.Odom (2000) tar upp i sin artikel Preeschool inclusion: what we know and where 

we go from here, att man behöver tänka till som pedagog i förskoleverksamheten om 

inkluderingen är det lämpligaste för barnet. Att inkluderingen inte är lämplig för alla barn 

med särskilda behov utan att det är individanpassat utefter barnets behov.  

4.4 Den sociala samvaron  

Den sociala samvaron innehåller olika delar för inkludering i verksamheten. Den verbala och 

den icke verbala kommunikationen som är talet och kroppsspråket, det som kan vara en hjälp 

i barnens verbala språkutveckling är musiken.  

Talandet som levd erfarenhet av Karin Bengtsson är en studie som handlar om talet hos fyra 

barn mellan 6-7 år som har Downs syndrom. I studien nämner hon svårigheten som andra kan 

ha med talet men att detta inte bara inbegriper barn med Downs syndrom. Hon nämner 

språkets olika uttryck, den verbala och icke verbala kommunikationen så som kroppsspråket. 

Det perspektivet som hon använder sig av är att barnet använder talet för att göra sig förstådd 

av omgivningen men att det sedan är omgivningens ansvar att föra talutvecklingen vidare. 

Hon belyser att vårt förhållningssätt har en stor betydelse och om vi får en större kunskap och 

förståelse så kan vi på så sätt skapa meningar till talet.  

Talet har en stor och betydande del inom kommunikationen. Kroppsspråket är det språk som 

alla barn kan och det kan ge uttryck på olika sätt. Kroppsspråket har olika avgörande faktorer 

för inkludering eller exkludering i förskolan, allt handlar om man lever upp till andra 

individers förväntningar på hur ens kroppsspråk ska visualisera sig. Barn använder sin kropp 

och sitt kroppsspråk för att kommunicera med andra barn genom exempelvis, rulla runt, ta på 

varandra, hoppa och springa.  Barnen kan tillsammans med varandra finna sig i ett tillstånd 

det då är ett liv mellan kroppsrörelserna och att kommunicera med det verbala talet inte längre 

är en nödvändighet. Detta sätt att använda kroppen är fri från den sociala jämförelsen och 

huruvida man blir inkluderad eller exkluderad. Att barnens kroppsliga erfarenheter är en 

viktig del av barnens val av inkludering eller exkludering (Ytterhus 2003 s.103-108).  

Musikterapin har visat sig vara en stor hjälp för barn med Downs syndrom i deras verbala 

språkutveckling. Artikeln nedan redogör betydelsen som musiken har samt att denna 

musikterapi skapar goda sociala färdigheter hos barnen och kommunikation. Sociala 

färdigheter och kommunikation är viktiga för barns inkludering med andra barn och därmed 

kan musikterapi var en bra hjälp för dessa barn.  

 

Music therapy for children with Down syndrome: Perceptions of caregivers in a special 

school setting av Dorothea Pienaar, belyser att barn med Downs syndrom har ofta en sen tal 

och språkutveckling. Dorothea beskriver vilken stor hjälp musikterapin har haft för barn med 

funktionsnedsättningar. Denna terapiform har använts under de fyra senaste decennierna och 

har visat ha en stor och positiv inverkan på barn med Downs syndrom. Dessa barn har visat 

sig vara lyhörda för denna terapiform. Musicerandet användes som gruppterapi där både tal 

och språk interagerade med musiken. Hon tar upp vikten av att det ska vara en kontinuerlig 

musikverksamhet, då även i hemmet samt att vårdnadshavarnas syn på musikterapin och dess 

effekter även påverkar barnet. Eftersom barn med Downs syndrom är så mottagliga för musik 

visar att de på så sätt får en god musikalisk samt kommunikativa förmågor. I denna studie gav 

vårdgivare sin synpunkt om att regelbunden musikterapi ger barnet med Downs syndrom både 

goda sociala färdigheter samt en god kommunikation. 
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4.5 Vygotskij 

 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan kombineras med begreppet inkludering, då han 

anser att interaktion och kommunikation är två viktiga inslag. Vygotskij anser att barn lär 

tillsammans med varandra och även att pedagogen har ett viktigt inslag inom detta (Williams 

2006 s, 47-48). Enligt Vygotskij ska barnet ses som en social individ redan från födseln samt 

vara en del av samhället. Barnets samspel i omgivningen är en del av den kollektiva och 

kulturella gemenskapen som skapar en grund för barnet som individ (Bråten 1998 s.104). 

“Genom samarbete och samspel med vuxna eller andra barn, styrs barnet mot högre nivåer i 

sin egen utveckling” (Bråten 1998 s. 105). Vygotskijs fokus låg på betydelsen av kulturen och 

den sociala interaktionen. Han poängterar att det sociala samspelet är en viktig aspekt och har 

en stor betydelse för barnens utveckling. En del i hans teori är om barnet vägleds på ett bra 

sätt i samspelets konstruktion så ges barnet de bästa möjligheter till ett lärande (Williams 

2006 s.40). 
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5. Metod 

 
De metoder som valts att använda i studien är semistrukturerad samt strukturerad intervju och 

en strukturerad observation. Intervju har vi valt att göra för att få en större inblick i hur 

pedagogerna jobbar med detta aktivt i verksamheten och vad de har för mål.  

Observationen ville vi göra för att få en inblick i verksamheten och hur det ser ut.  

Observationerna utfördes med fokus på pedagogerna och inte barnen.  

5.1 Strukturerad observation 

Den observationsmetod som användes var strukturerad observation. Den observationsmetoden 

innebar att man i förväg hade ett fastställt fokus och syfte. Det blev i denna 

observationsmetod därför relevant att se hur människor beter sig i olika situationer och 

sammanhang. Observatören bör ha en så objektiv syn som möjligt under observationstillfället 

och de anteckningar som följer ska även dessa betraktas så objektivt som möjligt (Bell 2006 

s.191). Jag vill poängtera att det aldrig går att vara helt objektiv, detta beror på att alla har ett 

eget bagage med minnen, erfarenheter och tankar. Det viktigaste är att i detta fall att försöka 

att vara objektiv för att inte påverka resultatet av studien, så att den inte blir för personlig.  

Innan observationen bör observatören ha något material med sig såsom ett schema, en 

loggbok eller något annat som passar till observationstillfället. Innan observationen ska det 

även beslutas hur ofta man ska registrera det som sker, om det exempelvis är hela tiden, varje 

halvtimme eller dylikt. Även viktigt att veta innan observationen vad som ska observeras, 

exempelvis om det är barnen eller pedagogen. Förberedelserna är viktiga innan observationen 

sker, exempelvis fråga personalen vart de ska befinna sig under observationstillfället och vart 

vi som observatörer ska befinna oss för att inte störa verksamhetens undervisning. Det är 

viktigt att lyssna på deltagarnas synpunkter och helst anpassa sig till dem. Det är även viktigt 

under observationen att inte påverka det som sker och vara mer i bakgrunden. Eftersom det är 

svårt att registrera allt som sker under observationstillfället är det viktigt att veta redan innan 

vad man ska fokusera på under tillfället. Exempelvis samspelet mellan pedagog och barn eller 

samspelet barnen emellan, om ens fokus ligger på process eller innehåll osv (Bell 2006 s.192). 

Observationerna är genomförda efter den strukturerade observationsmetoden.   

Innan observationen genomfördes presenterade vi oss för både barn och personal. När 

observationen var sammanställd och klar så skickades dokumentet ut till personalen på 

förskolorna så att det kunde godkänna det vi skrivit. Vi klargjorde för barnen vad vårat syfte 

med besöket var. Det är viktigt för att visa respekt för barnen i gruppen och personalen. Även 

viktigt att få barnens godkännande om observationen innan denna genomförs. På det sättet 

utgår man från ett barns perspektiv.  

Om man till exempel sätter upp en bild av barnet utan att först be det om lov 

därför att man är säker på att alla barn tycker om att visas upp på bild, utgår man 

från sitt barn perspektiv, inte från barnets egna perspektiv (Svenning 2014 s.46).  

Jag anser att det är samma princip här, om barnet inte vill vara med under observationen så 

ska vi respektera deras integritet.  

 

När vi observerade var vi i bakgrunden och antecknade det som hände. Det innebar alltså att 

vi varken spelade in eller filmade något under observationerna. Anteckningarna som vi gjorde 
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använde vi senare för att diskutera och sammanställa. Vi hade våra frågeställningar i fokus 

under observationen så att dessa senare kunde diskuteras.   

Sammanfattningsvis kan vi nämna att vi genomförde två observationer med en observation på 

varje förskola. På förskola 1 var vi under tre timmar från 09.00-12.00 den 22/10-14. På 

förskola 2 var vi med under två timmar från 14.00–16.00 den 30/10-14 . Vi fick en bra inblick 

på varje förskola och hur pedagogerna arbetar kring just inkludering, detta var bland annat 

genom tecken och även aktiviteter som pedagogerna påbörjade med barnen. Trots att det var 

två olika förskolor så arbetade pedagogerna snarlikt inom vissa områden. De använde tecken 

som stöd samt visade ett stort engagemang och tålamod. En positiv aspekt var även att 

pedagogerna behandlade barnen med Downs syndrom likadant som de andra barnen. De hade 

ett rättvist förhållningssätt mot alla individer i gruppen och detta resulterade i att alla barnen 

accepterade varandra.  

 

5.2 Kvalitativa intervjumetoden 

Den metod vi kommer att utföra intervjuerna utefter är en kvalitativ semistruktuerad metod 

med influenser från strukturerad metod. Det menas att vi har strukturerade upp frågor utefter 

tematiska områden som vi följer i ordning. Men att svaren från informanterna är från deras 

egna erfarenheter och deras verksamhets vardag. 

Den information som kommer fram under denna intervjumetod beror mycket på intervjuarens 

kunskaper och färdigheter inom ämnet samt att den har en god förmåga till att ställa andra 

frågor (Kvale & Brinkmann 2009 s. 98). Den kvalitativa intervjumetoden har tolv aspekter 

dessa aspekter är, livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det medveten naivitet, 

fokusering, mångtydighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation och positiv 

upplevelse. En kort sammanfattning av dessa aspekter kommer följande: 

Livsvärld, menas med att det är de ämne som berörs under intervjun är informantens egna 

livsvärld och hur dennes relation är gentemot den. Mening, att intervjuaren tolkar 

informantens livsvärld och vad som säg och hur det sägs. Den kvalitativa intervjun ska ha hög 

kvalitet och vara saklig i sitt innehåll. Det deskriptiva, intervjun ska ha nyanserad beskrivning 

från de olika aspekterna från informantens livsvärld. Det specifika, det som berörs under 

intervjun är specifika situationer och handlingstagande inte allmänna åsikter. Medveten 

naivitet, intervjuaren är öppen för oväntade och nya inputs. Fokusering, intervjun kommer 

vara fokuserad men inte vara strikt styrd. Mångtydighet, intervjupersonens uttalanden kan 

ibland inte spegla den verksamhet hon agerar i. Förändring, informanten kan under intervjuns 

gång komma med nya insikter och ändra sin beskrivning. Känslighet, informanten kan uttala 

sig och regera olika på hur känslig och hur stor kunskap intervjuaren bär med sig. 

Mellanmänsklig situation, den kunskap som kommer fram under intervjun är beroende på 

samspelet mellan de olika parterna. Positiv upplevelse, en väl genomförd intervju kan berika 

informanten och förändra dennes agerande i olika livssituationer (Kvale & Brinkmann 2009 

s.43-44).  

Vi genomförde intervjuerna utefter det som vi har nämnt ovan och intervjuerna är 

semistruktuerade. Vi var noga med att berätta för informanten att det inte fanns några rätta 

eller fel svar på våra frågor, utan det vi var ute efter är informantens syn på ämnet och dennas 

erfarenheter vi var ute efter. Även var vi intresserade av att veta hur de på respektive förskola 

arbetade samt hur erfarenheten såg ut bland personalen. Vilket stöd förskolorna har av 
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exempelvis från habilitering, talpedagoger, sjukgymnaster men även föräldrar. Vi 

strukturerade upp intervjufrågorna utefter teman såsom verksamheten, förhållningsättet samt 

hjälpmedel/resurs. Vi följde frågorna i turordning inom de olika temaområdena med 

beredskap att det skulle dyka upp följdfrågor.  

Dessa följdfrågor skapade ett mer levande samtal och vi fick fram intressant information till 

vår studie som vi innan inte hade haft i tanken. Vi delade även med oss av den informationen 

vi hade kommit fram till och läst i vår litteratur. Som resulterade i ett berikande samtal samt 

samspel mellan informanten och vi som intervjuare.  

Under intervjutillfälle nummer 1 varade i 30 minuter och vi satte oss i ett avskilt rum med en 

av personalen som hade det största ansvaret och mest erfarenhet av att jobba med barn med 

Downs syndrom. Vi började med att säkerställa om det var godkänt för henne att vi spelade in 

intervjun och det godkände hon muntligt till oss. Pedagogen ville att vi försäkrade henne om 

att intervjun skulle kodas och att det inte fanns möjlighet till en igenkänningsfaktor.  Detta 

försäkrade vi pedagogen om och vi meddelande även att efter transkriberingen av intervjun så 

skulle den tas bort. Ölander intervjuade pedagogen och Olausson Johansson gjorde 

stödanteckningar som hjälp till senare diskussion.  

Intervju tillfälle nummer 2 varade i 30 minuter och även där satt vi i ett enskilt rum när 

intervjun pågick. När vi anlände till förskolan presenterade vi oss för arbetslaget och berättade 

vad intervjun skulle handla om för den personal som inte skulle medverka under 

intervjutillfället. Denna gång var det Olausson Johansson som förde den strukturerade 

intervjun och Ölander satt i bakgrunden och förde stödanteckningar till kommande 

diskussion. Även här försäkrade vi informanten att allt skulle kodas och att ingen 

igenkänningsfaktor skulle ske. Vi fick godkännande att spela in och vi hade ett levande samtal 

utefter frågorna och olika följdfrågor som dykte upp efter intervjuns gång.  

Transkriberingen av intervjuerna gick till på följande vis: efter varje intervjutillfälle 

diskuterade vi informantens svar och vad den andre hade för stödanteckningar. Därefter 

lyssnade Ölander på intervjuerna och skrev ner ordagrant svaret på varje fråga inom de olika 

temaområdena. Sedan sammanställdes svaren utefter arbetets frågeställning och ett resultat 

analyserades utefter de teoretiska utgångspunkter samt perspektiv som denna studie lutar sig 

på.  

5.3 Presentation av informanter 

Informant nummer ett är en kvinna som är barnskötare som jobbar ute på en förskola på 

landsbygden i mellan Sverige. Erfarenheten denna har är lång inom barnomsorgsyrket samt 

erfarenheten att arbeta med barn med Downs syndrom. Informanten på denna förskola arbetar 

inte med någon specifik pedagogisk inriktning. Informant nummer ett jobbar på förskola 

nummer ett. Informant nummer två är en kvinna som är utbildad som montessoriförskollärare. 

Hon arbetar på en förskola som befinner sig i en stad i mellan Sverige. Erfarenheten hon har 

inom barnomsorgsyrket är många år samt även har hon tidigare erfarenheter av att arbeta med 

barn med Downs syndrom. Förskolan praktiserar den pedagogiska inriktningen montessori. 

Informant nummer två jobbar på förskola nummer två. 



 
 

19 
 

5.4 Etik 

Vi har utgått från det fyra individskyddskraven som är från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) i denna studie som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att den som ska genomföra en studie ska först meddela den 

deltagande om syftet med undersökningen. Det är viktigt att berätta hur forskningsresultaten 

ska redovisas detta ska redovisas muntligt eller skriftligt till den deltagande och även påtala 

om det är något vinstgivande i studien. Men ska även berätta för den deltagande att den har 

rätt att avbryta sin medverkan i studien. För att uppfylla informationskravet så skickade vi ut 

ett mejl till respektive förskola där vi presenterade oss, studien, syftet med studien samt att 

den här studien inte skulle vara vinstgivande och att deras medverkan kunde avbrytas om så 

önskas. I brevet berättade vi även att studien senare ska publiceras i DIVA som är Uppsala 

universitets databas (Vetenskapsrådet 2002 s.7).  

 

Samtyckeskravet, innebär att man får samtycke, alltså ett godkännande från exempelvis 

förskola och vårdnadshavare att man får utföra exempelvis observation och intervju. Detta 

krav utförde vi genom att skicka ut brev till vårdnadshavarna samt förskolan där vi berättade 

syftet med studien och hur den skulle genomföras samt att vårt fokus var på pedagogerna och 

inte barnen. Vårdnadshavarna fick skriva sin underskrift på brevet vi skickat för att godkänna 

att deras barn är delaktiga i studien. När vi kom till förskolan presenterade vi oss för 

barngruppen samt berätta vad vi skulle göra där. Från personalen fick vi både ett muntligt och 

skriftligt godkännande att vi fick observera samt intervjua dem (Vetenskapsrådet 2002 s.9). 

  

Konfidentialitetskravet innebär att informationen som tas del av förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av det som exempelvis kodning för personer, platser och att materialet. Det gjorde 

vi genom att ha anonymitet för förskolans namn, vart förskolan ligger samt pedagogernas 

namn. Efter genomförd studie kommer materialet att förstöras samt att vi som undersökare 

har absolut tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002 s.12).  

Nyttjandekravet innebär att informationen om enskilda personer endast får användas inom 

studien och inte på annat håll. Det är viktigt att informera den deltagande att den har rätt till 

att få ta del av forskningsresultatet som inbegriper information som personen har delgivet. 

Detta gjorde vi genom att berätta att informationen inte kommer att spridas utan endast 

användas för denna studie. Den färdiga studien skickades även till informanterna 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 14).  
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6. Undersökningen 
I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuer samt observationer.  

6.1 Resultat av intervjuerna 

Vi kommer här redovisa resultaten från de två olika intervjuerna utefter den frågeställning vi 

har skapat för detta arbete. Denna frågeställning lyder följande, Hur inkluderar förskollärarna 

barn med Downs Syndrom i barngruppen? Hur förhåller sig förskolläraren till 

inkluderingen? Vad finns det för svårigheter med inkluderingen med barn med Downs 

Syndrom?  Frågorna vi ställde till informanterna var tematiskt indelade såsom verksamhet, 

förhållningsätt samt hjälpmedel/resurs. Frågorna inom temat verksamhet var följande, 

1. Kan du beskriva det dagliga arbetet på er förskola? 

2. Arbetar ni efter någon pedagogisk inriktning? 

3. Hur införlivar ni den pedagogiska inriktningen med arbetet med barnen? 

Frågorna inom temat förhållningsätt var följande, 

1. Har du tidigare erfarenheter av att jobba med barn som har Downs syndrom? 

2. Anser du att ditt förhållningssätt påverkar inkluderingen för dessa barn i barngrupp 

och i så fall på vilket sätt? 

3. Har ni haft några svårigheter att inkludera barnet med de andra barnen i gruppen? 

4. Om barnet har svårt att inkluderas i barngruppen, hur hanterar ni det? 

5. Arbetar ni gemensamt i arbetslaget för att inkludera detta barn eller är det en som har 

ett specifikt ansvar? 

Frågorna inom temat hjälpmedel/resurs var följande, 

1. Använder ni något speciellt material så att barnet med Downs syndrom inkluderas och 

lättare kan kommunicera med andra barn i gruppen? 

2. Får ni någon form av resurs i arbetet med barnet i så fall hur ser det ut? 

 

Förskola nr 1 

Verksamheten 

Den första förskolan vi besökte ligger i mellan Sverige och är en förskola som inte har någon 

specifik pedagogiskinriktning utan de arbetar utefter förskolans läroplan. Pedagogerna arbetar 

tillsammans med barnen och tillsammans är både pedagoger och barn medforskare i den 

pedagogiska verksamheten. Den pedagogen vi intervjuade hade tidigare erfarenheter av att 

arbeta med barn med Downs syndrom men att det var ett tag sedan och att barnen var äldre.  

 

Förhållningsättet 

Pedagogen ansåg att förhållningsättet den har påverkar inkluderingen för barn med Downs 

syndrom i barngruppen.  

“Jo, det jobbar vi med att vi använder oss av tecken, vi är tydliga med det vi gör och visar ett 

större tålamod då dessa barn tar längre tid på sig. Även så försöker vi alltid ha en pedagog 

som sitter ner med barnet och finns där som ett stöd.”(Citat från intervju från informant 

nummer 1 24/10-14) 
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Pedagogerna hade tidigare en uppfattning av att barnet var mer avvaktande jämfört med nu då 

barnet leker bredvid leken istället. De andra barnen har alltid accepterat barnet med Downs 

syndrom detta hjälper till att skapa ett samspel, som har resulterat i att barnet är numera 

inkluderas i gruppen.  

Svårigheter som de har stött på med inkluderingen enligt pedagogen var inte några nämnvärda 

utan mer att tiden var det ända hindret.  

”Vi känner att tiden inte alltid räcker till, att man vill så mycket mer än vad man hinner med” 

(Citat från informant nummer 1 24/10-14). 

Ansvarsfördelningen är tänkt så att alla i personalgruppen ska dela på ansvaret. Men att i 

nuläget är det informanten som har det största ansvaret. Barnet har denna pedagog som 

ansvarspedagog som kan ha resulterat i att ansvaret har blivit mer till henne tror hon. Även att 

förändringar i personalgruppen har påverkat ansvarsfördelningen, då två pedagoger är nya 

ansikten. Men hon vill poängtera att alla pedagoger använder tecken och skapar ett 

relationsband med barnet så att det inte ska vara sårbart om något skulle hända.  

 

Hjälpmedel/ resurs 

Material som pedagogerna använder sig av och som de har fått tips och råd från habiliteringen 

samt talpedagogen är kartor av stöd tecken, bilder, böcker med tecken i. Hon vill lyfta och ge 

positiv respons till habiliteringen.  

”Habiliteringen har verkligen varit ett stort stöd och gett oss konkreta råd och tips. De har sagt 

att vi kan använda oss av eget material som vi vet fungerar på barnet och att ingenting är fel” 

(Citat från informant nummer 1 24/10-14). 

Resurs har denna förskola ingen utan det är en specifik dag i veckan, då en annan pedagog 

kommer in och arbetar vissa tider som resulterar i att pedagogerna kan gå undan att skapa 

material eller ha egen tid med barnet och träna på olika utvecklingsområden.   

 

Förskola nummer 2 

Verksamheten 

Den andra förskolan vi besökte ligger även den i mellan Sverige och på denna förskola arbetar 

de utefter montessoripedagogiken. Det speglar sig i miljön på förskolan genom möbleringen 

såsom stolar, bord och hyllor fanns i barnens höjd.  

 ”Tanken med montessoripedagogiken är att materialet ska vara lättillgängligt för alla barn så 

att det själva kan ta fram det de vill arbeta med”(Citat från informant nummer två 28/10-14). 

De arbetar även efter arbetspass som utspelar sig på förmiddagarna då vi i personalen anser att 

barnen har mest koncentration och orkar att utföra aktiviteter mer då. Det som även är 

specifikt med montessoripedagogiken är att vi pedagoger alltid utgår efter barnens intresse 

som vi sedan utvecklar verksamheten efter.  

“Om vi ger ett exempel på vad som intresserar barnen i nuläget är det babblarna. Vi har spelat 

spel och läst sagorna som tillhör babblarna och nu har barnen visat ett stort intresse för att 

dansa till babblarnas sånger. Då tänkte vi utveckla det vidare med rörelseaktiviteter” (Citat 

från informant nummer två 28/10-14). 
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Förhållningsättet 

Pedagogen har tidigare erfarenheter att arbeta med barn med Downs syndrom och denna anser 

att förhållningsättet påverkar inkluderingen. Informanten ger oss olika exempel, “ Om vi går 

på utflykt och detta barn inte orkar gå eller kan gå överallt så får vi i personalen anpassa oss 

efter det. Vi får helt enkelt ta reda på hur långt detta barn klarar av själv att gå och därefter 

komma på aktiviteter utefter det. Men det är viktigt att barnet ska få möjligheten till att göra 

det på sitt sätt och det som känns rätt för han eller hon” (Citat från informant nummer två 

28/10-14).  

Det är viktigt att man utformar en verksamhet som fungerar för barnet och att man inte ska 

tvinga barnet till att göra något det inte vill. Pedagoger ska ge barnet utrymme till att utforska 

saker i sitt tempo och att man som pedagog finns där som ett stöd och skydd.  

Inkluderingen har skett lite naturligt genom att vi som pedagoger finns i barnens närhet och 

som fungerar som en länk mellan barnen. Det vi som personal har upptäckt är att om vuxna är 

i närheten och deltar i leken med barnen så blir barnen mera intresserade och vill delta. Även 

att vi i personalen finns där som stöd genom tecken som barn med Downs Syndrom använder 

sig av när det vill prata och andra inte förstår. “Det är viktigt att vi i personalgruppen 

använder tecken och att det genomsyrar allting vi gör på förskolan. Men att jag kan erkänna 

att vi på den här avdelningen måste komma igång ännu mera med det” (Citat från informant 

nummer två 28/10-14).  

De svårigheter som vi i personalgruppen har upplevt är tiden, att det ännu inte har fått träffat 

habiliteringen och den tid som det togs innan vi fick en resurs i gruppen. Pedagogen berättade 

även att om man stöter på svårigheter så lär man i arbetslaget granska sin verksamhet. Är det 

en specifik situation svårigheterna uppkommer eller är det i hela verksamheten. Man lär 

granska sin verksamhet kritiskt och vara beredd att ändra på den så att den fungerar utefter 

barnets behov.  

Ansvarsfördelningen har mest varit informanten eftersom hon var ansvarspedagog över detta 

barn men att det nu arbetar i hela arbetsgruppen med ansvarsfördelningen. Inom olika 

rutinsituationer så det inte blir sårbart om något skulle inträffa.  

 

Hjälpmedel/resurs 

 Vi har blivit tilldelade en resurs, dock ska inte denna resurs specifikt vara enbart med barnet 

som har Downs syndrom utan vara i hela barngruppen. “ 

Men eftersom resursen har schemalagd tid efter barnets tider så är det nu en lära känna period 

mellan detta barn samt resursen eftersom det kan hända att resursen blir ensam med barnet” 

(Citat från informant nummer två 28/10-14).  

Det stödmaterial som finns i nuläget till detta barn är en specifik gå vagn, som används både 

inomhus och utomhus. Informanten berättar att alla i personalgruppen försöker göra så 

mycket tecken de behärskar, men att dom inväntar samtal med habilitering och talpedagog.” 

Det är sorligt att det jämt ska handla om pengar när det gäller stöd och resurs om hur mycket 

hjälp man får eller inte” (Citat från informant nummer två 28/10-14).  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man utläsa från de två olika intervjuerna att de båda uttrycker 

pedagogens förhållningsätt som en viktig del av inkluderingen. Att de båda hade tidigare 

erfarenheter och hade kommit olika långt med det pedagogiska arbetet med barnet med 

Downs syndrom. Detta resulterade i att barnen inkluderades genom olika arbetssätt. Men båda 

poängterar att tålamodet är en faktor som avgör och att det finns en stor acceptans bland både 

de andra barnen och personalen. Ansvarsfördelningen hade de båda tilldelats eftersom de var 

ansvarspedagoger över barnet i fråga men att det fanns ett kontinuerligt arbete att hela 

personalgruppen skulle tilldela detta ansvar. En annan utmärkande faktor som kom fram 

under intervjuerna att hjälpmedel samt resurshjälpen såg olika ut på förskolorna. Förskolan 

nummer ett hade mer tillgång till varierat material och ett samspel med habiliteringen samt 

talpedagog. Detta hade inte förskola nummer två i nuläget då studien genomfördes men att de 

precis hade fått tillgång till en resurs i gruppen som inte förskolan nummer ett hade.    

 

6.2 Resultat av observation 

Vi kommer nedan att besvara de olika resultat som framkommit under observationerna, Vi 

kommer utgå från våra frågeställningar:  

- Hur inkluderar förskollärarna barn med Downs Syndrom i barngruppen?  

- Hur förhåller sig förskolläraren till inkluderingen?  

- Vad finns det för svårigheter med inkluderingen med barn med Downs Syndrom? 

 

Förskola 1 

Förskola nummer 1 ligger ute på landsbygden i Mellansverige och är en relativt liten förskola. 

Observationen genomfördes den 22/10-14 från 09.00-12.00. 

På avdelningen är barngruppen i åldrarna 1-3 år och tre personal. Det var dock en personal 

som var sjuk så situationen var ju lite annorlunda när en personal var borta, dessutom hade de 

ingen vikarie där på förmiddagen så situationen blev ju mer stressig för pedagogerna.   

Under observationen fick vi vara med under en morgonsamling, på och avklädning, 

utomhusaktivitet samt lunchen.  

 

När vi kom till förskola nr 1 så började vi med att presentera oss för personalen och barnen, 

de visade oss runt i lokalerna. Lokalen vi kom in var ett stort rum med många bord och stolar, 

det var rummet där de åt. Längts vid vägen stod en soffa och bredvid denna var det en stor 

låda där de låg många barnböcker. Pedagogerna berättade att de brukade läsa för barnen innan 

lunchen. Vi frågade pedagogerna var de skulle befinna sig under observationstillfället och det 

skulle vara ”matrummet” samt ”lekrummet” och utomhus. Pedagogerna visade oss ett rum de 

kallar hemvrån, där det fanns en liten leksakspis, docksäng, litet bord med fyra stolar samt en 

soffa. Rummet hade vita väggar och ett litet fönster, det var ett ljust rum. Nästa rum vi kom in 

i var rymligt men inte lika stort som matrummet. Det var vita väggar och stora fönster så det 

kom in mycket ljus. Detta var ”lekrummet” där alla leksaker var. I mitten av detta rum låg det 

en cirkulär matta och när de var dags för samling så satte sig alla barnen i en rund ring på 

denna matta. När samlingen påbörjades så presenterade vi oss för barnen och berättade vad vi 

skulle göra där. Eftersom de använde sig av tecken som stöd fick vi båda komma på egna 

tecken som representerade oss. Vi fick vara på förskolan i tre timmar, från 09.00-12.00, vi 

fick vara med under fri lek på morgonen, samling, på och avklädning, utomhusaktiviteter och 
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lunch. Under dessa aktiviteter så observerade vi pedagogens förhållningssätt och hur 

pedagogerna arbetade för att inkludera barnet med Downs syndrom i barngruppen. Under 

observationstillfället hade vi med oss en loggbok och antecknade sådant som vi ansåg var 

relevant till våra frågeställningar. Ett tillfälle kunde exempelvis vara när pedagogen 

inkluderade barnet med Downs syndrom i barngruppen. 

 

Innan morgonsamlingen påbörjades skulle barnen städa undan material från golvet, en 

pedagog försöker få med barnet med Downs syndrom genom att visa tecken samtidigt som 

hon pratar och berättar vad som skulle göras. Hon gav barnet material som hon kunde lägga i 

en låda och flera barn i gruppen lade material och leksaker i samma låda och ler glatt mot 

varandra. 

 

En pedagog höll i samlingen och använde sig av tecken som stöd till allting hon sade. 

Pedagogen använde sig även av en bildserie som hon hade i knät samtidigt som hon tecknade 

dagens aktiviteter. När hon använde både tecken, tal och bilder så konkretiserades detta för 

barnen i gruppen. När de hade en fruktstund på samlingen så tecknade pedagogen de olika 

frukterna samtidigt som hon frågar ett barn åt gången vilken frukt de vill ha. Barnen använder 

dock inte så mycket tecken utan pekar mest på frukten eller säger fruktens namn. Efter 

fruktstunden ska barnen ut men barnet med Downs syndrom skulle sitta inne och vara med en 

pedagog och arbeta med barnets rehabiliteringsmaterial. Rehabiliteringsmaterialet innehöll 

bilder som skulle höra ihop med varandra, en nalle som ska få de grundläggande behoven 

tillgodosedda så som mat, sova, gå på toaletten osv. Pedagogen använde hela tiden tecken 

under detta tillfälle. Pedagogen berättade att de brukar arbeta med detta när andra barnen är 

inomhus annars och då brukar alltså de andra barnen vara med under övningstillfället.  

Under påklädningstillfället så benämnde pedagogen både verbalt och med tecken de olika 

utomhuskläderna. Här syntes det en tydlig kommunikation mellan barn och pedagog. 

När barnet med Downs syndrom var utomhus med de andra barnen så gick barnet direkt till 

ett annat barn i gruppen och de lekte vid sandlådan och hade väldigt roligt tillsammans. De 

båda log och skrattade tillsammans. Detta skedde under hela utomhusvistelsen.  

Under lunchtillfället så tecknade pedagogen maten för alla barnen och pratade med alla barn 

runt bordet när hon ger dem maten. Under lunchtillfället så frågar och diskuterar pedagogen 

med alla barnen vad de gjorde utomhus.  När barnet med Downs syndrom inte svarar så 

berättar ett annat barn vad barnet gjorde utomhus. Pedagogen inkluderade barnet med Downs 

syndrom med de andra under några tillfällen, bland annat under fruktstunden och även under 

lunchen. Det syntes att pedagogen förhöll sig bra till inkluderingen med barnet, exempelvis 

genom att använda sig av tecken i verksamheten.  

Den enda svårigheten kunde vara kommunikationen, de andra pedagogerna hade inte en lika 

stor kunskap om att jobba med andra barn med Downs syndrom.  

Förkola 2 

Förskola nummer 2 låg i en stad i Mellansverige. Observationen ägde rum 30/10-14. Vi var 

med eftermiddagen då det var fri lek, vi var där från 14.00–16.00. Barnen på förskolan var 

mellan 2-3 år. Det var tre personal och en resurs som nyligen hade börjat där. En resurs är en 

person som är ett stöd i verksamheten, antingen för en enskild individ eller för en större 

grupp. Under besöket på förskola 2 så började vi åter att presentera oss för personalen och 

hälsade på barnen. En pedagog visade oss hur de såg ut på deras avdelning. Avdelningen hade 
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tre rum, det största rummet var matrummet, där de hade stolar och bord, väggarna var 

vitmålade och allt material var anpassat till barnen. Stolarna och borden var anpassade till 

barnen och även hyllorna där de hade allt material, så som papper, pennor och sax mm. 

Rummet bredvid matrummet var ett allrum där det fanns en CD-spelare, ett bord med 

babblarna och i mitten av rummet var en låg men långsmal bokhylla med lådor i. Dessa två 

rum var de som vi befann oss i under observationstillfället. Eftersom det var på eftermiddagen 

så hade de inte samling utan barnen var i två olika rum och därför presenterade vi oss för 

barnen när vi gick runt och kollade på lokalerna. Vi observerade eftermiddagen på förskolan, 

där det bestod av fri lek och mellanmål. Under observationstillfällena så fokuserade vi på våra 

frågeställningar och personalens förhållningssätt till att inkludera barnet med Down syndrom i 

barngruppen. När detta skedde så skrev vi ner detta och diskuterade sedan vad vi observerat.  

 

När vi kom till förskolan satt en pedagog med barnet med Downs syndrom och några andra 

barn med en iPad i ett rum och i andra rummet var resterande barn och leker. Pedagogen 

använder delvis tecken när hon kommunicerar med barnen. Efter en stund ger pedagogen 

andra valmöjligheter på aktiviteter som kan utföras. De gick då in till de andra barnen i andra 

rummet och började leka med ballonger. De flesta barnen började springa runt medan barnet 

med Downs syndrom satt med en pedagog och lekte med en ballong. Vid det här tillfället så 

används mest den verbala kommunikationen och barnet kommunicerade genom läten. Efter 

en stund frågade pedagogen om de skulle sjunga, en del barn sätter sig ner, när pedagogen 

frågade vilken sång så tecknade barnet med Downs syndrom ”Imse vimse spindel” de sjöng 

då den visan tillsammans några gånger och det blir ett glatt samspel mellan barnen.  

Pedagogen tar sedan fram ”Babblarna”(Babblarna är ett material som används i förskolan för 

barn som har en sen språkutveckling) detta visade barnet med Downs syndrom ett stort 

intresse för och ett till barn kommer fram men går efter en liten stund. Det blir då återigen en 

kommunikation med pedagog och barnet med Downs syndrom.  

Vid mellanmålet så frågade pedagogen vad varje barn ville ha för något och barnen svarade 

eller pekade på vad de ville ha. Det var inte så mycket kommunikation vid matbordet utan en 

relativt lugn stund. 

Efter mellanmålet gick alla barnen in i ett rum och lyssnade på musik och barnet med Downs 

syndrom får en gå vagn av pedagogen för att kunna dansa med de andra barnen. Barnen 

började efter en stund jaga varandra och då går barnet med Downs syndrom ut ur rummet. 

Barnet satte sig då med sin resurs och det börjar leka med play doo. Under det här tillfället så 

sker ingen verbal kommunikation och inte heller ögonkontakt eller tecken. Barnet gör 

stundvis försök till kommunikation genom att titta på resursen och göra ljud. Den sista 

halvtimmen var barnet med Downs syndrom inne med de andra barnen igen och pedagogen 

tar åter fram babblarna. Det blir då ett bra samspel mellan barnet med Downs syndrom och ett 

annat barn i gruppen. De leker och ger varandra de olika figurerna och visar glädje. 

Pedagogen förhöll sig till inkluderingen i gruppen genom att ta fram material och använda sig 

ibland av tecken. Det som var svårigheten var åter igen kommunikationen, eftersom de 

använde sig av mest verbal kommunikation. De skulle börja använda sig av mer tecken för att 

kommunikationen skulle bli bättre.  

Sammanfattningsvis kan vi nämna att förskola ett och två var två förskolor som hade olika 

inriktningar och var på olika platser i Mellansverige, där en var på landsbygden och den andra 

var i staden. De som förskolorna hade gemensamt var att de hade ett barn med Downs 

syndrom i vardera grupp samt att åldersgruppen var snarlik. Ansvarspedagogerna visade ett 



 
 

26 
 

stort intresse och engagemang för inkluderingen med barnen i gruppen. De både försökte vid 

ett antal tillfällen få med barnet i samspelet, vissa gånger lyckades pedagogerna med 

inkluderingen och andra gånger inte. När en inkludering inte blev av så var det ibland på 

grund av ointresse från barnens sida.  

I stort sett fick vi en bra inblick i de båda verksamheterna och hur de jobbar med inkludering 

för att få med barn med Downs syndrom i barngruppen.  
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7.Reflektion och diskussion 
Vi kommer under detta kapitel besvara samt reflektera över studiens frågeställningar. Vi 

kommer jämföra och ställa intervjuerna och observationerna mot varandra samt nämna 

litteratur som styrker våra resultat.   

Våra frågeställningar inför denna studie var: 

- hur arbetar förskolläraren med att inkludera barn med Downs syndrom i barngruppen? 

- Hur förhåller sig förskolläraren till inkluderingen? 

- Vad anser förskollärarna att det finns för svårigheter med inkludering med barn med Downs 

syndrom? 

 

7.1 Hur arbetar förskollärare att inkludera barn? 

 Intervjun på förskola nr 1 beskrev pedagogen att de använder sig av material så som bilder, 

teckenkartor samt böcker med tecken i. Detta för att inkludera barnet med Downs syndrom i 

gruppen. Arbetet på denna förskola genomsyrades av inkludering då både barn och pedagoger 

hade ett tecken som representerade de själva. Detta arbetssätt använde pedagogerna som en 

kommunikationsform för att alla barnen skulle bli delaktiga. 

På förskola nr 2 berättade pedagogen att de börjat använda sig av tecken som stöd i sin 

kommunikation. Pedagogen berättade att de försökte arbeta på så sätt att det alltid skulle vara 

en pedagog närvarande med barnet med Downs syndrom för att på så sätt få andra barn 

nyfikna och delta i pågående aktivitet.  

Litteratur som stödjer båda förskolornas arbetssätt är artikeln ”Social relationships and 

friendships among young people with Downs syndrome in secondary schools” och 

doktorsavhandlingen ”Talandet som levd erfarenhet”. Artikeln belyser att vuxna ska delta i 

den sociala konstruktionen och uppmuntra till en social inkludering mellan barnen. 

Doktorsavhandlingen tar upp språkets olika uttryck såsom det verbala och det icke verbala där 

kroppsspråket är ett berikande komplement till kommunikationen. Eftersom de båda 

förskolorna använder sig av tecken som stöd så använder det sig av kroppen som en 

kommunikationsform.  

Under observationen på förskola nummer 1 såg vi att de använde sig oavbrutet av tecken som 

stöd i sitt arbete med alla barn. Detta fick vi se under inomhusaktiviteterna som skedde som 

till exempel under samlingen och lunchen. De använde sig mycket av teckenkartor där hon 

både visade bilder samtidigt som hon tecknade och talade verbalt.  

Under observationstillfället på förskola nummer 2 såg vi att ansvarspersonen var den enda 

som använde sig av tecken som stöd till en liten del. Det verbala språket var den 

kommunikationsform som användes mest av personalen samt barnen. Även fast 

ansvarspersonen mest använde det verbala språket såg man att hon använde kroppsspråket 

mycket i sin kommunikation. Det bekräftades även i praktiken att en pedagog alltid var 

närvarande med barnet med Downs syndrom som skapade en inkludering.  

I boken ”Barn sociala samvaro: inklusion och exklusion i förskolan” nämner Ytterhus att 

kroppsspråket är ett redskap som barn använder sig mycket av för att kommunicera. 

Kroppsspråket är även en avgörande faktor inkludering eller exkludering då förväntningarna 

på hur vi rör oss i sociala sammanhang. Ett exempel på detta är om pedagogen anordnar en 

aktivet såsom stafett och alla barnen inte har de motoriska färdigheterna som krävs, kan detta 
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bli ett problem och leda till en exkludering. Detta visar hur stor påverkan pedagogen har för 

inkluderingen mellan barnen (Ytterhus 2003 s.103-108). 

7.2 Hur förhåller sig förskolläraren till inkluderingen? 

Under intervjun på förskola nr 1 framkom det att de var positiva till sitt förhållningssätt till 

inkludering. Hon beskrev att det var viktigt att alla pedagoger skulle behärska tecken som stöd 

samt ha ett bra tålamod. Hon berättar att de arbetar aktivt på förskolan att respektera och 

acceptera varandra för den man är och att detta arbetssätt genomsyrar verksamheten. Hon 

beskriver att deras förhållningssätt är viktigt och hur de förhåller sig till barnen sedan speglar 

av sig på hur barnen behandlar varandra.  

På förskola nummer 2 ansåg de även där att förhållningssättet hos pedagogerna är viktig och 

att man ska respektera vad barnen klarar av samt inte klarar av. Hon betonar att det är viktigt 

att låta barnen utforska och upptäcka i sin egen takt och inte tvinga dem till något de inte vill. 

Genom detta arbetssätt så sätter man inte barnen i någon pressad situation där prestationen 

ligger i fokus utan man ser till alla barnens behov.  

Litteratur som exemplifierar är Sandberg & Sandström (2012 s.24) som tar upp att 

pedagogerna ska försöka sätta sig in ett barns perspektiv och försöka se verksamhetens utifrån 

deras ögon och genom detta få barnen mer delaktiga i verksamheten och dess utformning. 

Även i förskolans läroplan står det att förskolan ska formgiva en verksamhet som är 

demokratiskt utformad och alla som befinner sig i denna verksamhet ska respektera varandra 

(Lpfö 98/10 s.4).  

Under observationstillfälle nummer 1 så såg vi att pedagogerna behärskade tecken som stöd 

eftersom de använde de under olika sånger i samlingen. En pedagog använde sig mer av 

tecken än de andra, då hon hade större kunskap inom detta område. Detta fick vi se under de 

andra aktiviteterna, då de enbart var hon som använde sig av tecken. Pedagogerna verkade ha 

ett bra tålamod fast det var en personal som var borta så behöll de lugnet. En situation vi 

uppmärksammade var dock innan lunchen då de hade en liten minisamling vid soffan. En 

pedagog höll i övningar där barnen bland annat skulle räcka upp handen. Varje barn som 

gjorde detta uppmärksammades och fick bekräftelse, barnet med Downs syndrom gjorde detta 

dock ungefär 3 minuter senare och då hade alla barnen redan gått och satt sig vid bordet så 

ingen pedagog uppmärksammade detta.  

Under observationen på förskola nummer 2 observerade vi att en av pedagogerna var positiv 

och engagerad i sitt förhållningssätt gentemot barnen. Då hon satt på barnens nivå och bjöd in 

till lekfulla aktiviteter, såsom ballonglek, lek med babblar samt dansstund med musik. Vi såg 

även att aktiviteterna var på barnens villkor och att de inte tvingades till något de ej ville.  

Lutz (2013 s.39) tar upp att aktörerna som finns runtomkring har en avgörande faktor för att 

inte en exkludering ska inträffa. Då man ska försöka skapa en miljö som är funktionell för alla 

partners då pedagoger i verksamheten ska fånga upp alla barnen och se till att ha en 

verksamhet som inkluderar och inte exkluderar.  

7.3 Vad anser förskollärarna att det finns för svårigheter med inkludering med barn 

med Downs syndrom? 

Under intervjutillfälle på förskola nummer 1 så nämner de att en av svårigheterna är tiden. Att 

de både ska hinna med det vardagliga arbetet med alla barn samt att arbeta med 

habiliteringsmaterialet. Hon anser att de skulle behöva en resurs i verksamheten så att allting 

hinns med utan stress.  
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Under intervjutillfället nummer 2 talar hon om att svårigheterna som de upplever är 

tidsbristen och för närvarande ingen kontakt med habiliteringen. Men hon poängterar att de är 

viktigt att en sådan faktor inte ska påverka arbetet för barnen. Det är viktigt att ständigt 

granska sig själv och verksamheten för att skapa så bra förutsättningar för alla parter.  

I artikeln ”Early childhood teachers ideas about including children with disabilities in 

programmes designed for typically developing children” beskriver de att det är viktigt att ta 

pedagogens känslor på allvar för att det har en betydande roll hur kvalitén på arbetet blir.  

Så om exempelvis pedagogen är stressad på grund av tidsbristen så kan detta påverka dennes 

känslor negativt och detta medför en negativ inställning och attityd i verksamheten.  

Under observationen på förskola nummer 1 såg inte vi några tidsbristsvårigheter då vi fick 

uppleva hur arbetet ser ut en vanlig dag trots att en personal var borta. Pedagogerna visade ett 

lugn och arbetade utefter de vanliga rutinerna som de har i verksamheten.  

Under observationstillfället på förskola nummer 2 upplevde inte någon tidsbrist på den 

förskolan heller. När vi observerade var dock ganska få barn som inte vara där, detta kan bero 

på att höstlovet var under den veckan i var där. Av den anledningen vi fick därmed inte se hur 

en ”vanlig” dag såg ut när alla barnen var närvarande. 

7.4 Vad för stöd ifråga om resurs samt material har pedagogerna? 

Under intervjun på förskola nummer 1 så nämnde pedagogen att de material de har är 

teckenkartor, bilder, böcker med tecken i som de har fått från habiliteringen. Dock har de inte 

fått någon resurs då pengarna inte räcker till. Detta material fick vi se under detta tillfälle. 

På förskola nummer 2 under intervjun beskrev pedagogen att de nyligen fått en resurs och gå 

vagn som hjälp för grovmotoriken. 

Artiklarna som tar upp faktorer som påverkar verksamhetens utformning är (Lutz 2013), 

(Nilholm 2007), (Huang & Diamond 2009), (Tufvesson 2007). Dessa nämner att förskolan 

har ansvaret att utforma den pedagogiska miljön till alla barn och genom detta ska barnen 

känna en delaktighet. Även faktorer som kan påverka miljöns betydelse är vilken 

funktionsnedsättning barnet har och vilket sorts stöd pedagogerna behöver.  

Det visar att det kan vara svårt för pedagogerna att utforma den pedagogiska miljön för alla 

barn om de inte får den hjälp som behövs genom exempelvis habiliteringen. 

Observationen på förskola nummer 1 fick vi se praktiskt hur de jobbade med 

habiliteringsmaterialet. Även fick vi se att de använde leksaker i sitt arbete som ej var från 

habiliteringen. Under observationen på förskola nummer 2 fick vi se gå vagnen som användes 

samt träffa resursen som arbetade där. 

 

7.5 Sammanfattande analys 

En kontenta av denna studie är att pedagogernas förhållningssätt har en avgörande faktor för 

en lyckad inkludering. Miljön har också visat sig påverkande effekt samt den sociala 

samvaron mellan individerna. De har visat att de både finns svårigheter men även ett stort 

intresse för arbetet med barn med Downs syndrom samt inkludering. Arbetssättet på de olika 

förskolorna har sett olika ut beroende på vad de har för material och kunskap. En negativ 

aspekt inom observationen var att vi bara genomförde en observation på varje förskola under 

en halvdag. Vi hade fått en större inblick i verksamheten om vi varit där en heldag och under 

flera tillfällen. Även att vi var på förskola nummer ett på förmiddagen och på förskola 
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nummer två på eftermiddagen. Det blev en stor skillnad eftersom verksamheten är mer aktiv 

på förmiddagarna då de oftast är planerade aktiviteter.  

En positiv del var engagemanget vi fick se och att vi fick en så pass stor inblick i 

verksamheten under den korta tid vi var där. Det var även intressesant och berikande att få 

vara på förskolor som har två olika pedagogiska inriktningar.  
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Hej! 

Vi heter Caroline Ölander och Maria Olausson Johansson, vi studerar 7:e och sista terminen 

på förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet. Vi ska skriva examensarbete och detta 

ska handla om förskollärarens förhållningsätt till arbetet med inkludering med barn med 

Downs Syndrom i förskoleverksamheten. Arbetet baserar sig på deltagande observation där 

vi önskar följa förskollärare och studera arbetet med inkludering i den dagliga verksamheten 

samt intervjua förskollärares om detta. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, 

informanten kommer att kodas. 

 Vi undrar om du skulle vilja deltaga i denna studie. Då fokus kommer att ligga på 

förskolläraren kommer inte förskolebarnen, eller interaktion med förskolebarnen, ingå i 

denna studie. Vi ser det dock nödvändigt att informera föräldrarna om vår närvaro och få 

deras medgivande till studien utifall att ni ger ert medgivande att deltaga i studien. 

Vi försäkrar informanternas anonymitet vi kommer inte nämna förskola, personal eller barns 

namn i arbetet. Materialet från observationer och intervjuer kommer endast att beses av oss 

och i viss mån vår handledare. Bearbetningen av materialet kommer att publiceras som ett 

examensarbete Detta examensarbete kommer sedan publiceras på DIVA. DIVA är Uppsala 

universitets databas för elektronisk registrering av publikationer som doktorsavhandlingar 

och studentuppsatser.  

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Ölander och Maria Olausson Johansson 

Kontaktuppgifter 

Caroline.Olander.2387@student.uu.se 

Maria.Olausson_Johansson.6215@student.uu.se 

 

Handledare 

FD Cecilia Rodéhn 

Cecilia.Rodehn@gender..uu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline och Maria  
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi heter Caroline Ölander och Maria Olausson Johansson, vi studerar 7:e och sista terminen 

på förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet. Vi ska skriva examensarbete och detta 

ska handla om förskollärarens förhållningsätt till arbetet med inkludering med barn med 

Downs Syndrom i förskoleverksamheten.  

Vi undrar om vi får tillåtelse att genomföra ett flertal observationer. Dessa observationer 

innebär att vi kommer observera pedagogernas förhållningsätt till inkludering mellan barnen 

i gruppen, vi kommer därmed inte att observera barnen utan pedagogerna ligger i vårt 

fokus. Observationen kommer att utföras på det sättet att vi kommer att hålla oss i 

bakgrunden och observera pedagogernas förhållningsätt. Vi kommer givetvis ta hänsyn och 

visa respekt för varje enskilt barn i gruppen. Dessa observationer kommer vara anonyma, vi 

kommer därmed inte nämna förskola, personal, föräldrar eller barns namn i arbetet. Det 

material vi kommer att få ta del av kommer vi att använda oss av i examensarbetet.  

Detta examensarbete kommer sedan publiceras på DIVA. DIVA är Uppsala universitets 

databas för elektronisk registrering av publikationer som doktorsavhandlingar och 

studentuppsatser.  

Kontaktuppgifter 

Caroline.Olander.2387@student.uu.se 

Maria.Olausson_Johansson.6215@student.uu.se 

Handledare 

Cecilia.Rodehn@abm.uu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline och Maria  
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor 

Verksamheten 

 

1. Kan du beskriva det dagliga arbetet på er förskola? 

2. Arbetar ni efter någon pedagogisk inriktning? 

3. Hur införlivar ni den pedagogiska inriktningen med arbetet med barnen? 

 

Förhållningssätt 

 

1. Har du tidigare erfarenheter av att jobba med barn som har Downs syndrom? 

2. Anser du att ditt förhållningssätt påverkar inkluderingen för dessa barn i barngrupp 

och i så fall på vilket sätt? 

3. Har ni haft några svårigheter att inkludera barnet med de andra barnen i gruppen? 

4. Om barnet har svårt att inkluderas i barngruppen, hur hanterar ni det? 

5. Arbetar ni gemensamt i arbetslaget för att inkludera detta barn eller är det en som har 

ett specifikt ansvar? 

 

Hjälpmedel/ resurs 

 

1. Använder ni något speciellt material så att barnet med Downs syndrom inkluderas och 

lättare kan kommunicera med andra barn i gruppen? 

2. Får ni någon form av resurs i arbetet med barnet i så fall hur ser det ut? 

 

 

 

 

 

 

 


