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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att bidra med kunskap och förståelse om hur 

pedagoger går till väga för att inkludera barn med Downs Syndrom i barngruppen. Vidare 

undersöktes pedagogernas åsikter angående betydelsen av den fysiska miljön och 

barngruppens sammansättning och storlek samt lekens betydelse för barn med Downs 

Syndrom.   

   I denna studie använder vi oss av kvalitativa intervjuer för att få fram så konkreta och 

detaljerade svar av informanterna. Vidare tillämpar vi två teorier; Piagets kognitiva teori och 

Vygotskijs sociokulturella teori. Vi kommer också nämna två vanligt förekommande 

specialpedagogiska perspektiv; det relationella perspektivet samt det kategoriska perspektivet.  

   Resultaten visar att förändringar i miljön efter barnets behov och förutsättningar anses 

viktiga samt har stor betydelse för barnens motoriska utveckling. Vidare påtalas betydelsen av 

små barngrupper där barn med Downs Syndrom får stora möjligheter till utveckling och 

lärande. Studien visar även att leken har en stor inverkan på alla barn i verksamheten och att 

pedagogers närvaro är särskilt viktig för barn med Downs Syndrom. Detta för att hjälpa dessa 

barn skapa en utvecklande lek.  
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1 Inledning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi båda kommit i kontakt med barn som 

hade Downs Syndrom som fanns i barngruppen. Detta ledde till ett växande intresse för ämnet 

barn i behov av särskilt stöd hos oss båda, och i synnerhet ett intresse för hur pedagoger kan 

arbeta för att inkludera barn med Downs Syndrom i förskolan. 

   Enligt Skolverket (2010) ska verksamheten 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. 

Dessutom ska inget barn i förskolan utsättas för diskriminering på grund av funktions-

nedsättning. Det är med andra ord viktigt hur barn med olika funktionsnedsättningar 

inkluderas i en barngrupp där de som alla andra ska få utrymme och stimulans. Därför har 

frågor om hur detta realiseras på ett bra sätt väckts hos oss.  

   Utholm (2003) betonar vikten av att personalen måste ha mycket kunskap innan de tar emot 

ett barn med en funktionsnedsättning. Samtidigt poängterar Utholm (2003) att pedagoger först 

och främst måste ha ett positivt förhållningssätt, ett bra arbetssätt och framförallt kunna skapa 

och erbjuda barnet en bra kommunikativ och språklig miljö. Det allra viktigaste är att 

personalen ser dessa unika barns tillgångar i barngruppen och att de ser arbetet som en 

utmaning samt ett tillfälle att växa och lära, istället för att se barnets funktionsnedsättning som 

ett hinder i gruppens utveckling. Även skolverket betonar vikten av genomtänkta och 

välfungerande barngrupper.    

 

En välfungerande grupp kan ge inspiration, kunskap och glädje i lärandet. Den ger 

möjlighet för individerna i gruppen att må bra och att utvecklas i samspel med varandra. 

Den ger möjlighet att uppleva trygghet och den ger självförtroende. Gruppdeltagarnas 

olika infallsvinklar berikar både individerna och gruppen. En dåligt fungerande grupp 

ger upphov till otrygghet, konkurrens, prestigetänkande och utstötning (Skolverket, 

2002. s.60). 

 

Holmsten (2002) anser att barngruppens storlek har betydelse i skapandet av en väl 

fungerande grupp för alla barn, inklusive barn med någon funktionsnedsättning. Den fysiska 

och psykosociala miljön spelar likaså stor roll för hur väl pedagogerna lyckas inlemma alla 

barn i gruppen. Miljön ska vara en källa till glädje, erfarenhet och mångsidigt lärande som 

utmanar och lockar till lek och aktivitet (Isbell, 2012). Enligt Knutsdotter Olofsson (2007) är 

leken central och i den så kallade fria leken har barnen möjlighet att påverka formen och 

innehållet. Leken är dock inte fri från vuxna då Knutsdotter Olofsson (2007) anser att barn 

kan behöva stöd och hjälp av vuxna för att föra leken framåt. Vi vill i denna studie ta reda på 

hur pedagoger i förskolan arbetar för att skapa goda och utvecklande miljöer där också leken 

passar alla barns behov och i synnerhet barn med Down Syndrom. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap och förståelse om hur pedagoger 

tänker och försöker arbeta för att inkludera barn med Downs Syndrom i barngruppen.  

2.2 Frågeställningar 

 Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt anser pedagogerna att de har när de arbetar 

med att inkludera barn med Downs Syndrom i barngruppen? 

 På vilket sätt anpassas enligt pedagogerna den fysiska miljön för att främja 

utvecklingen hos barn med Downs Syndrom? 

 Vad anser pedagogerna om lekens betydelse för barn med Downs Syndrom? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
I denna del kommer vi att beröra tidigare forskning kring Downs Syndrom. Avsnittet inleds 

med en historisk tillbakablick över hur det har sett ut för människor med utvecklingsstörning 

genom åren. Sedan kommer förklaringar om vad Downs Syndrom är och hur man kan gå till 

väga för att fastställa en diagnos. Dessutom tas även den fysiska miljöns betydelse, 

barngruppens betydelse samt lekens betydelse för barn med Downs Syndrom upp i avsnittet 

nedan.  

3.1 Historisk tillbakablick 
I slutet av 1800-talet var samhället i stark tillväxt. Ekonomin blev bättre och bättre och många 

fabriker började byggas. Städerna blev större och människor flyttade från landsbygden in till 

storstäder och blev anställda på olika företag och fabriker. Det började ställas allt större krav 

på människor eftersom det var tider som skulle passas och maskiner som skulle skötas. Detta 

medförde att människor med utvecklingsstörning fick det allt svårare att klara sig i 

konkurrensen. Många klarade sig inte i det alltmer krävande samhället och ställde på olika sätt 

till med problem för andra människor. Därför började man på 1900-talet bygga anstalter där 

denna grupp skulle tas omhand och undervisas (Söderman & Nordlund, 2005).  

    Under 1920- och 30-talet hade vi en period då ekonomin stannade av och det uppstod 

fattigdom och stor arbetslöshet. Olsson och Olsson (1998) belyser att i samhället var den 

rådande meningen också att personer med utvecklingsstörning var en belastning. Samhället 

fortsatte förvara denna grupp på anstalt men nu var tanken att det var den övriga befolkningen 

som skulle skyddas från dessa avvikare. Många ansåg att människor med judisk eller zigensk 

bakgrund var mindre värda, liksom människor med utvecklingsstörning. De ville skydda den 

övriga befolkningen från dessa och därför började man under denna era tvångssterilisera 

personer med utvecklingsstörningar för att förhindra spridningen av deras arvsanlag (Olsson 

& Olsson, 1998). 

    Efter andra världskriget uppstod en stark ekonomisk utveckling. Åter växte det fram en mer 

positiv syn på de utvecklingsstördas livssituation. Målet var nu att integrera denna grupp i 

samhället, för att de utvecklingsstörda skulle kunna få ett så gott liv som möjligt. Man började 

också starkt kritisera hela tankesättet bakom anstaltvården, som ansågs vara föråldrat (Olsson 

& Olsson, 1998). 

    Söderman och Nordlund (2005) skriver att genom omsorgslagen, som kom 1968, 

förändrades de utvecklingsstördas möjligheter att leva ett normalt liv. Alla utvecklingsstörda 

barn och ungdomar fick nu rätt till undervisning, oavsett grad av utvecklingsstörning. För de 

utvecklingsstörda barnen utvecklades en helt nya träningsskola, det var den första 

obligatoriska skolformen i världen för barn med grav utvecklingsstörning. Alla fick även rätt 

till daglig verksamhet. De gravt utvecklingsstörda var tvungna att bo kvar på vårdhemmen 

medan de mer lindrigt utvecklingsstörda fick flytta ut till inackorderingshem (Söderman & 

Nordlund, 2005).  

    Annerén (1996) noterar att i slutet på 1900-talet skedde en enorm attitydförändring 

gentemot alla personer med någon form av utvecklingsstörning. Man insåg att det bästa var att 

låta barnen växa upp i en hemmiljö där de fick tas om hand av föräldrarna. De flesta 

institutionerna lades därför ner och idag placeras inget barn på institution längre. De få barn 
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med Downs Syndrom eller utvecklingsstörning som inte kan tas om hand av sina biologiska 

föräldrar får istället komma till fosterhem. 

3.2 Downs Syndrom 
Downs Syndrom är en vanlig orsak till utvecklingsstörning. I Sverige föds ca 120 barn per år 

med Downs Syndrom (Gotthard, 2007).  Funktionsnedsättningen är uppkallad efter den 

engelske läkaren John Langdon Down. År 1866 beskrev han syndromet som en kombination 

av en intellektuell funktionsnedsättning och en rad fysiska missbildningar. Men det dröjde 

ända till slutet av 1950-talet innan man kom fram till orsaken till Downs Syndrom. Olsson 

och Olsson (1998) förklarar att upptäckten gjordes av den franske läkaren Jerome Lejeune 

som uppmärksammade att det hela berodde på en extra kromosom 21. Det finns flera typer av 

Downs Syndrom menar Söderman och Nordlund (2005) och utvecklingsstörningen kan 

antingen vara grav, måttlig eller lindrig. 

   Gotthard (2007) och Annerèn (1996) skriver att vårt arvsanlag är samlat i 46 kromosomer, 

hälften av kromosomera och därmed hälften av anlagen kommer från mamman medan den 

andra halvan kommer från pappan. I vissa fall när cellerna delar sig kan ett barn födas med tre 

kromosomer av nummer 21 istället för två, som är det normala, dvs. barnet föds med 47 

kromosomer istället för 46. Detta skapar en obalans mellan anlagen och ger då upphov till 

Downs Syndrom. Den extra kromosomen påverkar hjärnans utveckling och leder till en 

utvecklingsstörning. Vad vi kan utläsa från både Gotthards (2007) samt Söderman och 

Nordlunds (2005) böcker är att i dagsläget vet men inte varför den extra kromosomen uppstår, 

man vet däremot att äldre mödrar löper större risk att föda ett barn med syndromet.  

   Det finns flera typer av kromosomavvikelser vid Downs Syndrom (Söderman & Nordlund, 

2005). Trisomi 21 är den mest förekommande formen som utgör 94 % av det totala antalet 

födda. Det finns då en hel extra kromosom 21 i alla cellerna. Just denna variant anses bero på 

moderns ålder. Eftersom ju äldre modern blir desto större blir också risken för att hon ska få 

ett barn med Downs Syndrom. Trisomi 21 är inte ärftligt. Trisomi 21 mosaik är ytterligare en 

form. Här ser man både en blandning av celler med normal kromosomuppsättning men också 

celler med trisomi 21. Felet har då uppstått under någon av de första celldelningarna. Den 

varianten medför att symptomen är mindre tydliga eftersom det då finns en hel del friska 

celler blandade med celler som har en extra kromosom 21. Translokationstrisomi är en 

mindre vanlig och ärftlig variant av syndromet. Det innebär att en extra kromosom 21 hänger 

fast vid en annan kromosom. Denna form av kromosomavvikelse finner man hos ca 4 % av 

barnen med Downs Syndrom, men man ser ingen skillnad vad gäller symptom på syndromet 

(Söderman & Nordlund, 2005; Annerèn, 1996).  

3.3 Symptom 
Redan vid födseln kan man se om barnet har Downs Syndrom eller inte eftersom vissa yttre 

tecken syns direkt (Söderman & Nordlund, 2005; Annerén, 1996). För att bedöma dessa 

kännetecken utgår man enligt Söderman och Nordlund från Halls kriterier. Bertil Hall är en 

Svensk barnläkare från 60-talet som har utarbetat metoden. Halls kriterier är en mycket 

användbar metod som består av 20 olika synliga kännetecken. Om barnet visar upphov till 

tolv eller fler av kännetecknen, kan man med säkerhet säga att barnet har Downs Syndrom. 

Finner man färre kännetecken gör man istället en kromosomanalys innan man fastställer 
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diagnosen. Överrörliga leder och slapp muskelatur är vanliga exempel vid Downs Syndrom. 

Söderman och Nordlund (2005) hävdar vidare att man även kan se att ögonspringorna kan 

vara något snedställda, bakhuvudet plattare än normalt, de har rikligt med nackskinn samt att 

tungan ofta hänger ut.  

   Gotthard (2007) tar upp att personer med Downs Syndrom vanligtvis även har flera 

medicinska problem exempelvis hjärtfel, synfel med skelning och andra typer av brytningsfel 

men också hörselsvårigheter. Dessa svårigheter har en förmåga att utvecklas och bli värre 

med åldern.  

3.4 Den fysiska miljöns betydelse 
Barn som behöver mer stöd än andra exempelvis barn med Downs Syndrom är i extra stort 

behov av goda lärandemiljöer (Björck-Åkesson, 2009). 

   ”Genom att anpassa den fysiska och sociala miljön kan man minska de negativa 

verkningarna av en funktionsnedsättning – minska handikappet!” (Söderman & Nordlund, 

2005. s.15). Strandberg (2006) skriver att det inte bara finns en modell för en god 

lärandemiljö, utan bra lärmiljöer kan se ut på olika sätt. Med andra ord bör pedagoger inte i 

förväg iordningställa miljöer åt barnen utan det är bättre att vuxna tillsammans med barn 

omprövar, utvecklar och förändrar miljön med jämna mellanrum. När man förändrar miljön 

utan barnens delaktighet hämmas utvecklingen, detta eftersom barnen inte förstår innebörden 

i förändringen. Därför är barnens delaktighet i förändringarna en självklarhet menar 

Strandberg (2006). Även i läroplanen kan man utläsa att ”de behov och intressen som barnen 

själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten” (Utbildningsdepartementet, 2011. s.12).   

   Isbell (2012) lägger tonvikten på att pedagoger bör skapa miljöer som passar alla barns 

behov och förutsättningar. Material och leksaker ska därför väljas ut noggrant så att det 

skapas en lust hos barnen till att vilja använda dem. På så sätt bygger pedagogerna upp en 

miljö i förskolan som passar barnens utvecklingsnivå. Genom observationer ser man vad som 

fångar deras intresse och utifrån detta kan man skapa bra lärandemiljöer för alla barn.  

   Ett kännetecken för Downs Syndrom är just språksvårigheter och därför är det viktigt att 

skapa språkstimulerande miljöer. Det är viktigt att komma ihåg att alla barn, både med eller 

utan språkliga problem, gynnas av ett bra samspel. Att skapa en god lärandemiljö kan handla 

om att sänka ljudnivån, så att barnen får lättare att koncentrera sig, kunna prata i en normal 

samtalston samt höra vad de andra säger utan ansträngning. Det kan också handla om att 

skapa mindre barngrupper, vilket gör det lättare att komma in i andra barns pågående lek 

(Brodin & Lindstrand, 2009). 

3.5 Barngruppens betydelse 
Smidt (2010) påstår att när man arbetar med barn som har särskilda behov behöver man 

fundera extra noga på hur man grupperar barnen och hur man skapar bra barngrupper. När 

man placerar barn med särskilda behov i vanliga barngrupper får man ofta ett positivt gensvar 

från de andra barnen. Vilket gör det möjligt för barnet att få hjälp och stöd och bli accepterat. 

Att avlägsna barnet från barngruppen gör ofta att barnet uppfattas negativt. ”Det innebär att 

samhället måste bemöta barn med handikapp utifrån deras starka sidor och inte utifrån deras 

svagheter” (Smidt, 2010. s.214). 
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   När barn leker tillsammans i små grupper finns det fler möjligheter att bygga upp en bra lek. 

I små grupper har var och en mer tid att prata med varandra, dela med sig av sina idéer, lösa 

problem och påverka lekens innehåll och riktning (Isbell, 2012). Serrebo (2003) skriver att för 

de flesta barnen blir gruppen i förskolan den allra första som de kommer att tillhöra. När man 

ingår i en grupp får man möjlighet till utveckling i samspel med andra. Detta är nödvändigt 

för alla barn under sin tid i förskolan.  

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. 

(Utbildningsdepartementet, 2011. s.7) 

 

   Utholm (2003) lägger vikten vid betydelsen av att barn med särskilda behov ska integreras i 

barngruppen och detta är ett arbete som bör pågå varje dag. Serrebo (2003) förklarar att i en 

bra förskolegrupp, där ökar barnet sitt självförtroende. Barnet skaffar sig kunskaper samt att 

deras erfarenhetsvärld vidgas i lek, samspel och kommunikation med andra.  

3.6 Lekens betydelse 
Leken intar en viktig position i förskolan då den har stor betydelse för barns utveckling.  

”Att ge barnen inspiration, god tid, utrymme och material för sina lekar är en av förskolans 

viktigaste uppgifter” (Löfstedt, 1999. s.33). Leken är som tidigare nämnts en högt värderad 

aktivitetsform i förskolepedagogiken vilket även betonas i läroplanen.  

Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Utbildningsdepartementet, 2011. s.6) 

Precis som läroplanen tar också Löfstedt (1999) upp och betonar barnets egna informella 

sammanhang för lärande. Med fantasins hjälp i leken gestaltar, undersöker och prövar barnen 

sig fram.  

   Även Vygotskij (Davidsson, 1999) såg leken som den viktigaste formen för lärande. Med 

lekens hjälp utvecklar barnet sin kännedom om världen. I leken är känsla, tanke och vilja en 

helhet. Genom leken visar barnet sin fantasi i handling samt utvecklar sin personlighet. 

   Olsson och Olsson (1998) skriver att under förskoleåldern är låtsasleken den mest 

avancerade formen av lek. ”Denna form av lek har stor betydelse för utvecklandet av tanke- 

och känsloliv, språk, kommunikation och socialförmåga” (Olsson & Olsson, 1998. s.292). 

   Vuxna har en betydelsefull roll i barns lek samt för deras möjlighet till utveckling genom 

den. Olsson och Olsson (1998) hävdar att alla barn har förmåga att leka, men det beror 

mycket på de vuxna i barnens omgivning hur barns lekförmåga utvecklas. De menar att barn 

som inte stimuleras eller uppmuntras till att leka inte kan utveckla någon lek, och hos barn 

som hela tiden avbryts i leken kan lekbeteendet avta.   

   Olsson och Olsson (1998) uttrycker att barn med utvecklingsstörning har ofta svårt för att 

fantisera, de förstår inte att det bara är på låtsas. Av den anledningen kan de ha svårt att delta i 
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andra barns lekar, eftersom dessa bygger på leksignalen att man låtsas. Därför är lekträning 

viktigt när det gäller utvecklingsstörda barn. Det handlar om att den vuxne hjälper barnet in i 

fantasilekens värld. För utvecklingsstörda barn, som har ett begränsat språk och begränsade 

erfarenheter, är det extra viktigt med den vuxnes stöd i leken.  

Children with Downs Syndrome will be older before they can really initiate play on 

their own, which they can enjoy. Therefore, they need play partners to support them and 

to scaffold their play, but not to take over. (Buckley & Bird, 2009. s.15) 

Enligt Olsson och Olsson (1998) har barn med en utvecklingsstörning dessutom svårare att 

delta på lika villkor i andra barns lekar, vilket gör att de lätt kan känna utanförskap. Många 

börjar därför dra sig undan och undvika sådant de upplever är svårt. De börjar jämföra sig 

med andra och upptäcker snart att de inte kan göra saker lika bra som de andra barnen, vilket 

leder till känslor av misslyckande. Därför är det viktigt att barnet får uppleva att det lyckas. 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt belyses teorier som ligger till grund för analysen i studien; Piagets kognitiva 

teori och Vygotskijs sociokulturella teori. Teorierna beskriver olika sätt att se på barns 

lärande. Vidare i avsnittet följer dessa teoretikers olika syn på lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande. Avslutningsvis belyses två vanligt förekommande specialpedagogiska 

perspektiv som kompletterar lärandeteorierna vid vår analys. De två perspektiven är; 

relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv. Relationellt perspektiv går ut på att lärande 

sker i relation till andra människor medan det kategoriska perspektivet är mer individinriktat 

och svårigheterna kopplas istället till barnet. 

4.1 Jean Piagets kognitiva teori 
Jean Piaget var en Schweizisk kunskapsteoretiker och barnpsykolog. Piaget observerade barns 

spontana handlingar och beteenden i deras naturliga miljöer. Genom samtal, lek och 

iakttagelser av barn, skapade Piaget en utvecklingspsykologisk teori (Björklid & Fischbein, 

2012). 

   Säljö (2000) skriver att en grundläggande tanke i Piagets syn på utveckling är att vi i vårt 

samspel med omvärlden ständigt justeras genom två samtidigt verkande processer; 

assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att personen tar in information och 

anpassar den till det som han eller hon redan vet, med andra ord uppträder världen så som vi 

förväntat oss. Ackommodation är motsatsen och det är den process där personen förändrar sig 

efter omgivningens krav. Man måste anpassa det gamla till det nya, så att säga lära om. Här 

anpassas handlingen efter omgivningen (Björklid & Fischbein, 2012; Säljö, 2000). 

   Björklid och Fischbein (2012) betonar att en balans mellan assimilation och ackommodation 

leder till kvalitativa stadier i utvecklingen. Övergången från ett stadium till ett annat sker 

stegvis och är resulterat av barns umgänge med omgivningen eller miljön.  

   Piaget har genom flera experiment kommit fram till fyra huvudperioder i utvecklingen 

(Björklid & Fischbein, 2012). Den sensomotoriska perioden som är den första, sträcker sig 

från födseln till ungefär två års ålder. I början av denna period kan barnet inte skilja mellan 

sig själv och världen runt omkring men blir tillslut medveten om vad det innebär att vara 
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åtskild från andra. Istället för ord och begrepp använder barnet sig av rörelser, exempelvis att 

barnet utför en handling för att uppnå ett resultat. Den föroperationella perioden börjar vid 

tvåårsåldern och sträcker sig till omkring sju år. Barnets intelligens utvecklas och tanke är inte 

längre bara begränsad till handling. Funktionen att se och uppfatta symboler utvecklas, vilket 

innebär att barnet börjar kunna använda språket mer medvetet för att nå sina mål. De konkreta 

operationernas period sträcker sig från sju till elva år. Barnet kan då använda sig av en 

enklare logik samt tillämpa lättare begrepp. De formella operationernas period börjar i 

tolvårsåldern och är färdigutvecklad vid omkring femtonårsåldern. I detta stadium kan barnet 

tänka logiskt utan att det behöver ha något konkret framför sig. Barnet kan med andra ord 

tänka abstrakt. Inom dessa fyra grupper förekommer en rad stadier och substadier. Det är 

dock viktigt att påpeka att Piaget anser att åldersgränserna för dessa stadier kan variera. 

Perioderna följer en bestämd ordning och en högre struktur kan inte utvecklas innan en lägre, 

men man kan i vissa situationer fungera på en lägre nivå även om man redan uppnått ett högre 

stadium (Björklid & Fischbein, 2012).  

   Sammanfattningsvis uppstår kunskap enligt Piaget genom barnets manipulerande av objekt 

och genom upptäckandet av sambanden mellan dessa.  

När barnet är i fysisk kontakt med omvärlden, känner på objekt, kombinerar dem och ser vad 

som händer, det är då de gör upptäckter om hur världen fungerar. (Säljö, 2000. s.65)  

4.2 Lev Vygotskijs sociokulturella teori 
Lev Vygotskij föddes i Vitryssland och var utbildad psykolog, pedagog och filosof. Han blev 

på kort tid den ledande personen inom psykologi och pedagogik (Strandberg, 2006). Det är 

dock på senare tid som Vygotskijs idéer uppmärksammades och började påverka 

skolundervisningen.  

   Vygotskijs teori kallas för sociokulturellt perspektiv på lärande, då han anser att 

omgivningen och miljön har en viktig roll för barns utveckling. Lindqvist (1999) skriver att 

det är den sociala miljön som utvecklar barnets handlingar dvs. miljön påverkar barnet. 

Förändras miljön så förändras även barnets beteende. Man kan säga att pedagogen uppfostrar 

barnet genom att förändra miljön (Lindqvist, 1999). I ett sociokulturellt perspektiv antas det 

att människor föds in i och utvecklas i samspel med andra människor. Redan från födseln gör 

vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Dessa individer hjälper oss att förstå hur världen 

fungerar. Man kan med andra ord säga att informationen och kunskapen förmedlas till barnet 

genom lek och annan form av samspel med personer i omgivningen (Säljö, 2000).  

   Vygotskij var intresserad av att se skillnaderna mellan vad ett barn klarar av med 

handledning av en vuxen, samt på egen hand. Skillnaden mellan var barnet befinner sig just 

nu och vart barnet skulle kunna befinna sig med viss pedagogisk hjälp, kallas för den 

närmaste utvecklingszonen (Lillemyr, 2002). Björklid och Fischbein (2012) menar att i den 

sociala samspelssituationen kan barnet klara av mycket mer med hjälp av den vuxne än vad 

det skulle kunna göra på egen hand. Med andra ord lyckas pedagogen få barnet att överskrida 

sin egen kapacitet. Det är där man introducerar nya saker för barnet, man hjälper och visar 

dem hur man skulle kunna lösa problemet på egen hand. Nästa gång barnet hamnar i en 

liknande situation eller ska lösa ett liknande problem, kan barnet försöka på egen hand, med 

de förvärvda kunskaper de har från tidigare tillfällen.  
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4.3 Piagets samt Vygotskijs syn på lekens betydelse för barns utveckling 
Björklid och Fischbein (2012) skriver att Piaget menar att barn inte leker för att bli av med 

överskottsenergi eller för att fylla på förbrukad energi, utan barn leker för att det är roligt. I 

och med lustfylldheten i leken förstärker barnet kunskaper och färdigheter han eller hon redan 

har och ett lärande uppstår. Piaget anser att ”det absolut viktigaste med leken är glädjen och 

lustfylldheten som stimulerar barnet” (Björklid & Fischbein, 2012. s.65). 

   Piaget pratar om tre typer av lek; övningslek, den symboliska leken och regellek. Övningslek 

är den lek som först uppträder i barnets liv. Barnet tittar exempelvis på en sak för tittandets 

skull eller skakar på något för skakandets skull. Barnet upprepar ett beteende, inte för att lära 

sig något nytt utan för den rena glädjen av det de redan kan. Barnets aktivitet har ett mål i sig 

och aktiviteten är inte påtvingad. Den här typen av lek uppträder vid varje tillfälle barnet lär 

sig en ny färdighet som kräver övning. Barnet återupprepar beteendet just för övningens skull, 

vilket åtföljs av njutningen att behärska och bemästra den nyförvärvda kunskapen (Björklid & 

Fischbein, 2012). Den symboliska leken är när barnet låtsas utföra en av sina egna handlingar, 

t.ex. låtsas sova, äta, åka buss osv. Barnet leker inte då, enligt Piaget, för att lära sig att sova 

eller äta utan barnet använder fritt sin förmåga för att uttrycka sig själv.  

Regellek uppstår vid omkring fyra års ålder, då barnet allt mer börjar intressera sig för regler. 

Dessa lekar med regler är det som kvarstår och utvecklas genom hela livet, exempelvis 

sportaktiviteter, kortspel och dataspel. Genom spelets regler upplever man en tillfredsställelse 

över att ha besegrat över den andre (Björklid & Fischbein, 2012). 

   Vygotskijs syn på leken har en del gemensamt med Piagets, men är också relativt 

annorlunda. Vygotskij betonar att viktiga kännetecken hos leken är glädje och regler samt att 

barn genom leken skapar fiktiva situationer och själva tar kontrollen i sina lekar. Vygotskij 

understryker en del motsättningar man kan finna i barns lek. Utifrån kan leken se impulsiv 

och fullkomligt fri ut, trots att den kräver att barnet hela tiden handlar mot sina omedelbara 

impulser och behov. Detta visar att barn underkastar sig vissa regler som gäller i leken, och på 

så sätt upptar barn i leken en inre mening (Lillemyr, 2002).  

   Vygotskij menar att fantasin är viktig, även som ett medel för att förstå verkligheten. 

Förutom det material som utvecklar fantasin, är också de känslor den hänger samman med 

viktiga. Vygotskij menar att det först och främst är känslorna som påverkar fantasin i barns 

lek (Lillemyr, 2002). 

4.4 Relationellt perspektiv 
Jakobsson och Lundgren (2013) beskriver att ett relationellt perspektiv innebär att det är i 

själva mötet människor emellan samt genom kommunikation och social interaktion som 

lärandet uppstår. Detta perspektiv påminner mycket om Vygotskijs sociokulturella teori som 

innebär att utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen (Lindqvist, 1999; Säljö, 

2000).  

Den pedagogiska relationen mellan lärare och elev ses som central, men även andra 

relationer, t.ex. mellan lärare-grupp, elev-elev och elev-grupp inkluderas. Ordet 

”relationell” signalerar att pedagogiska fenomen är minst tvåsidiga. (Aspelin, 

2013.s.14)  
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Rosenqvist (2013) understryker dessutom att detta synsätt även innebär att vissa förändringar 

i omgivningen kan påverka möjligheterna att uppnå vissa mål, samt göra det svårt att leva upp 

till vissa uppställda krav. Persson (2010) menar att det är när barn har svårigheter i sin 

uppväxt- och utbildningsmiljö som de får problem. Han förklarar vidare att när man arbetar 

utifrån det relationella perspektivet är det nödvändigt att planera och anpassa miljön utifrån 

barns olikheter.  

4.5 Kategoriskt perspektiv 
Det individinriktade perspektivet kallas för kategoriskt perspektiv vilket innebär att barns 

svårigheter kopplas till dem själva d.v.s. det anses att problemet ligger hos individen. 

Svårigheterna kan exempelvis bero på barns begåvningsnivå eller hur deras hemförhållande 

ser ut (Rosenqvist, 2013). Enligt Persson (2010) handlar det kategoriska perspektivet om att 

barns svårigheter är medfödda eller på ett eller annat sätt individbundna samt att svårigheterna 

bestäms med hjälv av diagnoser. Därefter sätts kvalificerad hjälp in i relation till barns 

uppvisade svårigheter. De åtgärder som enligt Persson (2010) oftast sätts in för att underlätta 

svårigheterna är antingen specialundervisning eller speciella grupperingar. Det kategoriska 

perspektivet uttrycks som elever med svårigheter medan det relationella perspektivet står för 

elever i svårigheter (Persson, 2010).  

5 Metod 
I denna del beskriver vi vårt tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material. Vi talar om 

vilken metod vi använder oss av och varför samt vilka åtgärdet vi vidtar innan studiens 

genomförande. Vi förklarar även hur vi gått tillväga för att komma i kontakt med informanter 

samt hur vi genomför studien och avslutningsvis hur vi bearbetar resultatet. Sedan avslutar vi 

med att förklara hur våra teorier används i undersökningen.  

5.1 Val av metod 
Eftersom syftet med vår studie var att förstå hur pedagoger arbetar samt vad de ansåg vara 

betydelsefullt i sitt arbete med barn som har Downs Syndrom var den kvalitativa intervjun 

lämplig. Detta eftersom kvalitativa intervjuer ger möjlighet att få konkreta och detaljerade 

svar av informanterna. Kvale (1997) uttrycker att den kvalitativa forskningsintervjun är 

ämnesorienterad. Två personer talar om ett ämne som är av intresse för dem båda. Han menar 

att med hjälp av kvalitativa intervjuer får man dessutom väldigt detaljerade och kompletta 

svar av informanterna. Sedan finns det även möjlighet till följdfrågor i en intervju och 

följdfrågor leder till en djupare förståelse av ämnet.  

   Enligt Johansson och Svedner (2010) ger kvalitativa intervjuer ofta mer intressanta resultat 

om exempelvis attityder, förkunskaper, värderingar och intressen respektive pedagogens syn 

på barnen, planeringen, undervisningen samt deras eget förhållningssätt. I den kvalitativa 

intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till 

intervju, beroende på hur informanten svarar samt vilka aspekter den tar upp. ”Syftet med den 

kvalitativa intervjun är att den intervjuade ger så uttömmande svar som möjligt” (Johansson & 

Svedner, 2010. s.31).  

Utifrån våra forskningsfrågor har vi formulerat ett antal intervjufrågor, dessa frågor har vi 

delat upp i tre teman. (Se bilaga 2). Dessa teman är: 
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- Miljöns betydelse för barns utveckling 

- Barngruppens betydelse för barns utveckling 

- Lekens betydelse för barns utveckling 

5.2 Etiska riktlinjer 
Innan vi gjorde vår studie studerade vi vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) och följande fyra krav har vi beaktat. Dessa krav kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den intervjuade ska informeras om den aktuella forskningens 

syfte. Man måste även upplysa om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst 

informanten vill.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren i undersökningen har rätt till att själv bestämma över 

sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

den aktuella studiens syfte.   

5.3 Urval 
Vi tog kontakt med pedagoger som vi visste har erfarenhet av barn som har Downs Syndrom. 

Kontakten skedde via telefon där de även blev informerade om studiens syfte. De elva 

pedagogerna har jobbat inom förskolans verksamhet mellan 7- 40 år. Innan intervjuerna 

skrevs ett missivbrev som delades ut vid intervjutillfället. (Se bilaga 1). 

   I studien ingår elva pedagoger, fem förskollärare var av en av dem är förskolechef, fyra 

barnskötare och två specialpedagoger. Alla arbetar inom förskolans verksamhet i Västerbotten 

samt har flera års erfarenhet av arbetet med barn som har Downs Syndrom. 

5.4 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser och under deras barnfria 

timme. Innan intervjun delades ett informationsbrev ut, enligt Kvale (1997) ett så kallat 

informerat samtyckte där informanterna meddelades om att detta var frivilligt och att deras 

identitet skulle hållas anonym, samt att informationen endast skulle användas till ett 

examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). De tillfrågades även om det var okej om vi använde 

oss av inspelning och förklarade att detta enbart var för att vi skulle kunna koncentrera oss till 

fullo på samtalet samt för att det sedan skulle underlätta transkriberingen av materialet. Alla 

godkände detta.  

   Johansson och Svedner (2010) skriver att när man genomför kvalitativa intervjuer bör man 

helst spela in dessa. Detta är nödvändigt eftersom t.ex. pauseringar, tonfall och avbrutna 

meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs och menas samt för att man sedan ska 

kunna skriva ut det sagda i intervjun ordagrant.   

   Utöver inspelningen förde även en av oss anteckningar. Allt material transkriberades och 

bearbetades. Det vill säga, vi gestaltade det talande språket till en skriftlig form (Kvale, 1997).  
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En intervjuguide användes vid samtliga intervjuer (Se bilaga 2) och varje intervju tog mellan 

30-60 minuter. 

5.5 Bearbetning 
Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades och analyserades de. Vi bearbetade 

varje enskild intervju och plockade ut det vi ansåg vara högst relevant för att kunna besvara 

studiens forskningsfrågor. Eftersom vår intervjuguide redan var strukturerad i tre olika teman 

underlättade detta bearbetningen. Under transkriberingen sorterade vi upp materialet i fyra 

olika kategorier; Uppvärmningsfrågor där pedagogerna fick informera om sina erfarenheter i 

yrket. Miljöns betydelse, barngruppens betydelse och lekens betydelse.  

5.6 Analysmetod 
I vår studie valde vi att utgå från en kvalitativ analysmetod, eftersom genom kvalitativa 

studier får man fram människors olika syn och upplevelser av verkligheten. Vidare tolkar vi 

att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt, dvs. det finns ingen absolut sanning, därför 

är kvalitativa studier en bra metod.  Vi har i vår studie identifierat likheter och skillnader i 

informanernas svar och därefter, i analys- och diskussiondelen kopplat dessa svar till våra fyra 

teorier; Piagets kognitiva teori, Vygotskijs sociokulturella teori, det relationella perspektivet 

och det kategoriska perspektivet. Detta för att tydligare se ett samband och indentifiera åt 

vilket håll pedagogerna lutar sig i sin undervisning. Intervjuerna genomfördes, bearbetades, 

analyserades och diskuterades av oss tillsammans, detta för att vi säkert skulle kunna 

säkerställa en gemensam tolkning.  

5.7 Validitet och reliabilitet  
Enligt Kvale (1997) har validitet med studiens hållbarhet och trovärdighet att göra d.v.s. 

validitet bygger på sanningen och riktigheten i ett yttrande. ”Ett giltigt argument är hållbart, 

välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande” (Kvale, 1997. s.215).  

Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa underlag för 

att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. (Patel & Davidsson, 2003. s.103) 

Kvale (1997) skriver att reliabilitet handlar om strukturen i studiens resultat. Om man 

exempelvis intervjuar en och samma person flera gånger, men får olika svar på samma fråga 

betyder det inte att studien har låg reliabilitet utan personen kan helt enkelt ha ändrat 

uppfattning eller fått nya insikter.  

Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika i situationen och detta yttrar sig i 

variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls. (Patel & Davidsson, 2003. 

s.103)  

För att göra denna studie mer valid lät vi vår handledare granska intervjuguiden innan 

studiens genomförande för att förvissa oss om att vi riktat intervjufrågorna mot det område vi 

hade för avsikt att undersöka dvs. mot ämnet barn med Downs Syndrom i förskolan. Vi har 

även använt oss av ljudinspelning för att kunna ge röst åt alla informanterna genom att citera 

dem. Vi anser också att vi har fått svar på det vi hade för avsikt att undersöka, vilket gör vår 

studie valid.      
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt följer vår resultatredovisning som är uppdelad i tre olika teman; Den fysiska 

miljöns betydelse, barngruppens betydelse och lekens betydelse. Utöver dessa tre teman la vi 

även märke till att alla pedagoger nämnde individuella arbetsstunder de hade tillsammans med 

barnet som har Downs Syndrom, vilket vi presenterar under rubriken individuella 

arbetsstunder i slutet av resultatdelen. Vår analys görs i två steg; först tolkar och tematiserar 

vi intervjuerna under rubriken resultat och analys och sedan kopplar vi resultaten av analysen 

till våra teorier och perspektiven under rubriken slutsatser och diskussion. 

6.1 Den fysiska miljöns betydelse 
Enligt alla pedagogerna är det viktigt att ständigt jobba med att förändra innemiljön för alla 

barns bästa. Miljön ska anpassas så att den gagnar alla barns behov, önskemål och intressen. 

Ett flertal pedagoger uttrycker att man måste vara lyhörd och se vad barnen leker med samt 

vad de söker efter i miljön och efter det plocka bort eller förnya materialet. Det är även 

önskvärt med stora och öppna ytor där barnen kan röra sig fritt hävdar en barnskötare. 

Materialet ska dessutom vara lättillgängligt och synligt för alla barn. De flesta pedagogerna 

påpekar dock hur viktigt det är att tänka på att inte ha för mycket saker framme då det ofta 

kan bli svårt för barnet med Downs Syndrom att ta in alla olika intryck. Man bör även tänka 

på hur och var man placerar materialet som kan vara farligt. Detta för att små barn, likaså som 

barn med Downs Syndrom inte ska stoppa sakerna i munnen eller på något annat sätt göra sig 

illa uttrycker flera av pedagogerna.  

 

Barn med Downs Syndrom är väldigt snabba på att ta grejer t.ex. knivar, saxar och 

springa runt med dem. Därför är det extra viktigt att tänka på att ställa sakerna högt 

upp. (Pedagog 7 = Förskollärare) 

Däremot upplever specialpedagogerna att miljön ser likadan ut år efter år, medan resterande 

pedagogerna i studien anser att miljön ständigt förändras. Mer än hälften av förskollärarna 

och barnskötarna ser sig sällan anpassa miljön enbart efter barnet med Downs Syndrom, utan 

miljön utformas efter hela barngruppens behov. Medan resterande förskollärare och 

barnskötare uttrycker att det kan vara behövligt att anpassa vissa delar av miljön för barnets 

säkerhet. Det kan därför vara viktigt att exempelvis låsa grindar, säkra papperskorgar genom 

att tänka på vad man kastar där. En förskollärare betonar även vikten av att placera möblerna 

för att undvika klätterställen. En annan förskollärare nämner också att man inte ska ha för 

mycket saker framme då det finns en risk för att barnet bara står och plockar fram olika 

material utan att det blir någon aktivitet av det. 

   Alla pedagoger anser att utemiljön är ett fantastiskt komplement som dessutom är lättare att 

anpassa för att utmana barnets motorik. Flera nämner också att skogen är en bra miljö för 

barnets träning av motoriken. Där kan barnet gå uppför och nerför en kulle eller klättra upp 

och ner på en sten och tack vare den ojämna marken får barnet möjlighet att träna sin balans. 

De flesta av pedagogerna påpekar att miljön ute på gården också kan erbjuda motorisk 

utveckling, exempelvis kan man bygga en hinderbana där barnet får sin motoriska träning 

genom att åla, krypa, rulla och snurra. Alla pedagoger anser dessutom att på- och 

avklädningssituationer är bra tillfällen för barnet att träna sin finmotorik. För att barnet med 
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Downs Syndrom inte ska bli utpekat är det nödvändigt att även inkludera andra barn i de 

motoriska aktiviteterna, exempelvis genom att ta in dessa övningar i samlingar. 

6.1.1 Sammanfattande analys och kommentarer 

Vi tolkar att miljöns utformning har en viktig roll för alla barns utveckling. Detta är även 

något som Vygotskij betonar i sin teori och menar att det är den sociala miljön som utvecklar 

barnets handlingar dvs. miljön påverkar barnet. Miljön ska dessutom utgå från allas behov, 

önskemål och intressen, samtidigt som det handlar om att vara närvarande och lyhörd som 

pedagog. Syftet är att se vad barn leker med och efter det förnya och förändra materialet. 

Detta är något som Isbell (2012) tar upp, hon betonar vikten av att pedagoger ska skapa goda 

miljöer som anpassas efter alla barns behov. Hon menar att pedagoger bör välja ut material 

och leksaker noggrant som lockar alla barn till lek. Utifrån pedagogernas utsagor kan vi även 

utläsa att materialet ska vara lättillgängligt och synligt för alla barn. Men en viktig sak att 

tänka på är att inte ha för mycket saker framme då barn med Downs Syndrom kan ha svårt 

med många olika intryck. Enlig Strandberg (2006) och Isbell (2012) ska miljön i 

verksamheten hela tiden genomsyras av barns önskemål, behov och intressen.  

   Vi tolkar att utemiljön är ett viktigt komplement där barnet med Downs Syndrom har stora 

möjligheter att utveckla sina motoriska färdigheter. Flera pedagoger påpekar att miljön i 

skogen är utmanande för barnet med Downs Syndrom där de har fantastiska möjligheter att 

träna sin motorik och balans. Även utegården kan erbjuda stora möjligheter till motorisk 

träning.  Man måste hela tiden försöka hitta möjligheter och miljöer som utmanar barnen i 

deras motoriska utveckling (Davidsson, 1999). 

   Utifrån pedagogernas svar ser vi att utemiljön är av stor betydelse då den erbjuder alla barn 

stora möjligheter till träning av rörligheten, inte minst barn med Downs Syndrom. För 

pedagoger handlar det om att se möjligheter istället för hinder vad gäller att hitta ställen som 

utmanar barnens motoriska färdigheter.  

6.2 Barngrupp 
Enligt alla pedagoger i studien är det för barnet med Downs Syndrom optimalt att arbeta i 

mindre grupper. Ett annat bra sätt som några nämner är även att dela in barnen i 

mognadsgrupper, både i samlingar och i andra aktiviteter. Det vill säga dela in barnen efter 

deras mognadsnivå snarare än efter deras ålder. Detta är även något som Piaget betonar i sin 

kognitiva teori och menar att barn måste mötas på sin egen mognadsnivå för att kunna 

utvecklas. Dessa mognadsgrupper underlättar att anpassa arbetsstunderna efter barnens behov, 

förutsättningar samt mognadsgrad anser pedagogerna. ”Små grupper tycker jag är viktigt för 

att få ett bra arbete” (Pedagog 3 = Förskollärare). Flera pedagoger uttrycker och betonar även 

vikten av att jobba i samma grupper istället för att ständigt göra nya, detta för att barnet med 

Downs Syndrom ska kunna bygga upp en trygghet samt kunna skapa en relation till de andra i 

den lilla gruppen. Två av förskollärarna uttrycker dock att det ibland kan hända att grupperna 

inte fungerar riktigt som man tänkt och då är det viktigt att se över vad det är som inte 

fungerar och sedan snabbt tänka om och skapa nya grupper. En av dessa uttrycker att; ”om 

grupperna inte fungerar kan man byta ut något eller några barn och göra en ny 

gruppkonstellation” (Pedagog 3 = Förskollärare). Man måste helt enkelt se och vara lyhörd 

eftersom alla barn är olika. Vissa går bättre och sämre ihop.  
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Man måste vara lyhörd för och se vilka barn som har funnit varandra samt vilka barn 

som är kapabla att möta det här barnet med Downs Syndrom på ett bra sätt och efter det 

göra grupperna. (Pedagog 5 = Förskollärare) 

   Att skapa ett bra gruppklimat där alla barn får utrymme och möjlighet till utveckling är 

viktigt enligt alla pedagoger. Flera lägger därför tonvikten på betoningen av alla barns 

olikheter. Man måste hela tiden tänka på att det finns barn med särskilda behov i gruppen som 

faktisk på ett eller annat sätt skiljer sig från de andra barnen och som behöver mer tid på sig 

att tänka uttrycker en barnskötare. Hon tycker därför det är viktigt att som pedagog hålla 

tillbaka och låta barnet ta den tid de behöver för att svara på exempelvis en fråga. Så att man 

inte kör över barnet eller svarar istället för barnet.  

Därför måste man faktiskt ge barnet mera tid och låta barnet tänka hela vägen, i alla 

banor, ända fram, eftersom till slut kommer ju faktiskt ett rätt svar, bara man ger det tid. 

(Pedagog 4 = Barnskötare) 

Man måste av den orsaken lära barnen respektera varandra trots olikheter. Olikheter behöver 

inte endast vara funktionshinder utan olikheter kan vara olika hårfärg, längd, bredd, klädsel 

osv. 

Därför är det viktigt att jobba med barnen för att de ska respektera varandra, hur man än 

är, hur man än ser ut och hur man än pratar eftersom alla är olika. (Pedagog 3 = 

Förkollärare) 

Viktigt att få barnen att förstå att här är vi tillsammans och att alla har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter menar samma förskollärare. Med andra ord är det viktigt för 

bägge parterna att möta varandra, eftersom ”olika barn har olika egenskaper som är lärande på 

olika vis för alla barn men framför allt för barnet med Downs Syndrom” (Pedagog 11 = 

Förskollärare). 

En barnskötare nämner också vikten av att prata om likheter och olikheter med alla barn just 

för att inkluderingen av barnet med Downs Syndrom i gruppen ska bli automatisk. Dock ska 

man inte prata om olikheter mer än vad barnen klarar av att ta in eller mer än vad de frågar. 

Barn är ju väldigt nyfikna av sig och många gånger har de frågor och funderingar över varför 

vissa, exempelvis barn med Downs Syndrom handlar på ett visst sätt och då är det viktigt att 

som pedagog vara ärlig och förklara för dem varför de gör saker som de gör, säger flera av 

informanterna. Att sedan ha ett positivt förhållningssätt är också av stor betydelse för 

inkluderingen av barn med Downs Syndrom anser alla de intervjuade pedagogerna. När man 

har en positiv syn på barnet återspeglas även den synen på resten av barngruppen och de får 

lättare att acceptera och välkomna barnet med Downs Syndrom i gruppen. Har pedagoger 

tvärtom, en negativ syn och visar tydligt hur jobbigt det är med ett funktionshindrat barn, 

avspeglar det sig på resten av barngruppen och kan i sin tur leda till utstöttning och isolering 

anser flera pedagoger.  

Därför är det nödvändigt att uppmärksamma och nämna alla barn, även när de inte är 

närvarande, i t.ex. samling. Sedan är det också väsentligt att välkomna när barnet 

kommer tillbaka. (Pedagog 5 = Förskollärare) 
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Skulle man trots allt se att konflikter eller utstöttning av barn med Downs Syndrom ändå 

förekommer är det viktigt att vara på plats för att snabbt kunna ingripa och se vad det bottnar i 

samt förklara för de inblandade hur man är och bör vara mot varandra säger en förskollärare. 

Hon menar att man måste förklara och fråga upp hur barnet själv skulle känna om de blev 

behandlat på samma sätt. Många pedagoger nämner också olika material man kan jobba med 

vid konflikter. Det finns böcker och bilder som visar hur man är en bra kompis och hur man 

säger stopp och förlåt. Seriesamtal är en annan användbar metod som en förskollärare 

benämner. Seriesamtal går ut på att man ritar händelsen i rutor och sedan går igenom ruta för 

ruta med barnen och kollar vad som gick snett. På så sätt kan man förklara så att barnen eller 

barnet förstår vad som hände och varför. Ritar man exempelvis en ledsen mun, då ser barnet 

extra tydligt att ett annat barn blev ledsen på grund av händelsen. Enligt flera av 

förskollärarna samt bägge specialpedagogerna kan man använda handdockor eller handteater 

för att visa hur man bäst behandlar eller inte får behandla varandra.  

Ibland kan det vara lättare att ta till sig om det inte är mig man pratar om utan att det är 

någon annan t.ex. en docka. Så kan det vara lättare att se liksom. (Pedagog 5 = 

Förskollärare) 

En annan viktig sak enligt alla pedagogerna är att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med 

föräldrarna samt kunna ta upp sådana problem när dem väl uppstår. Då kan föräldrarna i sin 

tur ta upp detta hemma med barnet och sedan återkoppla tillbaka till förskolan.  

”Föräldragruppen är vårt viktigaste hjälpmedel, man måste ha föräldrarna med på tåget i alla 

sammanhang” (Pedagog 11 = Förskollärare). En förskollärare uttrycker också att föräldrar har 

en mycket stor roll i hur ett barn med Downs Syndrom blir bemött och mottaget. Om 

föräldrarna är öppna, ärliga och informerar de andra föräldrarna kan detta vara till hjälp för att 

skapa ett bra gruppklimat.  

Man måste med andra ord hela tiden förstärka det positiva samt vara öppen och se alla 

tillgångar man får av dessa barn och allt som de ger gruppen. (Pedagog 7 = 

Förskollärare)      

   Nio utav elva pedagoger anser också att tecken som stöd är ett bra och mycket användbart 

redskap som berikar alla barn i gruppen men är speciellt viktigt för barn med Downs 

Syndrom. Bägge specialpedagogerna anser även att man kan inkludera föräldrarna i arbetet 

med tecken, så att de i sin ordning också kan jobba med det hemma med barnet. Man kan med 

hjälp av tecken utveckla samspelet i barngruppen genom att använda dessa i exempelvis 

samling, läsvila och sång så att de övriga barnen också får ta del av det säger ett flertal 

pedagoger. När man dessutom tecknar till alla barn undviker man utpekning av det specifika 

barnet med Downs Syndrom uttrycker en av barnskötarna. 

6.2.1 Svårigheter med att ha ett barn med Downs Syndrom i gruppen 

En svårighet som alla nämner är antalet barn i gruppen, dvs. det är för stora barngrupper och 

för lite personal. När det är stora barngrupper blir även ljudnivån högre vilket leder till att det 

blir alldeles för många olika intryck, speciellt för barnet med Downs Syndrom påpekar en 

förskollärare. När det dessutom är för många barn blir det också svårt att räcka till då det är så 

mycket annat som måste göras. När man har ett barn med Downs Syndrom i gruppen krävs 
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det dessutom extra mycket tid för passning, eftersom de exempelvis inte förstår att man inte 

ska klättra högt upp eller springa ut på gatan, då det kan vara farligt påpekar en förskollärare.  

Det kan även vara psykiskt påfrestande uttrycker båda specialpedagogerna.  

Man kan ibland behöva ta en del fajter när barnet inte vill sammarbeta. (Pedagog 9 = 

Specialpedagog) 

Kontakten med föräldrar kan vara jobbig också, att föräldern tycker en sak och 

pedagogen tycker någonting annat, att man inte är riktigt på samma nivå. (Pedagog 8 = 

Specialpedagog) 

 En av specialpedagogen yttrar att det även kan vara fysiskt påfrestande då det ibland kan 

förekomma tunga lyft.     

   I det stora hela är alla pedagoger ändå överens om att man inte ska fokusera på 

svårigheterna utan snarare se det som nya erfarenheter och möjligheter för utveckling. 

Samtidigt som barnen lär sig av oss, lär vi oss av barnen. ”Olikheter berikar och man lär sig 

av varandra” (Pedagog 10 = Barnskötare).  

6.2.2 Sammanfattande analys och kommentarer 

Alla pedagoger betonar vikten av att arbeta i mindre grupper. Detta för att det ska gynna 

barnet med Downs Syndrom. Enligt Isbell (2012) finns det fler möjligheter till bra och 

utvecklande lek om det är färre barn i gruppen. Vi kan utifrån pedagogernas svar utläsa att när 

barn leker i mindre grupper, då får de mer tid till att samspela och kommunicera mellan 

varandra och enligt Vygotskij är det i samspelet barn emellan som de erövrar nya erfarenheter 

och utvecklas. Detta är även något som Isbell (2012) poängterar och menar att i små grupper 

får barnen möjlighet att dela med sig av sina idéer, träna problemlösningsförmågan samt får 

en större möjlighet att påverka vad som ska ske i leken. Vi tolkar att detta är en viktig del i 

den sociala utvecklingen hos barnet med Downs Syndrom. Många pedagoger nämner även 

vikten av att prata med barnen om likheter och olikheter. Det betraktar vi som angeläget just 

för att barnet med Downs Syndrom ska känna sig inkluderat i gruppen och utifrån alla 

pedagogers svar ser vi att det är i samspelet barn emellan som lärandet uppstår. Smidt (2010) 

menar att positiva gensvar från andra barn gör det möjligt för barnet med funktions-

nedsättning att få hjälp och stöd samt bli accepterat. Om barnet däremot avlägsnas från 

gruppen gör det att barnet uppfattas negativt och avvikande. ”Det innebär att samhället måste 

bedöma barn med handikapp utifrån deras starka sidor och inte utifrån deras svagheter” 

(Smidt, 2010. s.214). Alla pedagoger är dessutom överens om hur viktigt det är att ha ett 

positivt förhållningssätt, eftersom det sättet man ser och behandlar andra på, lätt speglar av sig 

på den övriga barngruppen. 

   En svårighet vi kan utläsa utifrån alla pedagogers utsagor är storleken på barngruppen samt 

antalet pedagoger i verksamheten. Ytterligare en tolkning vi kan göra utifrån pedagogers svar 

är att det är alldeles för många barn i gruppen och för få pedagoger som inte anser sig räcka 

till. Därför uttrycker pedagogerna att det då blir extra viktigt att dela in barnen i små grupper, 

just för att konkurrensen barn emellan ska bli mindre och stämningen i barngruppen bättre, 

vilket då även minskar risken för konflikter. Vi kan även tyda att i mindre grupper får barnen 

större möjlighet att utveckla sitt samspel, sin förmåga till turtagning samt sin 

kommunikationsförmåga. Är det däremot stora grupper kan det lätt hända att vissa barn 
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hamnar utanför, speciellt barn med Downs Syndrom, då dessa barn kan ha svårt att tyda 

lekkoder samt ta in många olika intryck. Ytterligare en fördel med små grupper enligt alla 

pedagoger är deras möjlighet till att möta varje enskilt barn samt bättre kunna fokusera på 

barnens individuella behov och förutsättningar. Några av pedagogerna i studien anser 

dessutom att det kan vara fördelaktigt att dela in barnen i mognadsgrupper för att lättare 

kunna anpassa arbetsstunderna efter barnens behov och förutsättningar. Detta kan vi koppla 

till Piagets teori där han bedömer att utveckling sker utifrån barnens mognad och att barnen 

ska mötas av pedagoger på sin egen mognadsnivå. Han menar att det är helt meningslöst att 

undervisa ett barn utanför dennes mognadsgrad (Säljö, 2000).             

6.3 Lekens betydelse 
Enligt alla elva pedagoger är leken viktig för alla barn i alla åldrar och inte enbart för barn 

med Downs Syndrom. Alla påstår att det är i leken som barnen får möjlighet att träna sitt 

sociala samspel, sin motoriska utveckling, förmågan till turtagning, ta hänsyn till varandra 

samt träna den verbala delen. Man får dessutom uppleva och utforska tillsammans med andra 

barn samt att barn kan genom leken bearbeta saker, känslor och upplevelser som de varit med 

om menar en förskollärare.  

Leken är ju lustfylld på det viset att man tillsammans får uppleva med andra barn. 

Leken är ju läkande och helande också, man bearbetar ju saker och ting som man har 

varit med om. (Pedagog 11 = Förskollärare) 

Alla pedagoger lägger dessutom vikten vid att man ska arbeta med barnen i mindre grupper, 

helst under hela dagen, detta just för att leken ska bli mer utvecklande för alla barn och 

speciellt för barn med Downs Syndrom. När man skapar dessa barngrupper är det viktigt att 

tänka på vilka barn man sätter ihop dvs. vilka barn som passar bra tillsammans och kan 

samspela bra ihop i leken och i gruppen bedömer en förskollärare. Alla pedagoger betonar 

även vikten av att hela tiden ha med andra barn i de olika aktiviteterna så att barnet med 

Downs Syndrom får känna samhörighet och delaktighet i barngruppen. Detta för att man inte 

hela tiden ska behöva ta dessa barn åt sidan vilket kan väcka funderingar hos den övriga 

barngruppen.  

Man måste hela tiden vara hjälp- jaget till barnet. Man får vara med och leka i lekarna, 

man får försöka skapa sådana situationer där man på förhand vet att det här är något 

som är kul och är något som alla barn tycker är roligt. Man måste skapa leksituationer 

som lockar alla barn till att delta så de får uppleva positiva situationer med barnet som 

har Downs Syndrom. (Pedagog 3 = Förskollärare)  

   Vad gäller samspelet är alla pedagoger överens om att alla barn är olika och att även 

samspelet därför kan se olika ut. Ett återkommande svar vi får gällande samspel och 

inkludering av barn med Downs Syndrom är den stora vikten av att det ska finnas en 

närvarande pedagog i leken som vid behov kan hjälpa till och stötta upp i situationer som 

barnet med Downs Syndrom inte klarar av på egen hand. De flesta av pedagogerna tar även 

upp sina erfarenheter kring samspelet mellan barn med Downs Syndrom och de övriga 

barnen, vilket i de flesta fallen handlar om bredvidlek. Det går ut på att barnen sitter bredvid 

varandra och leker med två olika saker samtidigt som de genom kroppspråk och blickar ändå 
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samspelar med varandra, fast på sitt eget sätt samt utifrån sina egna förutsättningar. I vissa fall 

kan däremot en del barn med Downs Syndrom behöva hjälp och stöd från en vuxen som kan 

hjälpa till och föra leken vidare anser mer än hälften av pedagogerna. Flera pedagoger nämner 

också att ifall man ser en förekomst av att barnet inte får vara med i en lek på grund av olika 

orsaker är det viktigt att vara närvarande och försöka hjälpa barnet in i en annan lek som man 

vet lockar andra barn. ”Man måste helt enkelt hitta en annan grupp som barnet kan vara i och 

inte låta barnet leka ensam” (Pedagog 4 = Barnskötare). 

   Fem av elva pedagoger påpekar dock att leken på detta vis kan bli mer styrd, dvs. om en 

pedagog är delaktig. Fast samtidigt som den stora anledningen till att pedagogerna faktiskt 

väljer att vara delaktiga i en del lekar är just för att försöka styra upp den och få samspelet 

barn emellan att fungera bättre säger några pedagoger. ”Syftet med att man styr leken är för 

att den ska bli mer lättförståelig för barnet med Downs Syndrom” (Pedagog 5 = 

Förskollärare). Man behöver sällan styra hela leken utan oftast räcker det med att man hjälper 

barnet att starta upp en lek. Sedan brukar de kunna klara av att fortsätta leken på egen hand 

anser alla pedagoger i studien. 

6.3.1 Sammanfattande analys och kommentarer 

Även i leken kan vi tyda att alla pedagoger är överens om vikten av att arbeta med barnen i 

mindre grupper, gärna under hela dagen. Vi kan även se att leken betonas som viktig för alla 

barn, inte enbart för barnet med Downs Syndrom. Davidsson (1999) påpekar att leken är 

lustfylld och utvecklande för alla barn, detta är även något som Piaget belyser och yttrar att 

lekens viktigaste grundsten är den glädje och lustfylldhet den skänker barnet. Davidsson 

(1999) skriver vidare att genom lek och aktivitet uppstår möjligheter till samspel och 

utveckling. Han menar även att kunskaper om världen sker i dialog och samspel med andra 

människor, i detta fall genom lek med andra barn. Även Vygotskij anser att leken är av stor 

betydelse, han uttrycker att kunskaper förmedlas till barn genom lek och samspel (Säljö, 

2000).  

   Något annat vi kan se är att alla pedagoger nämner betydelsen av att vara ett hjälp-jag till 

barnet med Downs Syndrom. Detta för att lotsa samt hjälpa barnet i leken. Pedagogerna talar 

om hur viktigt det är med samspel och inkludering av alla barn i leken. För detta krävs dock 

en närvarande pedagog i leksituationerna som vid behov kan hjälpa till och stötta barnet med 

Downs Syndrom i situationer som den inte klarar av på egen hand. Detta är något som 

Vygotskij (Björklid & Fischbein, 2012) samt Olsson och Olsson (1998) tar upp och menar att 

det behövs kompetenta pedagoger som uppmuntrar barnet att leka och utvecklas genom lek. 

Olsson och Olsson (1998) beskriver vidare att barn som inte stimuleras eller uppmuntras till 

att leka inte kan utveckla någon lek, och hos barn som hela tiden avbryts i leken kan 

lekbeteendet avta och tyna bort. 

6.4 Individuella arbetsstunder 
Utöver våra tre huvudteman kan vi också se att alla pedagoger nämner individuella 

arbetsstunder för att stödja utvecklingen hos barn med Downs Syndrom. Under dessa 

arbetsstunder arbetar de med att förbättra språket, övar på begrepp så som över, under, bakom 

osv. samtidigt som pedagogerna förbereder barnet på vad som komma skall under dagen. 

Många pedagoger tar även hjälp av böcker, bilder, tecken och schemakort. Vid vissa tillfällen 
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kan det vara önskvärt att ta in andra barn i arbetsstunderna för att utveckla samspelet. Medan 

ibland kan barnet med Downs Syndrom behöva sitta själv för att det ska gagna utvecklingen.   

Ibland kan alla barn sitta och jobba i samma grupp fast med sin egen grej, så länge de inte störs 

av varandra. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd och se om barnet hänger med. Målet är att 

barnet ska finnas med i ett sammanhang och ser man under arbetets gång att det inte gagnar eller 

stör de andra, då får man sysselsätta barnet med Downs Syndrom med någonting annat som 

gagnar utvecklingen. (Pedagog 5 = Förskollärare) 

6.4.1 Sammanfattande analys och kommentarer  

De individuella arbetsstunderna är något som alla pedagoger nämner och anser vara av stor 

betydelse för barnet med Downs Syndrom. Dessa stunder är till för att stödja barnets språkliga 

utveckling samt för att förbereda barnet på vad som komma skall under dagen. Enlig alla 

pedagogerna i studien är detta betydelsefullt, just för att barnet med Downs Syndrom kan ha 

svårt att ta till sig överflödig information. Pedagogerna anser att de behöver visuell hjälp för 

att lättare kunna förstå och ta till sig det sagda. Sedan tolkar vi vikten av att vara lyhörd som 

pedagog och kunna anpassa dessa stunder, då det ibland är nödvändigt att låta barnet sitta 

själv och arbeta, medan i vissa fall är det önskvärt att inkludera andra barn i arbetet. Vi kan 

även tyda att det finns nackdelar med att alltid rycka barnet med Downs Syndrom ur 

barngruppen för att gå iväg och ha individuella arbetsstunder, utan ibland gagnar det att låta 

barnet vara närvarande och sitta med resten av barngruppen då de arbetar. Så länge man 

sysselsätter barnet med Downs Syndrom med sitt.  

7 Slutsatser och diskussion 
I denna del kommer vi fortsätta diskutera studiens resultat med koppling till bakgrund och 

litteratur. Vi kommer göra en sammanställning av det som framkom i intervjuerna samt 

koppla resultatet av den analysen till våra teorier samt de två perspektiven.   

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var varit att bidra med kunskap om hur pedagoger tänker och försöker arbeta 

för att inkludera barn med Downs Syndrom i barngruppen. För att underlätta för dig som 

läsare delar vi även här in våra slutsatser och vår diskussion i tre teman; miljöns betydelse, 

barngruppens betydelse och lekens betydelse.  

7.1.1 Miljöns betydelse 

En slutsats vi kan dra utifrån studien är vikten av en ständigt föränderlig miljö. I likhet med 

alla pedagoger samt Isbell (2012) anser vi att miljön ska anpassas efter alla barns behov, 

önskemål och förutsättningar, vilket vi även kan koppla till den sociokulturella teorin som 

handlar om att barn lär och utvecklas i en berikande omgivning samt i samspel med andra. 

Även det relationella perspektivet framhåller vikten av att anpassa miljön utifrån barns 

olikheter. Just därför bedömer vi det vara av stor vikt att låta alla barn få sina röster hörda vad 

gäller miljöns och verksamhetens utformning. Alla barn är ju trots allt olika och har därför 

olika behov och förutsättningar. Detta är även något som Strandberg (2006) tar upp och menar 

att pedagoger inte i förväg ska färdigställa miljöer utan istället lyssna på barns önskemål och 

idéer och sedan utifrån det, tillsammans, utveckla och förändra miljöerna. Detta är något som 
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vi fullständigt håller med om och anser att alla barn borde få möjlighet att påverka den miljö 

de dagligen vistas i. Däremot uppfattar vi att det kan vara svårt att anpassa miljön i 

verksamheten enbart efter barn med Downs Syndrom, utan man måste utgå från hela 

barngruppens behov. Det lilla man däremot kan anpassa efter barn med Downs Syndrom är 

materialets placering. I enlighet med pedagogerna uppfattar vi det vara av stor vikt att 

materialet är lättillgängligt och synligt för alla barn, så att de lockas till lek och aktivitet. 

Däremot har vi en åsikt om att farligt material så som saxar och knivar bör placeras högre upp 

så att små barn samt barn med Downs Syndrom inte kommer åt dessa.  

   Vi kan även i studiens resultat utläsa att man är tvungen att tänka på att inte ha för mycket 

material framme då det lätt kan leda till otaliga intryck hos barn med Downs Syndrom. När 

detta händer uppstår sällan någon lek eller aktivitet utav materialet utan barnet har en förmåga 

att bara stå och plocka utan att veta vad de ska göra med sakerna. Detta kan vi förstå då vi har 

en vetskap om att barn med Downs Syndrom kan ha extra svårt att hantera många olika 

intryck. Just därför vill vi än en gång betona vikten av att låta barnen vara delaktiga i 

utformningen av miljön. Som Lindqvist (1999) skriver och som vi även kan koppla till det 

sociokulturella- och relationella perspektivet är att det är den sociala miljön som utvecklar 

barnets handlingar.  

   Att den motoriska utvecklingen för barn med Downs Syndrom är viktig kan vi också tolka 

utifrån vår studie. Där har utemiljön en avgörande roll. När barnet får vara ute kan de träna sin 

motorik genom att klättra, krypa, åla, rulla, snurra osv. Men för att inte peka ut dessa barn och 

deras olikheter är det viktigt att inkludera resten av barngruppen i aktiviteterna. I läroplanen, 

som är inriktat mot ett relationellt perspektiv, kan vi utläsa att lärandet baseras på samspelet 

mellan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra (Skolverket 98/rev.-10). Förskolläraren 

ska ansvara för ”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att 

bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” (Utbildningsdepartementet, 

2011.s.11).   

7.1.2 Barngruppens betydelse    

En annan viktig punkt som framkom i studien och som även Smidt (2010) tar upp är 

betydelsen av att arbeta i mindre grupper. Det är det optimala arbetssättet för att gynna 

utvecklingen hos barn med Downs Syndrom, vilket vi håller med om då vi har den 

sociokulturella teorin i bakhuvudet som säger att människor utvecklas inom ramen för 

samspel med andra. Därför anser vi att mindre grupper i allmänhet är mer gynnsamma för alla 

barn, inte enbart för barn med Downs Syndrom, samtidigt som vi tycker det blir mer 

fördelaktigt för pedagoger, som då får mer tid att möta varje enskilt barn på deras villkor. 

   Vi håller även med Isbell (2012) som skriver att genom arbete i mindre grupper är det 

lättare att bygga upp en bra lek och ett bra samspel. Vi anser att barnen först och främst får 

mer tid för varandra samtidigt som pedagogerna också får större möjligheter att se och ge stöd 

åt varje enskilt barn. Detta är även något som det kategoriska perspektivet lyfter fram och 

betonar vikten av extra mycket tid och utrymme till barn med funktionsnedsättning, detta för 

att kunna arbeta med barnets svaga sidor. Att sedan jobba i samma grupper under hela dagen i 

stället för att ständigt förnya grupperna tror vi är viktigt. Eftersom vi har en åsikt om att barn 

med Downs Syndrom på så sätt lättare kan känna trygghet i den lilla gruppen samt kunna 

bygga upp en relation till de övriga barnen. Utifrån pedagogernas svar tolkar vi vikten av att 
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vara lyhörd samt kunna se vilka barn som passar bra ihop innan man sätter ihop barn-

grupperna. Vi tror att man måste ha goda förkunskaper om vilka barn som kan mötas samt ha 

en bra och gynnande lek tillsammans. Även här utgår vi från det sociokulturella perspektivet 

och har för avsikt att betona vikten av att kunskap förmedlas till barn genom lek och samspel 

med andra i sin omgivning.  

7.1.3 Lekens betydelse 

Vi kan tydligt se att leken är en viktig del i alla barns liv och inte enbart för barn med Downs 

Syndrom. Barnen utforskar och lär genom leken, det framgår även i studien att de får träna sitt 

sociala samspel, sin motoriska utveckling, sin förmåga till turtagning samt lära sig ta hänsyn 

till varandra. I likhet med Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) anser vi att i leken skapar barn 

erfarenheter, utforskar omvärlden samt prövar och använder fantasin på ett sätt som ger dem 

tillit till sig själva och sin förmåga. Även Piaget (Björklid & Fischbein, 2012) anser att det 

viktigaste med leken är glädjen och lustfylldheten som stimulerar barnet. Vi har en åsikt om 

att leken är vägen till lärande och att man därför måste använda den på ett medvetet sätt. För 

att barn ska lära sig måste de få möjlighet att konstruera och pröva olika saker i sin egen takt. 

Speciellt viktigt är det för barn med Downs Syndrom, i enlighet med pedagogerna i studien 

anser vi att dessa barn behöver mer tid till att tänka och handla. Här kan vi än en gång koppla 

till det relationella perspektivet som går ut på att alla människor har rätt till att delta i sociala 

sammanhang på sina egna villkor och efter sina egna förutsättningar. Men vi tycker att det 

fortfarande ligger ett stort ansvar på oss vuxna att skapa tid och plats till lek.  

   Vi kan även utifrån informanternas svar tolka vikten av närvarande pedagoger i leken som 

vid behov kan hjälpa till och stötta upp i situationer som barnet med Downs Syndrom inte 

klarar av på egen hand. Detta eftersom barn med Downs Syndrom inte har samma samspels-

förmåga som de andra barnen har, utan de använder istället kroppsspråket och blickar och 

samspelar på så sätt efter sina egna förutsättningar. Där anser vi att betydelsen av en 

närvarande pedagog är extra viktigt då barnet kan behöva hjälp med att föra leken vidare. 

Även Olsson och Olsson (1998) betonar vikten av vuxnas roll i barns lekar. De hävdar att alla 

barn har förmågan att leka, men det beror mycket på de vuxna i barnens omgivning om och 

hur barns lek och lekförmåga utvecklas. Vi håller med om detta och bedömer att barn som 

inte uppmuntras eller ges stöd i leken inte kan utveckla någon lek. Även fast vi har en 

uppfattning om att inspirationen till leken oftast kommer från barnen själva, anser vi att 

barnen ibland kan behöva stöd och vägledning i sina lekar, detta för att leken ska bli mer 

berikande och fördjupande.  

   Vi håller med Fagerli, m.fl. (2001) om att de styrda aktiviteterna också är viktiga för barns 

utveckling och lärande. Vi tycker dock inte att de styrda aktiviteterna ska vara vilka aktiviteter 

som helst, som bara är tagna ur tomma intet, utan dessa ska utgå utifrån barnens uppvisade 

intressen. Vi kan också utläsa att Olsson och Olsson (1998) betonar vikten av att låta barnen 

leka färdigt sina lekar. De menar att hos barn som ständigt avbryts i leken kan lekbeteendet 

avta, därför bedömer vi att det är viktigt att låta barnen leka färdigt sina påbörjade lekar. 

Väljer man som pedagog att ändå avbryta en lek på grund av olika orsaker, tycker vi att det då 

är viktigt att man tänker igenom hur avbrytandet ska gå till, så att det sker på ett bra sätt.    

   Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att alla pedagoger i vår studie lutar sig åt Vygotskijs 

sociokulturella teori som även har en del likheter med det relationella perspektivet. Detta 



26 
 

innebär att pedagoger har en syn att utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. 

Med andra ord börjar tänket om att enbart lägga problemet hos individen sakta tyna bort.  

7.2 Metoddiskussion och vidare forskning  
Den metod som vi har valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Detta eftersom 

kvalitativa intervjuer ger de mest konkreta och detaljerade svaren av informanterna. Det finns 

stora möjligheter till följdfrågor i en intervju och dessa frågor  leder till en djupare förståelse 

av ämnet. Vi har dessutom använt oss av ljudinspelning för att till fullo kunna koncentera oss 

på samtalet. En av oss förde även anteckningar för att förtydliga det viktigaste i 

informanternas svar.  

   Av alla de elva informanterna som ingick i vår studie, var endast två kända av oss sedan 

tidigare. Dessa två har vi stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning och de resterande 

kom vi i kontakt med genom kommunens hemsida samt personliga tips. I det stora hela anser 

vi att alla informanter var överens och hade liknande åsikter och svar. Med andra ord tycker vi 

att det inte hade någon betydelse att vi kände två av informanterna, utan alla våra samtal var 

givande och betydelsefulla.  

   Vi anser att vår studie uppnår validitet tack vare den geografiska spridningen av 

informanterna samt deras varierande utbildningar och olika långa arbetslivserfarenheter. 

Genom att ge röst och citera informanterna i texten förstärks validiteten i vår studie. Genom 

gemensamt genomförande av intervjuerna anser vi oss ha uppnått den reliabilitet vi hade för 

avsikt att uppnå. Under intervjutillfällena följde vi vår intervjuguide (bilaga 2) med frågor 

indelade efter våra tre huvudteman. Eftersom informanternas svar liknade varandras blev 

därför följdfrågorna i de flesta fallen samma. Utifrån detta anser vi att vår studie uppnår 

reliabilitet.    

   Exempel på vidare forskning skulle kunna vara att gå vidare och göra observationer i 

barngrupper där barn med Downs Syndrom finns. Detta för att se om pedagogers påståenden 

stämmer överens med deras handlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Referenslista 
 

Annerén, Göran (1996). Historik. I: Göran, Annerén; Iréne, Johansson; Ingla-Lill, 

Kristiansson & Lars, Lööw. Downs Syndrom – en bok för föräldrar och personal. Stockholm: 

Liber 

Aspelin, Jonas (2013). Vad är relationell pedagogik? I: Jonas, Aspelin (red). Relationell 

specialpedagogik – i teori och praktik. Kristianstad University Press 2013:02 

Björck-Åkesson, Eva (2009). Specialpedagogik i förskolan. I: Anette, Sandberg (red). Med 

sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur 

Björklid, Pia & Fischbein, Siv (2012). Det pedagogiska samspelet. Lund: Studentlitteratur 

Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (2009). Barn med rörelsehinder i förskolan. I: Anette, 

Sandberg (red). Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur 

Buckley, Sue & Bird, Gillian (2009). Social development for infants with Downs syndrome 

(0-5 years). A downsed publication 

Davidsson, Birgitta (1999). Solrosens affär – exempel på en ny sorts pedagogisk praktik. I: 

Ingrid, Carlgren (red). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur 

Fagerli, Oddvar; Lillemyr, Ole Fredrik & Søbstad, Frode (2001). Vad är förskolepedagogik? 

Lund: Studentlitteratur 

Gotthard, Lars-Erik (2007). Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: 

Bonnier Utbildning 

Isbell, Rebecca (2012). Inredning av en väl fungerande lek- och lärmiljö i förskolan. I: 

Grethe, Kragh-Müller; Frans, Orsted Andersen & Louise, Veje Hvitved (red). Goda 

lärmiljöer för barn. Lund: Studentlitteratur 

Jakobsson, Inga-Lill & Lundgren, Marianne (2013). Samverkan kring barn och unga i behov 

av särskilt stöd. Natur och Kultur  

Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Kunskapsföretaget 

Knutsdotter-Olofsson, Birgitta (2007). I lekens värld. Stockholm: Liber 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

Lillemyr, Ole Fredrik (2002). Lek – Upplevelse – Lärande i förskola och skola. Stockholm: 

Liber 

Lindqvist, Gunilla (red).(1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur 



28 
 

Löfstedt, Ulla (1999). Spel på skilda planhalvor – bildskapande som social praktik i förskolan. 

I: Ingrid, Carlgren (red). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur 

Olsson, Britt-Inger & Olsson, Kurt (1998). Barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt 

stöd. Stockholm: Liber 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 

I: Runa, Patel & Bo, Davidsson. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

Persson, Bengt (2010). Elever olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber  

Rosenqvist, Jerry (2013). Relationell dynamik – ett försök till analys av skola i förändring. I: 

Jonas, Aspelin (red). Relationell specialpedagogik – i teori och praktik. Kristianstad 

University Press 2013:02 

Serrebo, Susanne (2003). Samspel – kommunikation – utveckling. I: Siv Bergquist m.fl. Att 

möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber 

Skolverket (2002). Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv. Stockholm. Liber. 

Smidt, Sandra (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: 

Studentlitteratur  

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Norstedts 

Akademiska Förlag  

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

Söderman, Lena & Nordlund, Mårten (2007). Utvecklingsstörning/ funktionshinder. 

Stockholm: Liber  

Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98 – Reviderad 2010. 

Stockholm: Skolverket/Fritzes 

Utholm, Inger (2003). Barn med utvecklingsstörning. I: Siv Bergquist m.fl. Att möta barn i 

behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber AB 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

 

 

 

 



29 
 

Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Hej! 

Tack för att Du tar emot oss och gör det möjligt att genomföra denna studie. Syftet med dessa 

intervjuer är att de ska utgöra en bas i vår undersökning om pedagogers arbete kring 

inkludering av barn med Downs syndrom. Intervjumaterialet kommer endast att användas i 

vårt examensarbete tillsammans med tidigare forskning.  

Vi vill förtydliga att: 

• Allt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

• Intervjuerna och all övrig information kommer att avidentifieras. Varken kommunens, 

förskolans, barnets eller ditt namn kommer att framgå.  

• Intervjuerna kommer att spelas in för att vi till fullo ska kunna koncentrera oss på samtalet 

samt att det sedan underlättar vid transkribering av materialet.    

• Inspelningarna kommer endast att avlyssnas av oss. 

• Vill du inte att vi använder oss av inspelning går det självklart bra ändå men det underlättar 

för oss vid fortsatt arbete.  

 

Har du några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.  

sarajohansson_19@hotmail.com  

oxana_89@hotmail.com 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Johansson & Axana Stous 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

Syfte & Frågeställningar: 

Dessa tre frågeställningar som du ser nedan är vår utgångspunkt i examensarbetet. Vi har 

formulerat intervjufrågorna utifrån våra frågeställningar. Som handlar om barngrupp, miljö 

och lekens betydelse.  

Hur tänker och arbetar pedagogerna för att inkludera barnen med Downs syndrom i 

barngruppen? 

På vilket sätt anpassas enligt pedagogerna den fysiska miljön för att främja utvecklingen hos 

barn med Downs syndrom? 

Vad har leken för betydelse för barn med Downs syndrom?  

Uppvärmningsfrågor: 

1. Vad har du för utbildning? Förskola, specialpedagog eller barnskötare? 

2. Hur länge har du jobbat i förskolan? 

3. Vilken åldersgrupp jobbar du med? 

4. Hur länge har du jobbat med barn med Downs Syndrom? 

5. Annan erfarenhet kring Downs Syndrom? 

Miljön  

1. Hur tänker ni kring och planerar miljöns utformning för att den ska fungera för alla barn? 

2.  Hur gör ni för att anpassa miljön i verksamheten efter barn med Downs syndrom? 

3. Hur går ni tillväga för att stödja utvecklingen hos barn med Downs syndrom? T.ex. rutiner, 

färger, bilder, tecken, böcker och musik. 

4. Hur anser du att ni anpassar den fysiska miljön för att utmana barnen med Downs syndrom 

i deras motoriska utveckling? 

5. Finns det något i verksamhetens miljö som känns extra svårt att anpassa efter barnen med 

Downs syndrom? 

Barngruppen 

6. Hur arbetar ni för att skapa ett bra gruppklimat där alla barn får utrymme och möjlighet till 

utveckling? 
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- Hur går ni tillväga för att inkludera barn med Downs syndrom i grupperna? 

7. Hur kan ni påverka och utveckla samspelet i barngruppen?  

8. Hur arbetar ni för att motverka utstöttning och isolering? 

9. Finns det några svårigheter med att ha barn med Downs syndrom i gruppen?  

Leken 

10. Vad har leken för betydelse för barn med Downs syndrom? 

11. Hur använder ni leken så att den bli utvecklande för barn med Downs syndrom?  

12. Hur samspelar barn med Downs syndrom med andra barn på förskolan i leken? 

13. Hur kan interaktioner mellan barn med Downs syndrom och de andra barnen se ut? 

- Är den interaktionen viktig för barnets utveckling? 

14.  Får leken en annan betydelse om pedagogen är delaktig i den? 

 


