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Abstrakt 
Children whit Down syndrome. An interview- and observation study about educational 

methods in preschool. 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken eller vilka pedagogiska metoder som 

pedagogerna på den utvalda förskolan säger sig använda sig av i arbetet där barn med 

diagnosen Downs syndrom är inkluderade samt hur assisten arbetar individuellt med 

barnet. Detta för att få kunskap om hur pedagogerna kan bidra till en förskola där alla 

barn kan utvecklas och lära oavsett behov. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från 

är vilken eller vilka pedagogiska metoder som pedagogerna säger sig använda sig av i 

gruppverksamheten där barn med Downs syndrom är inkluderade, samt vilken eller 

vilka pedagogiska metoder som förskolläraren använder när hen arbetar individuellt 

med barnet med Downs syndrom. För att undersöka detta och besvara 

frågeställningarna gjordes kvalitativa intervjuer samt observationer. Uppsatsen har 

utgått från den sociokulturella teorin med fokus på begreppen samspel och den 

proximala zonen. Det framkommer i intervjuresultatet att pedagogerna säger sig 

använda sig av ett flertal olika pedagogiska metoder. Dessa metoder säger sig vara att 

alla barn får vara delaktiga i gemensamma aktiviteter, att pedagogerna delar 

barngruppen i mindre grupper, att tecken som stöd används i kommunikationen samt att 

pedagogerna tar hjälp av en specialpedagog. Slutligen visar resultatet att bilder i form av 

tecken finns i miljön. I observationsresultatet synliggjordes det att tecken som stöd 

användes för att förstärka den verbala kommunikationen med barnet som hade Downs 

syndrom, det framkom även i observationsresultatet att musik och lek visade sig vara 

metoder som assistenten använde sig av i arbetet med barnet. 
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Downs syndrom, Förskola, Pedagogiska metoder, Pedagog, Assistent, Samspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

ii 

 

Tack 
Vi vill tacka pedagogerna som medverkat samt berörda vårdnadshavare som gett 

godkännande och som gjort det möjligt för oss att utföra denna uppsats. Vi vill också 

tacka våra familjer samt våra vänner som på olika sätt stöttat oss under arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Monica Preutz för handledningen i uppsatsen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 3 
1.1 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 4 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 5 
2.1 Downs syndrom __________________________________________________ 5 

2.1.1 Språklig och kommunikativ utveckling _____________________________ 5 

2.2 Teoretiskt perspektiv ______________________________________________ 6 
2.2.1 Sociokulturellt perspektiv _______________________________________ 6 

2.3 Tidigare forskning ________________________________________________ 7 
2.3.1 En förskola för alla ____________________________________________ 7 

2.3.2 Den pedagogiska miljön ________________________________________ 8 

2.3.3 Gruppsammanhållning _________________________________________ 9 

2.3.4 Barn lär genom samspel ________________________________________ 9 

2.3.5 Specialpedagogik _____________________________________________ 10 

2.3.6 TAKK ______________________________________________________ 11 

3 Metod _____________________________________________________________ 12 
3.1 Intervju och observation som metodval _______________________________ 12 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer __________________________________________ 12 

3.1.2 Gruppintervju _______________________________________________ 13 

3.1.3 Observation _________________________________________________ 13 

3.2 Urval av respondenter _____________________________________________ 14 

3.3 Genomförande __________________________________________________ 15 
3.4 Transkribering __________________________________________________ 16 

3.5 Databearbetning _________________________________________________ 16 
3.6 Validitet och reliabilitet ___________________________________________ 17 

3.7 Etiska aspekter __________________________________________________ 17 

4 Resultat och analys __________________________________________________ 19 
4.1 Intervjuresultat __________________________________________________ 19 

4.1.1 Gemensamma aktiviteter _______________________________________ 19 

4.1.2 Mindre grupper ______________________________________________ 20 

4.1.3 Tecken som stöd ______________________________________________ 21 

4.1.4 Specialpedagogiska metoder ____________________________________ 22 

4.1.5 Tecken i miljön ______________________________________________ 22 

4.1.6 Sammanfattning av intervjuerna _________________________________ 22 

4.2 Observationsresultat ______________________________________________ 23 

4.2.1 Observation 1 _______________________________________________ 23 

4.2.2 Observation 2 _______________________________________________ 23 

4.2.3 Förstärka det verbala språket ___________________________________ 23 

4.2.4 Musik och lek ________________________________________________ 23 

4.2.5 Sammanfattning av observationerna ______________________________ 23 



  
 

ii 

 

4.3 Analys _________________________________________________________ 24 

5 Diskussion __________________________________________________________ 25 
5.1 Alla får vara med ________________________________________________ 25 

5.2 Smågruppsstrategier ______________________________________________ 25 
5.3 Förstärka den verbala kommunikationen ______________________________ 26 
5.4 Specialpedagog __________________________________________________ 26 
5.5 Tecken ________________________________________________________ 26 
5.6 Metoddiskussion _________________________________________________ 27 

5.7 Pedagogiska implikationer _________________________________________ 29 
5.8 Fortsatt forskning ________________________________________________ 29 

Referenser ___________________________________________________________ 30 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Informationsmejl ______________________________________________ I 

Bilaga 2 Intervjufrågor ________________________________________________ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

3 
 

1 Inledning 

I denna uppsats undersöks vilken eller vilka pedagogiska metoder som används i arbetet 

med barn som har diagnosen Downs syndrom. Denna uppsats är relevant för 

förskollärare men även blivande förskollärare att ta del av då de kan se vilka 

pedagogiska metoder som kan användas i arbetet med barn som har diagnosen Downs 

syndrom, både individuellt och i grupp. Hwang och Nilsson (2003) uppger att det föds 

ungefär 100 barn med Downs syndrom varje år i Sverige. Heister Trygg och Andersson 

(2009) betonar att barn med diagnosen har svårigheter med det verbala språket. 

Johansson (1996) belyser även att barn med diagnosen har inlärningssvårigheter. Detta 

stärker även Utholm (2003) som poängterar att utvecklingen hos barn med Downs 

syndrom går långsammare än barn som inte har funktionsnedsättningen.  

 

Enligt Utholm (2003) är det väsentlig att pedagogerna i förskolan har kunskap och är 

väl förberedda innan det börjar barn med särskilda behov. Ett barn som har Downs 

syndrom behöver en assistent som har extra uppsikt över barnet (a.a.). Som blivande 

förskollärare är det betydelsefullt att ha stor kunskap om vilka pedagogiska metoder 

som kan användas i arbetet med Downs syndrom. Detta för att stödja utvecklingen hos 

barnet då detta kan vara en del i det framtida yrket som förskollärare, därför är denna 

uppsats relevant att ta del av. Lpfö 98 (Skolverket, 2016) betonar att barn som är i 

behov av särskilt stöd ska erbjudas stöd i förskolan utformat för individens egna behov 

och förutsättningar. Det står både riktlinjer och mål i Läroplanen för arbetet i förskolan 

men det framgår inget om hur pedagoger ska göra för att tillgodose det. Därför ska 

denna uppsats undersöka vilka pedagogiska metoder som kan tänka sig vara lämpliga 

att använda sig av i förskolan där barn med Downs syndrom är inkluderade.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel presenteras syftet samt frågeställningarna att presenteras. 

Syftet med denna uppsats är att ge kunskap om vilken eller vilka pedagogiska metoder 

pedagogerna på den valda förskolan använder sig av i arbetet där barn som har 

diagnosen Downs syndrom är inkluderade. För att besvara frågeställningarna inhämtas 

empirin genom kvalitativa intervjuer samt observationer. Syftet ska uppnås genom 

följande frågeställningar: 

 

 Vilken eller vilka pedagogiska metoder säger sig pedagogerna använda sig 

av i gruppverksamheten där barn med Downs syndrom deltar? 

 

 Vilken eller vilka pedagogiska metoder använder assistenten när hen 

arbetar individuellt med barnet som har Downs syndrom? 
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet inleds en presentation av vad Downs syndrom är samt den språkliga 

och kommunikativa utvecklingen hos barn med diagnosen.  

 

2.1 Downs syndrom  

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att Downs syndrom är en kromosomförändring. 

Graden av funktionsnedsättningen kan variera från individ till individ (a.a.). Hwang och 

Nilsson (2003) anger att barn med Downs syndrom har en extra kromosom. Barn med 

Downs syndrom har en normalvikt vid födseln men efter 3-6 månader är den dock 

mindre än normalt eftersom det sker en dålig tillväxt av hjärnan. Det är främst den 

främre och den bakre delen av hjärnan som tillväxten avviker samt i lilla hjärna och 

hjärnstammen. Vid 3-års ålder innehåller vissa delar av hjärnan 40% färre mängd 

nervceller än på barn som inte har denna diagnos (a.a.). Enligt Annerén (1996) har det 

under de senaste 25 åren skett en hastig utveckling angående det medicinska och 

pedagogiska omhändertagandet av barn med Downs syndrom. Idag finns det tillgång till 

nya behandlingar och träningsmetoder som successivt utarbetas, det är metoder som 

bidrar till förbättrade utvecklingsmöjligheter även i framtiden (a.a.).  

 

2.1.1 Språklig och kommunikativ utveckling  

Annerén (1996) betonar att barn med Downs syndrom ofta har svårt till att artikulera 

och att lära sig de grammatiska reglerna och konstruktionen av meningar. Där av är den 

språkliga och kommunikativa utvecklingen oftast mer försenad i sin utveckling (a.a.). 

Detta stödjer även Johansson (1996) som belyser att det kan förekomma vissa 

svårigheter i att bilda tal samt att det kan finnas kunskaper om språket som inte syns. 

Enligt Buckley, Bird och Sacks (2002) är det av stor vikt att framhäva att barn med 

diagnosen har samma rättigheter som andra barn. Vidare betonar författarna att barnens 

kommunikationsförmåga, förståelse samt sociala kompetens skiljer sig åt från individ 

till individ (a.a.). Detta stärker även Feeley och Jones (2007) som poängterar att barn 

med Downs syndrom upplevs ha försämringar i kommunikationen och har svårigheter i 

att artikulera. Författarna betonar därmed att barn med Downs syndroms utveckling 

skiljer sig från individ till individ (a.a.).  

 

Enligt Johansson (1996) använder barn med Downs syndrom till stor del blicken för att 

bevara en konversation, barnen vet också att det går bevara konversationen genom att 

säga vad som helst. Detta kan vara ljud som inte betyder någonting eller upprepningar 

av något som sagts tidigare. Det är därför av stor vikt att pedagogen upprätthåller och 

för dialogen vidare. Det kan vara svårt för pedagogen att anpassa talet till barnet för att 

få den optimala uppmuntran till den fortsatta utvecklingen. Det är av stor vikt att 

pedagogen anpassar sig efter hur barnet talar och inte utefter vad det förstår, tänker och 

minns. Det kan förekomma att pedagogen ”förbarnsligar” barnet och det medför då risk 

att barnets aktuella språkliga nivå hämmas istället för att leda barnet till nästa 

utvecklingsnivå (a.a.). Rygvold (2001) benämner att kommunikation inte endast handlar 

om den verbala kommunikationen. Författaren tar också upp den icke verbala 
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kommunikationen som innefattar kroppsspråk så som gester och ögonkontakt samt 

budskap som framförs genom rösten såsom röststyrkan och hastigheten (a.a.).  

 

Serrebo (2003) poängterar också att det är pedagogens ansvar att se och ta till vara på 

utvecklingsmöjligheterna hos barnen. Hos varje barn finns viljan samt behovet av att 

samspela, kommunicera och utvecklas och då gäller det för pedagogerna att ta till vara 

på dessa möjligheter och uttrycksformer. Det kan vara lek, drama, skapande, förstärkt 

kroppsspråk, teckenspråk, talat språk, bilder och symboler. Som pedagog bör alla 

möjligheter prövas och kombineras för att nå en utvecklande kommunikation (a.a.). 

Enligt Pettersson (2003) är det av stor vikt att barn som har svårigheter med språket har 

vardagliga aktiviteter på förskolan som innehåller rytmik och rörelselekar. Författaren 

poängterar att det är av stor vikt att pedagogerna tänker på vilka sånger och ramsor som 

förekommer i gemensamma samlingar. Det bör vara sånger och ramsor som barnet kan 

utföra rörelser till, de kan då utgå från sina egna kroppar och de vardagliga 

sinnesuttrycken. Det är en trygghet för barn att börja i det de känner igen, i detta fall sin 

egen kropp. Flanobilder är ett betydelsefullt material att använda sig av för att illustrera 

sånger så att barnen får visuellt hjälpmedel för minne och begreppsinlärning (a.a.). 

Pienaar (2012) betonar att musiken har visat sig vara betydelsefullt för den verbala 

språkutvecklingen hos barn med Downs syndrom. Författaren redogör musikens 

betydelse samt att den skapar betydelsefulla sociala färdigheter i kommunikationen hos 

barnet. Musiken kan också bidra till inkludering med andra barn vilket är av stor vikt 

för att i sin tur bidra till färdigheter och kommunikation hos barnet. Vidare belyser 

författaren att barn med Downs syndrom många gånger har en sen tal- och 

språkutveckling och då har musiken varit till stor hjälp för barn med 

funktionsnedsättning. Denna arbetsform har varit aktuell under de senaste fyra 

decennierna, formen har visat sig positiv för barn som har Downs syndrom (a.a.). 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet är det teoretiska perspektivet som uppsatsen utgår ifrån 

och här nedan presenteras en redogörelse av den sociokulturella teorin skapad av Lev 

Vygotskij. I avsnittet benämns två centrala begrepp som är relevanta för uppsatsen, 

vilka är samspel och den proximala utvecklingszonen och dessa begrepp har kursiverats 

i avsnittet här nedan.     

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Williams (2006) anger att det sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij är 

grundare av är kommunikation en väsentlig roll. I det sociokulturella perspektivet 

uppstår lärande genom samspel mellan människor (a.a.). Att lärande inom detta 

perspektiv uppstår i samspel med andra människor är något som även Hwang och 

Nilsson (2003) poängterar. Vidare skriver författarna om det Vygotskij kallade för den 

proximala utvecklingen. Vilket innebär att utvecklingen ligger lite längre fram än där 

barnet befinner sig för stunden men samtidigt inte för långt bort från där barnet befinner 

sig i utvecklingen just nu (a.a.). Jakobsson och Nilsson (2011) poängterar även att 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen innebär att alla människor har en 
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zon som ligger strax över det som han eller hon klarar av. Vidare benämner författarna 

att pedagogerna ska ge barnet utmaningar som de klarar av med stöd av en pedagog 

men som de så småningom ska klara av på egen hand. Det är då av stor vikt att 

pedagogerna inte gör det för lätt för barnet vilket då bidrar till att det inte blir någon 

utmaning. Utmaningarna får heller inte vara för svåra då det kan leda till att barnet 

känner misslyckande över att de inte klara av utmaningarna och då känna att de inte kan 

eller klarar av något (a.a.). Hwang och Nilsson (2003) benämner också att barnet ska få 

stöta på utmaningar som de klarar av genom att anstränga sig eller genom att en 

pedagog eller en mer erfaren människa ger barnet stöd i utmaningarna. Pedagogerna ska 

stödja barnet i sin utveckling och att inte ställa för höga krav som bidrar till att barnet 

inte klarar av sina utmaningar. Detta innebär att pedagogen ska uppmana barnet till 

utveckling med nya och uppnåeliga mål som därmed ska bidra till att främja barnets 

inlärning och utveckling (a.a.).  

 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, både nationell och internationell och dessa 

har tematiserats i olika rubriker. Avsnittet ger också en framställning av vad som 

framgår i förskolans läroplan.  

 

2.3.1 En förskola för alla 

Serrebo (2003) resonerar kring begreppet en förskola för alla och poängterar att 

samspel, kommunikation och utveckling är till största del vad en förskola för alla barn 

handlar om. I samspelssituationer handlar det om lyhördhet, kunskaper, respekt och 

aktning men det kan också handla om ett utvecklat eller förändrat sätt för pedagogerna 

att möta barnet på. Det kan exempelvis vara ett förstärkt eller annorlunda sätt att 

kommunicera på eller ett arbetssätt i barngruppen som är förändrat och utvecklat. 

Vidare betonar författaren att det finns förutsättningar som är av stor vikt för en bra 

integrering och en välbalanserad utveckling hos barn med funktionsnedsättning. Dessa 

är att barnet ska känna sig kompetent och kunna påverka samt handla. I gruppen ska 

barnet känna att den duger och räknas, att barnet på bästa möjliga sätt kan kommunicera 

samt att kommunikationen inte brister (a.a.). Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) betonar också att inkludering handlar om att alla barn ska vara delaktiga i 

gruppaktiviteter och att samtliga barn ska bli behandlade likadant. Detta framgår i Lpfö 

98 (Skolverket, 2016) som belyser att förskollärare har i uppgift att respektera varje 

barns behov och tillgodose dessa samt att samtliga barn får känna sitt eget värde. Vidare 

belyser Serrebo (2003) att förskolan också ska sträva mot betydelsefulla arbetssätt som 

leder till att barnet upplever sammanhang som är meningsfulla. Det är också av stor vikt 

att barnet möter individer som de kan efterlikna. Om dessa krav till största del uppfylls 

finns förutsättningar för god kommunikation, samspel och utveckling för alla barn. Om 

det uppstår vissa svårigheter med att uppfylla dessa krav bör pedagogen vara öppen för 

att testa andra alternativ och ställa sig frågan, vad är det just det här barnet behöver för 

att utvecklas? (a.a.). Palla (2009) belyser att förskolans verksamhet ska vara flexibel och 

att barngrupperna ständigt varierar. Författaren poängterar även att alla barn oavsett 

behov är välkomna till förskolans verksamhet (a.a.). Det ovannämnda kan kopplas till 
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det som framgår i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) att förskolan ska ansvara att anpassa 

förskolan så att det passar alla barn. Detta ansvar inkluderar både för barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd i sin vistelse på förskolan (a.a.). 

 

Buckley m.fl. (2002) poängterar att kommunikationsförmågan, förståelsen samt den 

sociala kompetensen ser olika ut hos barn med Downs syndrom. Jakobsson och Nilsson 

(2011) betonar att alla individer är neurologiskt olika och att de anpassningar 

pedagogerna gör i verksamheten kan vara av stor vikt för samtliga barn. En arbetsmetod 

som är av stor vikt för det enskilda barnet kan också vara av stor vikt för de övriga barn 

i gruppen (a.a.). I Lpfö 98 (Skolverket 2016) framgår det att alla barn i förskolan ska få 

uppleva den positiva känslan som förekommer då de gör framsteg, övervinner 

svårigheter samt att barnen får känna att de är en tillgång i gruppen. Enligt Palla (2009) 

ska förskolans verksamhet ta hänsyn till alla olikheter som förekommer i barngruppen, 

med eller utan behov. Det är av stor vikt att pedagogerna planerar verksamheten så att 

den bidrar till att samtliga barn utvecklas utifrån de behov som finns. När pedagogerna i 

barnens omgivning tillsammans gör sitt yttersta för att tillsammans se alla barn som 

kompetenta skapas en förskola för alla. Detta bidrar till att pedagogerna kan se olikheter 

som tillgångar i förskolans verksamhet samt att det finns förståelse för individers 

olikheter (a.a.). Detta stärker även Edlund (2003) som konstaterar att det är 

betydelsefullt att barns olikheter tillgodoses samt att det tas tillvara på barnens 

egenskaper, detta för att öka möjligheterna för barnen att växa i gemenskap med andra. 

Vidare framhåller Palla (2009) att både barn och pedagoger i verksamheten bör 

tillvarata och glädjas åt de olikheter som förekommer samt att ta tillvara på varandras 

kunskaper och lära av varandra. Genom detta skapas en möjlighet till goda 

förutsättningar utifrån barngruppens behov samt att i framtiden kunna möta olikheter 

med förståelse och respekt. Författaren benämner att pedagogerna ska se till varje barn, 

som den individ hen är (a.a.).  

 

2.3.2 Den pedagogiska miljön 

Williams (2006) betonar att det utifrån ett sociokulturellt perspektiv är väsentligt att 

forma en miljö som bidrar till lärande så att barn blir delaktiga i förskolan samt får stöd 

i att vidga en positiv inställning till sitt eget lärande. Enligt Björck- Åkesson (2014) är 

utformningen av den fysiska miljön av stor vikt för barn som är i behov av särskilt stöd. 

Den sociala miljön är även av stor vikt för barn med särskilda behov. Vidare skriver 

författaren att den sociala miljön handlar om hur barn samspelar med varandra samt hur 

förskollärare bemöter dem (a.a.). Sandberg och Norling (2014) belyser att det är 

betydelsefullt att pedagogerna i verksamheten är flexibla och kan ändra sitt arbetssätt 

utefter de barn som finns i förskolan. Enligt Ahlberg (2007) kan pedagogen se arbetet 

på olika sätt, en del av pedagogerna ser enbart svårigheter medan andra ser utmaningar 

och utvecklingsmöjligheter av förskolan. Lutz (2013) beskriver en inkluderande miljö, 

vilket handlar om att det finns förutsättningar till medverkan samt chans till att forma 

miljön i verksamheten för samtliga barn. Black-Hawkins (2012) poängterar att 

inkludering handlar om att barn som är i behov av särskilt stöd ska anpassas till 

förskolan istället för att förskolan ska anpassa sig till barnen. Lutz (2013) förklarar 
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däremot att begreppet inkludering handlar om att miljön ska anpassas efter barnens 

olikheter som förekommer i barngruppen och inte tvärtom. Det finns förutsättningar till 

delaktighet och möjlighet till att anpassa verksamheten för alla individer i en 

inkluderande miljö (a.a.).  

 

2.3.3 Gruppsammanhållning  

Enligt Serrebo (2003) är förskolans barngrupp den första gruppen utanför familjen som 

de flesta barn kommer i kontakt med och som barnen kommer tillhöra. Att medverka i 

en grupp leder till att barnen får möjlighet till utveckling i samspel med andra individer. 

Författaren benämner även att under vistelsen på förskolan är detta någonting som 

samtliga barn behöver (a.a.). Hellström (1993) betonar att barngrupperna ibland behövs 

delas upp och bli färre antal barn i respektive grupp, detta för att en del barn med behov 

av särskilt stöd behöver en lugnare omgivning att vistas i. Serrebo (2003) belyser att 

strävan efter en positiv barngrupp kan leda till ökat självförtroende hos barnen. Det 

krävs kunniga och medvetna pedagoger i förskolan för att bidra och sträva efter ett 

utvecklingsfrämjande klimat i barngruppen. Pedagogerna bör ha kunskaper om barns 

utveckling och behov i olika åldrar men det krävs också att pedagogerna har kunskaper 

om hur hela barngruppen kan tillvaratas på i förskolans pedagogiska arbete. Vidare 

beskriver författaren några väsentliga frågor som pedagoger kan utgår ifrån i en 

diskussion då barn med behov av särskilt stöd är inkluderade och dessa är: 

 

 Hur skapas en god sammanhållning i gruppen där samtliga barn får möjlighet till 

god utvecklingsmöjlighet? 

 Hur förebyggs utstötning och isolering?  

 Hur kan lyhördhet visas för varje enskilt barns behov samtidigt det läggs vikt vid 

gruppens sammanhållning och solidaritet?  

 Hur kan dynamiken påverkas i barngruppen, skapa en öppen samt trygg 

barngrupp där samtliga barn får ta plats och medverka som betydelsefulla 

människor (a.a.).  

 

2.3.4 Barn lär genom samspel  

Williams (2006) beskriver att det centrala i Vygotskijs teori är att lärande som uppstår 

sker i samspel med andra och framförallt när barn får stöd av en pedagog eller av andra 

mer kunniga kamrater. När den verbala förmågan ännu inte har utvecklats hos barnet är 

det väsentligt att imitera och titta för att lära sig det, detta är även nyckeln till ett socialt 

samspel (a.a.). Detta stärker även Michélsen (2005) som betonar att imitation är den 

mest förekommande samspelsformen mellan individer i verksamheten. Två exempel på 

samspel är rörelse- och kroppslekar samt talad kommunikation. Vidare betonar 

författaren att kroppslekar där det förekommer kroppsspråk är den dominerande 

samspelsformen och utgör mer än hälften av den tid som barn samspelar med varandra. 

Vidare menar författaren att vid iakttagande av barn går det inte undvika att 

uppmärksamma att se hur barn hjälper varandra samt lär av varandra i olika situationer 
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och sammanhang. För barn är det av stor vikt att få vara tillsammans med andra barn 

eftersom pedagogen eventuellt inte uppmärksammar det som barnen lägger sin 

uppmärksamhet samt fokus på. Det kan också förekomma att pedagogen inte 

uppmärksammar eller uppfattar barnens fokus som nödvändiga lärdomar, därför är det 

av stor vikt att barnen får lära tillsammans med andra barn. Barns samspel är av stor 

vikt för barnen då detta leder till att de utvecklar en förståelse för andra samt att alla är 

olika. Författaren poängterar att barn lär i samspel med andra oavsett ålder eller 

vänskap, med detta menas att lärande sker oavsett vänskapsstatus (a.a.). I Lpfö 98 

(Skolverket, 2016) betonas det att pedagogerna på förskolan ska se varje barns 

möjligheter samt vara tillsammans och samspela både med det enskilda barnet men 

också hela barngruppen. Williams (2006) lyfter också vikten av pedagogens närvaro i 

barns samspel, barn lär genom att samspela med andra men detta betyder inte att en 

pedagog inte behövs. Lpfö 98 (Skolverket, 2016) benämner att lärande som sker på 

förskolan ska uppstå både genom en pedagoger och barn samt mellan barnen. Williams 

(2006) betonar att barn lär sig olika saker beroende på i vilka situationer och i vilket 

sammanhang barnen befinner sig i just vid det specifika tillfället. Leken är en 

betydelsefull och naturlig del av barnens vardag i förskolan. Genom leken skapar sig 

barnet nya kunskaper vilket bidrar till att de även utvecklar sin fantasi. Leken är en 

tydlig situation där barn samspelar samt lär av varandra på ett naturligt sätt (a.a.). 

2.3.5 Specialpedagogik  

Hellström (1993) nämner att pedagogerna i verksamheten kan begära hjälp från 

specialpedagog för pedagogisk handledning där det förekommer barn med behov av 

särskilt stöd. Detta stärker även Sandberg och Norling (2014) som beskriver att 

pedagogerna och barnen i verksamheten får stöd samt handledning från exempelvis 

specialpedagoger. Karlsudd (2011) definierar begreppet specialpedagogik som en 

pedagogik som framträder när den allmänna pedagogiken inte är tillräcklig. Detta 

stärker Emanuelsson m.fl. (2001) som betonar att begreppet specialpedagogik definieras 

med att de bidrar till att det förekommer en specialundervisning för de barn som är i 

behov av särskilt stöd, detta utförs i en specifik miljö av specialpedagoger. Karlsudd 

(2011) benämner begreppet inkludering och dess vikt i förskolan, författaren anser att 

specialpedagoger samt pedagogerna ständigt bör arbeta tillsammans med varandra för 

att öka den integrerade verksamheten. Detta bör enligt författaren göras för att bidra till 

att verksamheten ska vara gynnande för alla barn. Vidare belyser författaren begreppet 

integrerad verksamhet och med det menar författaren att det är en process som strävar 

mot att utöka interaktionen mellan samtliga barn i förskolans verksamhet (a.a.). 

 

Emanuelsson m.fl. (2001) betonar ur ett historiskt perspektiv begreppet 

specialpedagogik, det var då av intresse att studera individer samt grupper i behov av 

särskilt stöd. En följd utifrån detta historiska perspektiv har medverkat till att 

forskningen studerar grupper samt individer med funktionshinder och avvikelser (a.a.). 

Lutz (2013) nämner att forskningen inom socialpedagogiken som är riktad mot 

förskolan har ökat sedan 1990-talet och författaren kan tänka sig att det beror på att allt 

fler barn idag utreds och redan i förskolan får diagnoser samt att det därigenom har 

bidragit till att barn i behov av särskilt stöd har ökat. Detta stärker även Nilholm (2005) 
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som poängterar att forskningen kring specialpedagogiken inom förskolan har ökat. 

Vidare betonar författaren att det inom socialpedagogiken finns två perspektiv och dessa 

är: 

 Kategoriskt perspektiv 

 Relationellt perspektiv (a.a.).  

 

Enligt Rosenqvist (2013) handlar det kategoriska perspektivet om att det är individens 

egenskaper som är i centrum när det framkommer till något slag av åtgärder. 

Svårigheter samt problem söks hos individen. Vidare skriver författaren att det 

relationella perspektivet innebär vilket samspel som framgår mellan olika individer 

samt miljön (a.a.).  

 

2.3.6 TAKK 

Lpfö 98 (Skolverket, 2016) poängterar att förskolan ska tillvarata samtliga barns olika 

behov och förutsättningar. Därför kan det som Tisell (2009) betonar om TAKK vara av 

vikt i arbetet med barn som har Downs syndrom. Förkortningen TAKK betyder Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det betyder att den som talar 

kompletterar det verbala språket med tecken i form av handrörelser, dessa tecken utförs 

samtidigt som det verbala och tar ut det mest väsentliga orden ur meningen som sägs. 

TAKK är bra att använda sig av i tidig ålder eftersom att små barn får vanligtvis 

kontroll över sina armar och händer först och därför är TAKK en bra metod att använda 

sig av i kommunikationen med barn med Downs syndrom (a.a.). Detta stärker även 

Tonér (2016) som poängterar att TAKK är en fördel i kommunikationen med barn med 

Downs syndrom eftersom att det är för yngre barn enklare att efterlikna och utföra än 

det verbala språket. Författaren lyfter även att det i kommunikationen förstärks en del 

ord med hjälp av tecken. TAKK är en betydande del att använda sig av i förskolan om 

det förekommer barn som dagligen använder sig av tecken. TAKK kan hjälpa till att 

barnet i fråga förstår det väsentliga i att kunna kommunicera och frustrationen över att 

inte kunna förstå kan därmed förminskas, vilket i sin tur kan leda till att 

språkutvecklingen förbättras (a.a.). Tisell (2009) belyser att genom användningen av 

TAKK ger det en chans till att barnet inte endast får höra det som sägs utan även se och 

känna det, vilket gör att barnet tar in kunskapen genom flera sinnen och bidrar till en 

enklare förståelse. Heister Trygg och Andersson (2009) poängterar att Sverige och 

Finland har kommit långt i detta arbete och det har visat positiva resultat i att tidigt 

använda sig av TAKK.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras valet av forskningsmetoderna och därefter redovisas urval, 

databearbetning, validitet och reliabilitet samt genomförande. Metodkapitlet avslutas 

med att presentera etiska aspekter samt hur uppsatsen förhållit sig till dessa. 

 

3.1 Intervju och observation som metodval 

Bryman (2012) benämner att en forskningsmetod som är kvalitativ till stor del berör vad 

det är som sägs till skillnad från en kvantitativ forskningsmetod som inriktar sig på 

siffror. Därför var kvalitativa metoder mest relevanta i denna uppsats då syftet var att ta 

reda på vad pedagogerna säger sig använda sig av för metoder i gruppverksamheten 

samt vilken eller vilka metoder som synliggörs under observationerna på assistenten när 

hen arbetar individuellt med barnet. Denscombe (2009) betonar att kvalitativ data är 

forskningsmetoder som exempelvis intervjuer och observationer. För att få kunskap om 

vilken eller vilka pedagogiska metoder pedagogerna på förskolan säger sig använda sig 

utav i gruppaktiviteter där barn med Downs syndrom är inkluderade utfördes kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna skedde både i par och enskilt i syfte att få kunskap om vilken 

metod som bidrog till mest utförliga svar. Intervjuerna utfördes på fyra pedagoger där 

en av dessa fyra arbetade som assistent till barnet med Downs syndrom. 

Observationerna gjordes på förskolläraren som var assistent till barnet med diagnosen. 

Observationerna utfördes i syfte att synliggöra vilken eller vilka metoder assistenten 

använde sig av individuellt med barnet som har Downs syndrom. Dessa metoder 

kombinerades i syfte att inhämta empiri till uppsatsen resultat samt att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Detta betyder att uppsatsen grundar sig i en kvalitativ data.  

 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Det mest fördelaktiga enligt Trost (2014) är att använda kvalitativa intervjuer när det 

ska undersökas vad någon eller några uppfattar kring ett specifikt ämne. Både 

Denscombe (2009) och Lantz (2014) betonar att det är en stor fördel att använda sig av 

intervjuer. Trost (2014) poängterar att det finns tre olika intervjuer, vilka är den 

strukturerade, den ostrukturerade och semistrukturerade intervjun. I uppsatsen valdes 

det att genomföra semistrukturerade intervjuer, i syfte att få en så säker bild som möjligt 

av respondenternas resonemang. Denscombe (2009) belyser att semistrukturerade 

intervjuer handlar om att de som intervjuar redan i förväg har bestämt ämne som ska 

undersökas samt vilka intervjufrågor som ska ställas. Författaren betonar därmed att det 

innebär att respondenten får möjlighet under intervjun utveckla svaren och tala utförligt 

om de frågor som ges (a.a.). Detta stärker Bryman (2012) som också poängterar att 

semistrukturerade intervjuer handlar om att intervjuaren har ett förutbestämt ämne som 

ska beröras, vilket kallas för intervjuguide. Författaren poängterar också att personen 

eller personerna som blir intervjuade har möjlighet att utveckla samt utforma svaren 

(a.a.). 

 

Bryman (2012) beskriver några praktiska detaljer som är av vikt i genomförandet av en 

intervju. Första punkten är att det är betydelsefullt att intervjuarna bekantar sig med 
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miljön innan intervjun ska genomföras, eftersom att det kan underlätta tolkning samt 

förståelsen av det som respondenterna berättar. Det är även väsentligt att intervjuarna 

använder sig av en bandspelare i syfte att kunna spela in hela intervjun samt att 

intervjuarna kan få med allt som sägs. Författaren nämner också att det är väsentligt att 

intervjun sker i ett ostört rum där inga störande moment kan uppkomma eller att 

oberörda personer ska kunna ta del av samtalet (a.a.). Detta stärker även Stukát (2012) 

som betonar att det är väsentligt att intervjun sker på ett ostört ställe och att samtliga 

deltagare känner en trygghet. Innan intervjuerna skedde bekantades miljön genom att på 

egen hand vistas i avdelningens olika rum. I intervjuerna användes ljudupptagning, 

vilket Trost (2010) poängterar som något positivt eftersom att intervjuarna då efter 

intervjun kan lyssna på respondenternas tonfall och ordval flera gånger efteråt. En 

ytterligare fördel som författaren också benämner är att intervjuarna kan transkribera 

och sedan skriva ut intervjun för att ordagrant kunna se vad som sagts. Ytterligare en 

fördel är att intervjuarna slipper anteckna under intervjun, vilken resulterar i att 

intervjuarna då kan koncentrera sig på respondenternas svar och resonemang (a.a.). 

Thomsson (2010) belyser att användandet av ljudupptagning i intervjuer är ett effektivt 

sätt eftersom att intervjuaren efteråt kan få en annan bild av intervjun, vilket kan vara 

positivt när transkribering och analys av intervjun ska göras då det går att gå tillbaka 

och lyssna som intervjuarna vill. Ljudinspelning i intervjuerna valdes då Bryman (2012) 

betonar att intervjusvaren som ges blir mer tillförlitliga genom användning av 

ljudupptagning då risken av att intervjusvaren förvrängs minskas.  

 

3.1.2 Gruppintervju 

Enligt Bryman (2012) handlar en gruppintervju om att det är flera än en respondent 

medverkande under intervjun. I uppsatsen valdes det att utföra en gruppintervju med två 

respondenter i syfte att se om det blev en ökad diskussion som därigenom resulterar i att 

få mer utförliga svar. Enligt Trost (2014) finns det både fördelar respektive nackdelar 

med att ha intervjuer i grupp. Fördelen är att det i gruppintervjuer ges möjlighet till ett 

samspel mellan deltagarna och att intervjuarna då kan bygga vidare på varandras tankar 

osv. Nackdelen kan dock vara att den dominerade personerna tar mest utrymme och att 

deras svar endast kommer fram (a.a.).  

 

3.1.3 Observation 

Kihlström (2007) beskriver att observation som metod kan utföras på olika sätt det vill 

säga att observatören skriver ett löpande protokoll, vilket innebär att observatören 

skriver ner korta kommentarer på det som händer och sker. Ett annat sätt att observera 

kan göras mer strukturerat dvs. att observatören i förväg bestämt vad som ska 

observeras och att under tiden skriver ner vad som sker i löpande protokoll (a.a.). Innan 

observationerna utfördes på den valda förskolan fanns ett förutbestämt val i vad som 

skulle observeras. Observation som metod valdes i syfte att kunna belysa vilken eller 

vilka pedagogiska metoder assistenten använder sig av i arbetet med barnet med 

diagnosen Downs syndrom.  
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Bryman (2011) belyser att icke- deltagande observation handlar om att observatörerna 

iakttar en situation utan att vara delaktiga i det som sker. Författaren poängterar att icke-

deltagande observation kan tillämpas i samband med ostrukturerad observation. Denna 

typ av observation handlar om att observatören inte har något observationsschema utan 

istället antecknar det väsentliga ur situationen, som exempelvis hur den studerade beter 

sig och gör (a.a.). Under observationen användes en Ipad för att filma situationerna. 

Bjørndal (2005) påpekar dock att det kan förekomma begränsningar av att använda sig 

av filmning, detta kan handla om vart kameran placeras samt att metoden endast 

använder två av våra sinnen vilket är synen och hörseln. Under den filmade 

observationen placerades därför Ipaden så diskret som möjligt i syfte att barnet inte 

skulle bli distraherad eller mer intresserad av Ipaden. Det filmade materialet 

kompletterades även med anteckningar av detaljer. Stukát (2012) betonar att det är en 

stor fördel att filma observationerna då observatören efteråt kan spola fram och tillbaka 

i det inspelade materialet för att få syn på det specifika fenomen som söks. Detta stärker 

även Bjørndal (2005) som beskriver att det är en fördel att kunna spola fram och tillbaka 

i det filmade materialet. Vidare betonar författaren också att detta bidrar till att det 

underlättar att få syn på specifika detaljer samt händelser genom det filmade materialet 

(a.a.). Efter observationen där filminspelning användes analyserades frekvensen, detta 

gjordes genom att titta på filmen flera gånger för att synliggöra vilken eller vilka 

metoder som assistenten använde sig av. Samtidigt som filmen spelades upp 

antecknades det metoder som synliggjordes. 

 

Stukát (2012) poängterar också att observatören kan få syn på andra intressanta 

fenomen genom att spela upp filmsekvenserna flera gånger om, vilket bidrar till att 

undersökningen blir mer tillförlitlig (a.a.). Bjørndal (2005) betonar att det underlättar att 

få syn på kommunikation och samspelsprocesser som förekommer när filmningen sker 

eftersom det inspelade materialet får med både det verbala och icke-verbala som 

förekommer. Under observationerna använde sig assistenten både av icke-verbala såsom 

tecken som stöd och verbal kommunikation i samspelet med barnet. 

 

3.2 Urval av respondenter 

Förskolan valdes ut eftersom att det fanns ett barn med Downs syndrom i verksamheten. 

Intervjuerna utfördes med så många av pedagogerna som möjligt, i syfte för att få en 

bredare syn samt att få ut så många pedagogiska metoder som möjligt i arbetet där barn 

med Downs syndrom deltar. Totalt var det fyra pedagoger som medverkade i 

intervjuerna och en av dessa pedagoger var även med i observationerna som gjordes 

eftersom att hon var assisten till barnet. Kihlström (2007) benämner att det är 

betydelsefullt att intervjua människor som har erfarenhet inom det valda området. I 

uppsatsen intervjuades både outbildade och utbildade förskollärare, men det visade sig 

att det gemensamma var att samtliga var erfarna av det berörda ämnet. All personal som 

medverkade i uppsatsen var inte utbildade förskollärare, men i denna uppsats benämns 

all personal som pedagoger oavsett utbildning eller inte. Observationerna samt 

intervjuerna skedde endast på kvinnliga pedagoger eftersom inga manliga fanns, då det 
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är ganska sällsynta i detta yrke. Detta var dock inget som utgjorde några problem för 

uppsatsen, då det inte var något som tillhörde uppsatsens relevans.  

 

3.3 Genomförande 

Uppsatsen började med att formulera ett syfte och frågeställningar och därefter sågs det 

över vad det fanns för tidigare forskning kring det valda ämnet. Efter det togs det 

kontakt med en bibliotekarie på universitetsbiblioteket som visade hur det gick till att 

söka vetenskapliga artiklar. Därefter söktes det litteratur på hemortens databas och 

efteråt togs det kontakt med en bibliotekarie som hjälpte oss att fjärrlåna litteratur som 

ansågs vara relevant till uppsatsen. Därefter togs det kontakt med en förskola genom 

telefonsamtal där uppsatsen presenterades. Förskolläraren som svarade hade en positiv 

inställning och ansåg sig vara tillgänglig för uppsatsens men ville gärna att det skulle 

skickas ett mejl angående datum, tid samt intervjufrågorna som skulle ställas (se bilaga 

1). I telefonsamtalet frågades även om det fanns fler pedagoger som ville medverka på 

intervjuer, vilket visade sig att fyra pedagoger på avdelningen ville. När 

intervjufrågorna blivit godkända av handledaren och en tid bestämts mejlades 

intervjufrågorna till förskolan (se bilaga 2). När godkännande från barnets 

vårdnadshavare getts utfördes den första observationen och det skedde med hjälp av 

videofilmning på assistenten och barnet med Downs syndrom. Detta för att få syn på 

hur assistenten individuellt arbetar med barnet. Första observationen pågick i cirka 40 

minuter på assistenten och barnet när resterande barn och pedagoger var ute. Vid denna 

observation användes en Ipad för att filma observationen. Efter observationen 

bestämdes en ny tid att komma för att utföra intervjuer som handlade om vilka 

pedagogiska metoder som pedagogerna säger sig använda i gruppverksamheten på 

förskolan och den nya tiden blev redan veckan efter. Det gjordes tre intervjuer där den 

första intervjun utfördes på en utbildad förskollärare som även var assistenten till barnet 

med Downs syndrom. Andra intervjun utfördes i par dvs. med två pedagoger samtidigt, 

varav en av pedagogerna tidigare hade arbetat som assistent till ett barn med Downs 

syndrom. Intervjun som gjordes i par var i syfte att få en ökad diskussion. Tredje 

intervjun utfördes vid ett senare tillfälle med en förskollärare, då hon inte kunde 

medverka när de övriga intervjuerna gjordes. Vid detta tillfälle frågades även om en tid 

för ytterligare en observation, detta i syfte att få syn på om det förekommer fler metoder 

som inte setts vid tidigare observation. Vid andra observationen användes endast 

anteckningar, i syfte att få syn på om Ipaden hade en distraherande effekt. Samtliga 

intervjuer varierade mellan 30 och 40 minuter. Under intervjuerna satt samtliga 

deltagare runt ett bord med ljudupptagningen placerad i mitten på bordet i syfte att få så 

bra ljudkvalité som möjligt. Davidsson (2007) benämner att medverkande personer bör 

placera sig så att alla har möjlighet att se varandra samt bidra till naturlig ögonkontakt. 

Därför genomfördes samtliga intervjuer kring ett runt bord. Intervjuerna genomfördes 

på pedagogernas arbetsplats. Pedagogerna fick välja ett ställe själva där intervjuerna 

skulle genomföras, rummen var lugna och inga oberörda personer syntes till och kunde 

höra samtalen, vilket bidrog till en trygghet. Efter intervjuerna påbörjades arbetet med 

transkribering, där även respondenternas namn ändrades till fiktiva. Att transkribera 

innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att de som intervjuat transformerar, från en 
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form till en annan. Respondenternas svar i form av tal gjordes om till skrift på datorn. 

Ljudupptagningen av stor vikt för att enklare kunna analysera allt som sagts. Genom 

ljudupptagning blev det enklare att vara mer koncentrerad på respondenternas 

resonemang än om det inte hade förekommit ljudupptagning då det hade behövts 

antecknas hela tiden under intervjuerna, vilket hade kunnat bidra till att väsentliga delar 

uteslutits. Frågorna som gavs var öppna i syfte att respondenterna skulle ha möjlighet 

att enklare tala fritt och därmed få de insamlade svaren innehållsrika. Denscombe 

(2009) poängterar att frågor som är öppna handlar om att låta den som intervjuas styra 

svaren vidare belyser författaren även att användandet av öppna frågor är positivt 

eftersom det ger en bild av respondenternas perspektiv och vad de anser. Observationen 

som filmats tittades på flera gånger i syfte att synliggöra vilken eller vilka metoder 

assistenten använde sig av enskilt med barnet. Detta gjordes i syfte att försäkra att inga 

väsentliga detaljer uteslöts. 

 

3.4 Transkribering 

När transkriberingarna gjordes på intervjuerna lyssnades samtliga intervjuer igenom 

flera gånger i syfte att inte missa något som sades, intervjuerna spelades fram och 

tillbaka samtidigt som det ordagrant skrevs ner i enskilda dokument på datorn vad som 

sagts. Under transkriberingarna utelämnades pauser och utfyllnadsord då det inte var 

relevant för uppsatsens innehåll. Under transkriberingarna behövdes det även pausas i 

det inspelade materialet för att hinna med att skriva ner vad som sagts. Trost (2014) 

poängterar att ljudinspelning vid intervjuer kan medföra nackdelar som att det tar tid att 

lyssna igenom inspelningarna som gjorts. När transkriberingarna gjorts raderades det 

inspelade materialet och transkriberingarna förvarades säkert. Därefter skrevs 

transkriberingarna ut i syfte att enklare kunna analysera samt kategorisera materialet. 

Bryman (2012) poängterar att en text går att koda i olika termer, vilket innebär att den 

delas upp i teman och ämnesområden. Kategoriseringen av texten sker genom det som 

anses vara intressant för det enskilda fallet (a.a.). Kategoriseringen gjordes genom att 

endast färgmarkera de likheter som framkom i respondenternas svar då det inte 

framkom några markanta skillnader, detta i syfte att tydligare få fram empirin till 

resultatet.  

 

3.5 Databearbetning 

När samtliga intervjuer var transkriberade kategoriserades dessa tillsammans i syfte att 

få fram likheter samt skillnader i respondenternas svar. När samtliga likheter och 

skillnader var markerade i transkriberingarna delades dessa upp i olika teman som 

ansågs vara relevanta för uppsatsen. Enligt Bryman (2012) är det betydelsefullt att börja 

med en kort presentation innan ett citat så läsaren vet varför citatet kommer och därefter 

en kort förklaring med sina egna ord hur respondentens citat tolkats. Genom detta 

skapas enligt författaren en narrativ vilket innebär att det skapas en beskrivande 

berättelse (a.a.). Under rubrikerna användes citat från respondenternas intervjusvar i 

syfte att bidra till att läsarna får en bredare insyn i vad som angivits. Därefter avslutas 

varje citat med en kort sammanfattning av vad respondenternas ansågs mena. Den 

filmade observationen analyserades genom att titta på filmsekvensen flera gånger för att 
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synliggöra om flera väsentliga detaljer till uppsatsen framkom. Under analysen 

antecknades även de metoder som synliggjordes samt jämfördes med de anteckningar 

som gjordes under den andra observationen i syfte att se om fler metoder från första 

observationen synliggjordes.  

  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Trost (2014) benämner att validitet eller som det också kallas giltighet är att mäta det 

som är för avsikt att mätas i en undersökning. Enligt Allwood och Erikson (2012) 

innebär valid något som är giltigt, att det i något sammanhang är bärande eller något 

som gäller. Till stor del är det utsagor där något påstås som framgår vara valida eller 

inte. Validitetskriterier är kunskapsteoretiska kriterier vilket behandlar i vilken 

utsträckning påståendena har intern koherens eller i vilken mån slutsatser hänger ihop 

med forskningen samt verkligheten. Koherenta påstående innebär att två eller flera av 

dessa hänger ihop, med det menas att de inte är motsägande mot varandra (a.a.). Detta 

poängterar även Bryman (2011) som betonar att validitet handlar om de slutsatser som 

framställts i undersökningen hänger ihop eller inte. Lantz (2014) poängterar att 

tillförlitliga slutsatser handlar om att slumpen har påverkat forskarens resultat. 

Författaren menar att det då inte överensstämmer med verkligheten, vilket i sin tur 

bidragit till att slumpfel har uppstått (a.a.). För att göra uppsatsen mer valid granskade 

handledaren intervjufrågorna innan intervjun genomfördes på förskolan, i syfte att 

försäkra att uppsatsen riktat intervjufrågorna mot det område som valts. I denna uppsats 

anses validiteten vara hög, då uppsatsen har mätt det som den är avsett att mäta. 

 

Enligt Trost (2014) är reliabilitet eller tillförlitlighet som det också kan benämnas att 

kunna genomföra en undersökning flera gånger med samma data och få samma resultat. 

Lantz (2014) poängterar också att uppsatsens reliabilitet handlar om graden av 

tillförlitlighet. Giltigheten i resultatet hänger på om något systematiskt fel gjorts av 

forskarna i uppsatsen, exempelvis gjort felmätningar eller skapat orealistiska 

antaganden i modellval (a.a.). Reliabiliteten ökade i uppsatsen då det användes 

ljudupptagning i syfte att alla informanter skulle få höras genom att citera dem genom 

transkribering. Stukát (2011) poängterar att det genom observation synliggörs vad som 

faktiskt sker och inte endast det som pedagogerna säger sig göra (a.a.). Observationen 

bidrar därför till att uppsatsen blir mer tillförlitlig. 

 

3.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) betonar att det är av stor vikt att samtliga individers identitet 

skyddas under forskningen samt att ingen kommer till skada eller blir kränkt. Vidare 

framhäver Vetenskapsrådet (2011) att forskningsetiska kodexar för olika 

forskningsområden har utvecklats och med detta menas att det förekommer samlingar 

av regler som försöker klargöra hur forskarna ska agera etiskt riktigt mot de som 

medverkar och några av dessa är:  
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 Kravet om information handlar om att de personer som medverkar i forskning 

bör få information om vad uppsatsen handlar om samt hur genomförandet 

kommer att ske. De berörda som medverkar bör också bli informerade om att 

deltagandet är frivilligt.   

 

 Kravet om konfidentialitet handlar om att de som medverkar ska skyddas mot att 

obehöriga personer kan ta del av de material som samlats in. 

 

 Kravet om samtycke handlar om att de som medverkar måste ge sitt 

godkännande till att medverka i forskningen och det kan till exempel handla om 

att de som medverkar ger sitt godkännande till att bli inspelade, videofilmade 

eller observerade. När det handlar om barn som deltar måste godkännande ges 

både från barnet samt barnets vårdnadshavare. 

 

 Vidare tar vetenskapsrådet upp att ett krav som är betydelsefullt för etiken är att 

det material som insamlats för vetenskapliga ändamål i uppsatsen endast 

används för detta ändamål dvs. att det inte används som till exempel 

undervisningsmaterial (a.a.). 

 

Dessa etiska krav har tagits hänsyn till i uppsatsen både innan, under och efter 

intervjuerna och observationerna utförts, detta i syfte att uppsatsen skulle få så hög 

kvalité som möjligt. Pedagogerna blev upplysta genom telefonsamtal om uppsatsens 

syfte samt att medverkandet i uppsatsen är frivillig. Vårdnadshavarna gav godkännande 

innan observationerna genomfördes. Förskolan samt vårdnadshavarna fick förklarat för 

sig att det som framkommer endast ska användas som forskningsändamål. De berörda i 

uppsatsen blev informerade av att de kommer att vara anonyma, vilket innebär att inga 

känsliga uppgifter ska lämnas ut i syfte att ingen utomstående ska kunna röja 

medverkandes identiteter. Uppsatsen har därför inte uppgett varken kommun eller 

förskolans namn. Namnen på pedagogerna är fiktiva i syfte att bibehålla 

respondenternas anonymitet, dvs. namnen har bytts ut till påhittade namn under 

resultatkapitlet.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet utifrån intervjuerna och 

observationerna som gjorts på förskolan. Intervjuresultatet är indelad i rubriker och 

under varje rubrik presenteras citat från pedagogernas intervjusvar och 

observationsresultatet inleds med två korta presentationer av de observerade tillfällena 

som därefter tematiseras i olika rubriker. Både intervjuresultatet och 

observationsresultatet avslutas med en kort sammanfattning av det som framgått. 

Avslutningsvis presenteras en analys av resultatet kopplat till det sociokulturella 

perspektivet.  

 

4.1 Intervjuresultat 

4.1.1 Gemensamma aktiviteter 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna belyser att barns olikheter är något som är 

positivt och gynnar hela barngruppen. Pedagogerna beskriver att det är nyttigt för barn 

att se att alla är olika och att detta är något som accepteras av både pedagoger och barn. 

Pedagogerna beskriver även att det inte är någon som är speciellt olik utan att alla barn 

är olika. Pedagogerna förklarade att en metod som de säger sig använda är att alla barn 

får vara med i gemensamma aktiviteter oavsett förutsättningar och behov i syfte att 

barnen ska ha möjlighet att genom samspel lära av varandra. Vidare nämns det att 

barnen imiterar och tar efter det som de själva anser är intressant och roligt. 

Pedagogernas synsätt i förskolan var att ingen fick uteslutas i gemensamma aktiviteter. 

Barn med Downs syndrom ska inte ses som en belastning utan endast som en tillgång.  

 

En pedagog ansåg att det är av stor vikt att hitta en balans, att inte göra uppgifterna i 

gemensamma aktiviteter för svåra för barnen men dock inte för enkla heller. Monika 

nämner:  

 

Att alla är med tycker jag, är fördelen./…/. Alla barn är ju olika man är inte speciellt olik utan 

alla barn är olika. /…/. Det finns ju andra barn som har särskilda behov, som kan ha väldigt 

nytta av det här också.  

 

Monika anses mena att alla barn är olika oavsett om barnen har funktionsnedsättning 

eller inte. Hon anses även mena att barn kan dra nytta av de olikheter som förekommer i 

barngruppen. Vidare framgår det att alla barn är delaktiga i gemensamma aktiviteter i 

verksamheten oavsett behov. Detta påtalar även Agneta i en annan intervju och nämner:  

 

Våra barn har ju med sig det här att det är okej att vara annorlunda, alla måste inte vara lika 

utan man kan ju se på olikheter även bland dom som ska kallas för ”normala”. Man kan ju 

märka att hur många som faktiskt pekar och skrattar, därför har ju våra barn med sig det 

härifrån och jag tror inte att det är någon härifrån som kommer peka och skratta åt någon som 

är annorlunda. 

 

Här anses Agneta mena att om barn redan i förskolan får ta del av att det är okej att vara 

olika skapas det en positiv grund för hur barnens framtida bemötande kommer att ske. 

Vidare anses hon mena att förutfattade meningar minskas om barn bemöter olikheter 
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redan i förskolan. Med detta anses det menas att barn genom gemensamma aktiviteter 

där alla är delaktiga får möjlighet att bemöta dessa olikheter redan i förskolans 

verksamhet. I en intervju uppger Cecilia: 

 

Och desto mer barnen vänjer sig desto lättare blir det ju. Så, dom har ju med sig en jättestor 

fördel egentligen som har haft ett barn med särskilda behov i sin grupp. Man lär sig ju liksom, 

och tar hänsyn att alla är inte lika. 

 

Även Cecilia anses mena att det är positivt med olikheter i förskolan, samt att 

deltagandet i gemensamma aktiviteter där alla får vara med medverkar till att barnen får 

med sig kunskap samt att visa hänsyn till allas olikheter. Agneta påpekar:  

 

Imitation sker men det beror på vilken utvecklingsnivå som de ligger på och så tar man efter det 

som är roligt att göra, imitera är ju en del av livet när man är barn att man lär sig genom att 

imitera. Dom kan lära lite av varandra. 
 

Agneta anses mena att barn lär sig tillsammans med andra barn genom att samspela och 

imitera varandra utifrån de barnen har intresse för. Vidare anses Agneta mena att 

lärandet sker i olika utsträckningar beroende på vilken utvecklingsnivå barnen befinner 

sig på. Mia uttrycker: 

 

Man gör samlingarna just så man vet att den klarar av, och att man lyfter den. Det gör 

man ju med vilket barn som helst, så man ska lyfta att man är duktig och att man kan. Så 

dom inte får en svår fråga så dom inte klarar svaret på. 

 

Mia anses mena att det är av stor vikt att tänka till i gemensamma aktiviteter så att barnen får 

uppgifter som är anpassat till deras nivå så de ska känna att de klara av det. Vidare menar hon 

att detta gäller alla barn i barngruppen samt att inga barn ska känna misslyckande eller att de 

inte kan. Genom att anpassa svårighetsgraden anses Mia mena att detta lyfter barnen, att de kan 

och klarar av uppgifterna. 

 

4.1.2 Mindre grupper 

En annan metod som samtliga pedagoger säger sig använda sig av i arbetet där det 

förekommer barn med Downs syndrom är att i vissa tillfällen arbeta i mindre grupper, i 

syfte att alla barn enklare ska kunna bli sedda samt att kunna anpassa arbetet på olika 

nivåer. I en intervju påtalar Agneta:  

 

Vi jobbar gärna uppdelat, i smågrupper. /…/. Det är för att alla barn enklare ska bli sedda, att 

man kan få den här möjligheten och jobba på olika nivåer så att vi kan anpassa. /…/. Man 

behöver inte vänta lika länge. /…/. Man vill ju inte sitta och vänta jättelänge i en samling. 

 

Agneta anses mena att det är en fördel för alla barn att arbeta i mindre grupper då 

pedagogerna kan anpassa aktiviteter utifrån barnens olika nivåer samt behov. Mia 

förklarar också att det är väsentligt att vid vissa tillfällen arbeta i mindre grupper vid till 

exempel gemensamma samlingar. Hon nämner: 
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Man kanske lägger att man inte har så många i samlingen för dom orkar inte sitta så länge. 

Egentligen kan inga småbarn sitta en längre stund, så man får ju tänka på att Downs syndrom är 

ju så olika nivåer också. /…/.. En del har svårare och en del har lättare. 

 

Mia anses också mena att det underlättar för barnen att vid en del tillfällen vara indelade 

i mindre grupper, då barnen inte behöver vänta lika länge eftersom att det kan vara svårt 

att sitta stilla en längre stund i till exempel samlingar.  

 

4.1.3 Tecken som stöd  

I samtliga intervjuer framkommer det att tecken som stöd är en metod som pedagogerna 

använder sig av för att förstärka den verbala kommunikationen. Samtliga pedagoger har 

tagit del av en eller flera kurser i användandet av tecken som stöd. Det framgår också att 

det finns ett intresse hos barnen att lära sig tecken men att detta går i perioder. Agneta 

påpekar: 

 

Tecken som stöd använder vi mest till de som är i behov av det för att det blir mer tydligare så 

men om det är en grupp barn och jag ser att det är ett barn som är i behov av tecken så 

använder jag det. Vi använder tecken i vardagliga rutiner och så.  

 

Agneta anses mena att det verbala språket blir förstärkt med hjälp av tecken samt att 

hon använder sig av tecken som stöd där barn är i behov av detta. Vidare nämner 

Agneta att pedagogerna använder sig av tecken som stöd i vardagliga situationer på 

förskolan. Monika uttrycker:  
 

Alla sånger i princip har vi ju tecken till, och rörelsesånger ser man ju hur det är och så. Vi 

försöker att göra det så mycket som möjligt. /…/. En del är väldigt intresserade i perioder när vi 

håller på och tränar och så vill dom lära sig mer med bokstäver och så här. /…/. Jag menar 

tecken som stöd är ju bra för alla barn som inte har lärt sig att prata än till exempel. Å ja om 

man tränar ljud eller bokstäver eller vad de nu är så har ju alla nytta av det.  
 

Monika anses mena att i vissa situationer så försöker pedagogerna i möjligaste mån 

utföra tecken tillsammans med det verbala språket när de exempelvis sjunger. Hon 

förklarar därmed att intresset för att lära sig tecken förekommer hos många barn, dock 

sker det periodvis. Mia påtalar: 

 

Ja vi har ju gått tecken som stöd för att stärka språket. Det är egentligen inte får chefens sida 

utan det var egentligen ”Agneta” som tyckte att vi skulle gå den. Så det är ju hon som har haft 

lite kurser. Vi gick ”Agneta” och jag på en kurs med en tjej som hade ett barn med Downs 

syndrom, sen har ju ”Agneta” haft kurser här då med dom andra. 

 

Mia anses mena att tecken som stöd är ett väsentligt verktyg att använda sig av i 

förskolan för att stärka den verbala kommunikationen. Samtliga pedagoger har gått 

någon form av teckenkurs i syfte att pedagogerna ska kunna använda sig av tecken som 

stöd då det finns behov av det. Vidare framgår det i Mias intervju att en kollega haft 

mindre teckenkurser för de övriga pedagoger på avdelningen.  
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4.1.4 Specialpedagogiska metoder  

Under intervjuerna framgick det att specialpedagogen som med jämna mellanrum eller 

vid behov besöker förskolan har en betydelsefull roll för vilka pedagogiska metoder 

pedagogerna kan använda sig av på avdelningen där barn med Downs syndrom är 

inkluderade. Monika uppger:  

 

Vi har ju möten med /…/ specialpedagog också då får man ju också mycket, tycker jag. 

Och sen så tar man ju reda på lite saker själv också. 

 

Monika anses mena att de möten som förekommer tillsammans med specialpedagogen 

har en betydelsefull roll i arbetet där barn med Downs syndrom förekommer. Hon anses 

mena att det är ett hjälpande verktyg för vilka arbetsmetoder som går att använda sig av 

i verksamheten.  

 

4.1.5 Tecken i miljön  

I respondenternas intervjusvar framgår det att det förekommer tecken i form av bilder i 

förskolans miljö, detta i syfte att förtydliga vad barnen ska göra. Det framgår även att 

alla i verksamheten ska kunna ta del av bilderna, detta gör pedagogerna med hjälp av att 

ha ”veckans ord” uppsatt i miljön, där de byter ut bilderna för varje vecka. Monika 

uttrycker: 

 

Vi har ju veckans ord har vi ju där ute. /…/. Vi har inte de här schemat, men det är på 

gång. Just vad vi ska göra. Det vet jag dom haft förut, just de här stegen hur man ska 

göra. Men vi upplever inte att det riktigt behövs. För det fungerar så pass bra med å tala 

om vad man ska göra.  

 

Med Monikas uttryck anses hon mena att pedagogerna sätter upp veckans tecken för att 

alla i verksamheten ska få möjlighet att introduceras till olika tecken. Hon anses också 

mena att något schema för de olika stegen hur man ska göra inte finns på förskolan i 

dagsläget, men att detta är något som är på gång. De framgår även att hon anses mena 

att det i detta fall inte behövs ett schema då den verbala kommunikationen fungerar så 

pass bra. Cecilia uttalar: 

 

Jag tänker mer på att man har tecknen för att alla ska veta hur man tecknar de olika 

saker och så. Eller vad man ska göra. 

 

Cecilia anses mena att tecken i miljön är väsentligt för alla barn som vistas i 

verksamheten eftersom detta kan bidra till en förståelse för vad barnen ska göra samt att 

barnen lär sig de olika tecknen.   

 

4.1.6 Sammanfattning av intervjuerna  

I intervjuresultatet framgår det att barns olikheter är något som pedagogerna anser vara 

en positiv tillgång för hela barngruppen. Vidare framgår det att detta är något som 

medför respekt mellan barnen oavsett hur du är. I resultatet beskriver pedagogerna olika 

metoder som används i arbetet där barn med Downs syndrom är inkluderade, dessa 



  
 

23 

 

metoder är främst att alla får vara med i gemensamma aktiviteter, arbeta i mindre 

grupper, använda tecken som stöd, hjälp från specialpedagog och att ha tecken i miljön.    

 

4.2 Observationsresultat 

 

4.2.1 Observation 1 

I observationen satt ett barn med Downs syndrom och hens assistent i en soffa på 

avdelningen, resterande barn och pedagoger på avdelningen var i tamburen för att klä på 

sig och förbereda sig inför utevistelsen. Assistenten tog fram bilder på olika sagofigurer 

och på baksidan av varje bild fanns en passande låttext. Barnet tog upp ett kort i taget 

för att visa vilket kort hen ville att assistenten skulle sjunga. Assistenten sjöng med 

tecken och vid flera tillfällen imiterade barnet sin assistent. Barnet gav även ifrån sig ett 

flertal olika ljud samt använde blicken. När sångkorten tog slut kastade barnet en docka 

ner på golvet och de började genast leka ”doktor” och assistenten förstärkte sitt talade 

språk med tecken samt artikulerade mycket under hela observationen.  

 

4.2.2 Observation 2 

Även under detta observationstillfälle observerades assistenten tillsammans med barnet 

som har Downs syndrom. De satt på golvet med sångkort och en sångbok och sjöng 

samtidigt som de utförde tecken. Även i denna observation synliggjordes det att barnet 

gav ifrån sig olika ljud samt använde sig av blicken. Därefter observerade vi när 

assistenten gjorde tecknet för kissa samt gå ut. Här observerades samspelet mellan 

assistenten och barnet när de skulle besöka toaletten samt ta på sig kläder för 

utevistelsen.  

 

4.2.3 Förstärka det verbala språket  

Under observationerna upptäcktes det att tecken som stöd var en metod som assistenten 

använde sig av för att förstärka det verbala språket till barnet med Downs syndrom. I 

båda observationerna visade sig att tecken som stöd var ett verktyg som bidrog till ett 

tydligt samspel mellan assistenten och barnet. I observationerna upptäcktes det också att 

assistenten tog till vara på barnets uttryck i form av ljud samt rörelser, detta gjordes utan 

att till exempel ”förbarnsliga” rösten.  

  

4.2.4 Musik och lek 

Under observationerna uppmärksammades även att metoder som assistenten använde 

sig av var att på ett lekfullt sätt använda sig av musik samt lek för att samspela med 

barnet. Ovanstående tolkas vara betydelsefullt för att ett lärande ska ske hos barnet. I 

båda observationerna visade sig rytmik samt rörelse vara den dominerande 

uttrycksformen.  

 

4.2.5 Sammanfattning av observationerna  

Under observationerna som gjordes upptäcktes inga markanta skillnader mellan de olika 

situationerna. I observationerna uppmärksammades ett tydligt samspel mellan 
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assistenten och barnet där tecken som stöd till stor del användes för att förstärka 

assistentens verbala kommunikation. Barnet använde sig även av ljud samt sin blick 

som anses vara för att barnet ville bevara konversationen tillsammans med assistenten. 

Det upptäcktes även att assistenten använde sig av musik samt lek för att lärande ska 

uppstå hos barnet.  

 

4.3 Analys  

Både observationerna och intervjuerna i uppsatsen går att koppla till det sociokulturella 

perspektivet. I uppsatsens resultat var samtliga pedagoger eniga om att alla barnen i 

verksamheten ska få vara delaktiga i gemensamma aktiviteter i syfte att barnen ska 

erbjudas möjlighet att genom samspel lära av varandra oavsett förutsättningar och 

behov. Detta går att koppla till det Williams (2006) nämner om det sociokulturella 

perspektivet som betonar att kommunikationen har en betydelsefull roll samt att lärande 

uppstår genom samspel med andra människor.  

 

Pedagogerna nämner att alla barn ska få känna att de klarar av de olika uppgifterna och 

utmaningarna i förskolan, att de ska få känna att de lyckas samt att de är en tillgång för 

gruppen. Därför är det enligt pedagogerna av stor vikt att anpassa utmaningarna efter 

alla barnen. Ovanstående går att koppla till Vygotskijs begrepp den proximala 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet som enligt Jakobsson och 

Nilsson (2011) innebär att samtliga människor har en zon som befinner sig strax över 

det som hen klarar av. Författarna betonar också att det är betydelsefullt att pedagogerna 

ger barnet utmaningar som de klarar av med hjälp av en pedagogs stöd men som barnet 

så småningom ska klara av själv (a.a.). Detta är också något som går att koppla till det 

uppsatsen fått fram i observationsresultatet då det synliggjordes ett tydligt samspel 

mellan barnet med Downs syndrom och dess assistent. Här framgick det att barnet 

imiterade assistenten samt fick relevanta utmaningar som barnet klarade av både på 

egen hand samt till viss del med hjälp av assistenten. Under observationerna anses det 

att eftersom barnet med Downs syndrom dagligen har en assistent i sin vistelse på 

förskolan ges barnet möjlighet till utveckling genom samspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

25 

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt presenterar uppsatsens resultat som visar på en rad olika pedagogiska 

metoder som framkom, dessa diskuteras i rubriker här nedan kopplat till tidigare 

forskning. Här presenteras också en eventuell konsekvens för vår framtida profession. 

Till en början var tanken att observationerna skulle ske i helgrupp för att synliggöra 

vilket samspel som uppstod mellan barnen samt mellan barnet med Downs syndrom och 

assistenten, men då detta skulle orsakat etiska svårigheter valdes det att endast 

observera assistenten och barnet med Downs syndrom med godkännande från 

vårdnadshavare. Presentation av metoddiskussion och pedagogiska implikationer 

behandlas även under detta avsnitt och avslutningsvis presenteras ett förslag till fortsatt 

forskning.   

 

5.1 Alla får vara med  

Pedagogerna som medverkat i uppsatsens intervjuer säger sig använda sig av en metod 

där alla barn får vara med i gemensamma aktiviteter oavsett behov. Vidare nämns det i 

resultatet att barnen lär av varandra genom att imitera och samspela med varandra i 

gemensamma aktiviteter. De medverkande pedagogerna lyfter också betydelsen av att 

alla barn ska känna att de duger samt att de klarar av de olika uppgifterna som ges. För 

att bidra till detta framgår det i intervjuerna att pedagogerna ska ge lagom svåra 

uppgifter för barnet för att bidra till att barnet ska känna att de klarar av de olika 

uppgifterna. Genom att arbeta utifrån denna metod att alla får vara med kan det bidra till 

det som Serrebo (2003) betonar om att barnen ska få känna sig kompetenta samt kunna 

påverka och handla. Vidare poängterar författaren att detta är förutsättningar som bidrar 

till en bra integrering och en balanserad utveckling hos barn med funktionsnedsättning. 

Barnen ska känna att de duger och räknas i gruppen samt att de på bästa sätt kan 

kommunicera, vilket bidrar till att kommunikationen inte brister (a.a.). Detta poängterar 

även Emanuelsson m.fl. (2001) som nämner att inkludering handlar om att samtliga 

barn i förskolan ska få vara med i gemensamma aktiviteter samt behandlas lika.  

  

5.2 Smågruppsstrategier  

Att dela in barnen i mindre grupper är en metod som pedagogerna säger sig använda sig 

av i verksamheten. Utifrån intervjusvaren framgår det att pedagogerna ibland delar in 

den stora barngruppen i mindre grupper i syfte att barnen enklare ska bli sedda samt att 

arbetet kan anpassas utifrån olika nivåer. Enligt ovanstående är det av stor vikt för barns 

utveckling att dela in barnen i mindre grupper då det blir enklare att anpassa aktiviteter 

utifrån barnens olika nivåer. I intervjuresultatet framgår det att de delar in barnen i 

mindre grupper att barnen inte ska behöva vänta lika länge på sin tur i till exempel 

samlingar, som de hade behövt om de ständigt var i storgrupp. Ovanstående kan bidra 

till det Hellström (1993) betonar att det ibland är betydelsefullt att dela in barngruppen i 

mindre grupper i syfte att en del barn som är i behov av särskilt stöd behöver en lugnare 

omgivning att vara i. 
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5.3 Förstärka den verbala kommunikationen  

I uppsatsen synliggörs det i både intervjusvaren samt observationerna att tecken som 

stöd används för att förstärka den verbala kommunikationen. Enligt Tisell (2009) står 

TAKK för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vidare betonar 

författaren att det betyder att den verbala kommunikationen kompletteras med tecken 

som stöd i form av handrörelser, där de mest väsentliga tecknen väljs ut samtidigt som 

den verbala kommunikationen utförs (a.a.). En metod samtliga pedagoger säger sig 

använda sig av i arbetet där barn med Downs syndrom är inkluderade är tecken som 

stöd, detta för att det upplevs att det finns behov av det i barngruppen samt att det bidrar 

till att den verbala kommunikationen förstärks. Vidare framgår det att samtliga 

pedagoger har tagit del av någon form av teckenkurs samt att de använder tecken som 

stöd i samlingar och i vardagliga situationer på förskolan. 

 

I observationerna synliggjordes användandet av tecken som stöd både i sånger samt i 

den verbala kommunikationen. Assistenten utförde handrörelser i form av tecken 

samtidigt som hen tillsammans med barnet sjöng samt kommunicerade. Utifrån 

resultaten framgår det att det betydelsefullt för barnet med Downs syndrom samt för de 

barn som ännu inte har det verbala språket att använda tecken som stöd. Detta går att 

koppla till det Tonér (2016) lyfter som menar att det är en fördel för kommunikationen 

med att använda sig av TAKK, då mindre barn har enklare att efterlikna rörelser än 

utföra det verbala språket. 

 

5.4 Specialpedagog 

Enligt Karlsudd (2011) är specialpedagogik en pedagogik som framträder när den 

allmänna pedagogiken inte räcker till. I resultatet från intervjuerna framgår det att 

möten med specialpedagog förekommer i verksamheten. I intervjuerna säger sig 

pedagogerna att specialpedagogen har en väsentlig roll för vilka pedagogiska metoder 

verksamheten använder sig av i arbetet där barn med Downs syndrom ingår då de får 

idéer från specialpedagogen.  

 

5.5 Tecken 

I flera intervjuer framkom det att det finns bilder i form av tecken uppsatt i förskolans 

miljö som de valt att kalla för ”veckans ord”. Det framkom även att de skulle göra ett 

schema och sätta upp i förskolans miljö och att syftet med det var att förtydliga vad 

barnen ska göra samt att det ska bidra till att alla barn lär sig olika tecken. Genom denna 

metod ska alla i förskolans verksamhet kunna ta del av dessa tecken. Ovanstående kan 

kopplas till det Lutz (2013) betonar om en inkluderande miljö. Författaren beskriver att 

det handlar om att det finns förutsättningar till medverkan samt att det finns chans till att 

miljön i verksamheten formas för alla barn (a.a.). Genom att använda denna metod i 

förskolan, dvs. att ha tecken i miljön kan det bidra till det Lutz (2013) poängterar, detta 

genom att alla barn blir introducerade i tecken. Det framgår även i intervjusvaren att 

tecken i miljön ska bidra till att förtydliga vad barnen ska göra samt att alla barn ska lära 

sig olika tecken.  
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Konsekvens av resultat 

Det framkommer i resultatet att det används pedagogiska metoder där barn med Downs 

syndrom är inkluderade. En eventuell konsekvens som kan uppstå för verksamhetens 

profession och det kommande yrkeslivet är att om pedagogerna inte använder sig av 

speciella pedagogiska metoder som är anpassat efter barnets behov och förutsättningar, 

kan det eventuellt leda till att barnets utveckling och lärande hämmas. Det framkommer 

både i resultatet och i tidigare forskning att alla barn är olika oavsett om de har en 

diagnos eller inte och att alla barn utvecklas olika och befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer. Därför är det betydelsefullt att inte utgå från diagnosen i sig och 

tänka att alla barn med Downs syndrom är lika och behöver ha samma pedagogiska 

metoder. Istället bör pedagogerna utgå från det specifika barnet och dess behov och 

förutsättningar och därifrån bestämma de eventuella metoder som är lämpligt att 

använda på just det barnet, då alla barn är olika.  

 

5.6 Metoddiskussion  

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor användes kvalitativa intervjuer samt 

observationer. Intervjuerna utfördes på avdelningens pedagoger med hjälp av 

ljudupptagning i syfte att få reda på vad pedagogerna säger sig använda sig av för 

pedagogiska arbetsmetoder där barn med Downs syndrom är inkluderade. En av 

intervjuerna skedde i par i syfte att se om detta bidrog till en ökad diskussion. 

Observationerna utfördes med videofilmning med hjälp av en Ipad i syfte att få reda på 

hur assistenten enskilt arbetade med barnet med Downs syndrom. 

 

Enligt Trost (2014) är kvalitativa intervjuer en väsentlig metod när det ska undersökas 

vad någon eller några anser kring ett bestämt ämne. Detta stärker även Bryman (2012) 

som poängterar att den kvalitativa metoden till stor del berör det som sägs till skillnad 

från den kvantitativa metoden som riktar in sig mer på siffror. Uppsatsen använder sig 

av en kvalitativ metod som utgår från semistrukturerade frågor i intervjuerna för att 

besvara frågeställningarna. Intervjufrågorna som ställdes var öppna för att bidra till att 

pedagogerna skulle få möjlighet till att svara fritt på frågorna. Enligt Denscombe (2009) 

handlar de semistrukturerade intervjuerna om att de som utför intervjuerna redan har ett 

förutbestämt ämne som ska undersökas samt vilka frågor som ska ställas i intervjuerna. 

Detta leder till att det erbjuds möjlighet för respondenterna att under intervjuernas gång 

utveckla svaren samt tala utförligt om de frågor som ges (a.a.). Innan intervjuerna 

utfördes skickades intervjufrågorna ut till pedagogerna via mejl i syfte att få så 

genomtänkta och innehållsrika svar som möjligt. 

 

Ljudupptagningen användes i syfte att inte missa något av det pedagogerna sa vilket 

kunde skett om endast anteckningar används. Ljudupptagningen användes också i syfte 

att kunna koncentrera samt lägga all fokus på samtalet och inte behöva tänka på att 

hinna skriva ned allt som sades. Ljudupptagningen var även ett betydelsefullt verktyg 

för transkriberingen då det ordagrant gick analysera på de respondenterna sagt i 

samtliga intervjuer. En nackdel med att transkribera intervjuerna var att det var 
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tidskrävande då inspelningarna var långa samt att det inspelade materialet var tvunget 

att spolas fram och tillbaka för att få med allt som sagts. Enligt Trost (2014) kan 

ljudinspelning medföra nackdelar vid intervjuer, så som att det är tidskrävande att 

lyssna igenom den inspelade empirin. En positiv aspekt med intervjuerna var också 

användandet av öppna intervjufrågor, vilket resulterade i att pedagogerna fick möjlighet 

att tala fritt där det inte fanns något förutbestämt svar. Enligt Denscombe (2009) innebär 

öppna frågor om att låta respondenten själv styra svaren. Författaren betonar också att 

det är positivt att använda sig av öppna frågor eftersom det bidrar med en bild av 

respondenternas perspektiv samt vad de anser (a.a.).  

 

Som nämnts tidigare utfördes en av intervjuerna i par i syfte att få syn på om det bidrog 

till en ökad diskussion bland respondenterna. Det hade varit av värde för uppsatsen att 

intervjua samtliga pedagoger enskilt i syfte att få bredare material att bearbeta, då det 

upptäcktes i gruppintervjun att en av dem talade näst intill hela tiden och att den andra 

pedagogen kom lite i skymundan. Om samtliga intervjuer skett enskilt skulle 

förmodligen intervjusvaren blivit bredare, då det upptäcktes att respondenterna höll med 

om samtliga svar. En annan svårighet som upplevdes under intervjuerna var ovanan 

kring att intervjua, detta ledde till att det var svårt att hålla igång en diskussion samt att 

ställa följdfrågor på ett naturligt och bekvämt sätt. Under den sista intervjun upptäcktes 

det att detta var något som förbättrats då följdfrågorna kom mer naturligt och att 

diskussionen hölls igång under en längre tid. Det upptäcktes även att svaren blev mer 

givande och att innehållet blev av en högre kvalité. 

 

Under observationerna filmades assistenten och barnet med Downs syndrom med hjälp 

av en Ipad i syfte att kunna belysa vilken eller vilka pedagogiska metoder som användes 

i arbetet med barnet med Downs syndrom. Enligt Stukát (2012) kan det synliggöras 

andra intressanta fenomen genom att filmsekvensen spelas upp flera gånger, vilket i sin 

tur kan medföra att uppsatsen blir mer tillförlitlig (a.a.). Användningen av 

videofilmning var därför betydelsefullt för att kunna gå tillbaka och analysera på det 

filmade materialet. Enligt Bjørndal (2005) är det en fördel att kunna spola fram och 

tillbaka i de filmade frekvenserna, detta för att det kan bidra till att det underlättar att få 

syn på de detaljer som finns som avsikt att synliggöra. Stukát (2012) beskriver att 

observatörerna genom att använda sig av filmning kan få syn på andra intressanta 

fenomen genom att spola fram och tillbaka flera gånger i den filmade empirin, detta kan 

i sin tur leda till att tillförlitligheten ökar. Genom att spola materialet fram och tillbaka 

flera gånger upptäcktes nya intressanta aspekter som inte uppmärksammades under 

observationstillfället. Under den första observationen uppmärksammades det att tecken 

som stöd användes men genom att titta på det inspelade materialet flera gånger så 

synliggjordes det på ett tydligare sätt att samspel och imitation förekom mellan dem. 

Det var även betydelsefull då observatörerna fick syn på vad som verkligen hände och 

inte endast det som sägs göras. Eftersom det i observationerna förekom tecken som stöd 

var video filmningen också av stor vikt då detta inte hade upptäckts om endast 

ljudupptagning eller anteckningar används. En svaghet som kan förekomma med 

användningen av videofilmning kan vara kamerans placering samt att det bidrar till 

distraktion.  
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Uppsatsen anses uppnå validitet på grund av informanternas utbildning, livserfarenhet 

samt kunskap inom det valda området som i detta fall är Downs syndrom. Vidare anses 

validiteten hög då litteraturgenomgång samt valda artiklar är kopplade till det valda 

ämnet. Validiteten i arbetet ökar också genom att informanternas röster blev hörda 

genom citat. Genom ljudupptagningen minskar risken för att intervjusvaren förvrängs 

vilket i sin tur leder till mer tillförlitlighet. Genom videofilmningen ökar validiteten 

ytterligare genom att det på ett tydligt sätt synliggör vad som faktiskt sker vilket bidrar 

till att uppsatsen blir mer tillförlitlig. Arbetet anses ha uppnått den validitet som fanns 

som avsikt att uppnå.  

 

5.7 Pedagogiska implikationer  

Denna uppsats bidrar till en inblick i vilka pedagogiska metoder som används på en 

förskola där barn med Downs syndrom är inkluderade. Genom att ta del av denna 

uppsats kan andra pedagoger, på andra förskolor få syn på vilka metoder som kan 

tänkas användas i arbetet där barn som har Downs syndrom är inkluderade, både i grupp 

och individuellt. Detta kan resultera i att barn med Downs syndrom får bättre 

förutsättningar för utveckling och lärande, ifall pedagoger tar del av denna uppsats.  

 

5.8 Fortsatt forskning 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa vilka pedagogiska metoder som fyra 

pedagoger på förskolan säger sig använda sig av i arbetet med barn som har diagnosen 

Downs syndrom. I den fortsatta forskningen skulle det vara intressant att intervjua 

vårdnadshavare till barn som har Downs syndrom i syfte att få deras syn på de 

pedagogiska metoder som används för deras barn i förskolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsmejl 

Hej! Här nedan kommer intervjufrågorna inför vårt examensarbete. Examensarbetets 

syfte är att belysa vilka pedagogiska metoder pedagogerna använder sig av i arbetet med 

barn med diagnosen Downs syndrom. Vi är tacksamma om så många som möjligt kan 

ställa upp på enskilda intervjuer, helst all personal på avdelningen. Vi undrar om det 

finns möjlighet att komma redan på fredag den 16/9 och utföra en observation på 

assistent och en intervju med någon i personalen. Vi undrar även om det andra tillfället 

kan ske veckan efter? 

 
Med vänliga hälsningar Frida och Andréa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
1. Hur arbetar ni för att tillgodose varje individs behov i gemensamma aktiviteter? 

 

2. Hur inkluderas barn med Downs syndrom i gruppverksamheten? 

 

3. Hur har ni lärt er arbetsmetoderna? (kurs, från chefen?) 

 

4. Vilka specifika arbetsmetoder använder ni i de gruppaktiviteter där det förekommer 

barn med Downs syndrom? 

 

5. Vad finns det för fördelar med att arbeta i helgrupp där det förekommer barn med 

Downs syndrom? 

 

6. Vad finns det för svårigheter med att arbeta i helgrupp där det förekommer barn med 

Downs syndrom? 

 

7. Behövs några specifika egenskaper hos förskolläraren i arbetet med barn med Downs 

syndrom? I såfall vilka? 

 

8. Finns det någonting som ni skulle vilja tillägga kring det pedagogiska arbetet i grupp, 

med barn som har diagnosen Downs syndrom? 

 


