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Abstract 

This thesis is about how to include students with Down syndrome (DS) in a class during 

primary school. The purpose of this study was to study different teacher’s thoughts, 

experiences and practices regarding including pupils with DS. This work is based on three 

questions: what experiences the teacher has out of inclusion, the thoughts they have and how 

they work including. 

To answer these questions four qualitative interviews with different teachers was made. My 

result shows that all four teachers find that including children with DS is something good for 

everyone if it is done properly and with the right purpose, which means that the included child 

shall have the opportunity to be a part of a social group. 
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Sammanfattning  

Detta examensarbete handlar om hur man inkluderar elever med Downs syndrom (DS) i en 

klass under grundskolans tidigare år. Syftet med detta arbete var att undersöka olika 

pedagogers tankar, erfarenheter och arbetssätt kring inkludering av elever med DS. Arbetet 

utgår ifrån tre frågeställningar: vilka erfarenheter pedagogen har utav inkludering, vilka 

tankar de har och hur de arbetar inkluderande. 

För att få svar på dessa frågeställningar genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med olika 

pedagoger. Mitt resultat visar att alla fyra pedagoger anser att inkludering av barn med DS är 

någonting positivt för alla om det bara görs på rätt sätt och med rätt syfte, vilket innebär att 

det inkluderade barnet skall få möjligheten att få vara en del av en social grupp. 

 

Nyckelord: Downs syndrom, grundskola, inkludering, pedagoger. 
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1 Inledning 

Under min första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kom jag i kontakt med ett barn med 

DS som var inkluderad i en förskoleklass. Detta var något helt nytt för mig och jag blev lite 

osäker. Men efter att det gått en tid blev jag mer och mer positivt överraskad över hur bra det 

gick och att det gav väldigt mycket, både för barnet med DS och de andra barnen i klassen. 

Jag började se möjligheter för barn med DS jag aldrig tänkt på innan. 

När jag under hösten 2011 gjorde min sista VFU återkom jag till förskoleklassen och återigen 

fanns där en inkluderad elev med DS. Jag kände mig nu mer säker då jag redan innan varit i 

kontakt med en inkludering, men det var fortfarande många frågetecken som jag ville ta reda 

på. 

Inkludering blir mer och mer vanligt i samhället idag och jag tycker att vi som pedagoger bör 

sätta oss in mer i inkludering och möjliga arbetssätt. Redan efter första gången jag stötte på 

inkludering av en elev med DS började jag fundera på hur man arbetar med inkludering, hur 

kan man göra det möjligt för en elev med DS att få gå i en vanlig klass? Jag visste snabbt 

vilket ämne jag skulle välja till mitt examensarbete. 

Som blivande pedagog kommer jag säkert någon gång komma i kontakt utav någon form av 

inkludering och jag tycker då att det är viktigt att man sätter sig in i hur man kan arbeta 

inkluderande. Tanken med denna forskning är att läsaren skall se möjligheter med inkludering 

och få förslag på hur man kan arbeta.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers erfarenheter, tankar och 

arbetssätt kring inkludering. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har pedagogen med inkludering? 

 Hur tänker pedagogen kring inkludering? 

 Hur arbetar pedagogen inkluderande?



2 
 

2 Litteraturbakgrund 

2.1 Downs syndrom 

Olsson och Olsson (1998) förklarar att DS är en utvecklingsstörning och betonar att det inte är 

en sjukdom. Namnet kommer ifrån en engelsk läkare vid namn John Langdon Down som 

trodde att syndromet berodde på en återgång till en lägre stående mongolisk ras, därav namnet 

mongolism. En fransk läkare vid namn Jerome Lejeune, upptäckte år 1959 att personer med 

DS har en extra G-kromosom, kromosom 21 (Olsson och Olsson, 1998). Detta innebär att 

personerna har 47 kromosomer istället för normalt 46 kromosomer i sina celler (Söderman 

och Nordlund, 2005). Enligt Riksförbundet FUB (2010) är det den extra kromosomen som 

påverkar framför allt hjärnans utveckling. Det är detta som ger upphov till själva 

utvecklingsstörningen. Även en rad andra organ och system i kroppen påverkas. Vanliga 

medicinska åkommor är hjärtfel, infektionskänslighet, synfel och hörselnedsättning.  

2.1.1 Diagnos 

I Sverige föds 110-150 barn med DS varje år. Diagnosen kan man oftast se redan vid födseln 

då man kan se vissa yttre tecken direkt. För att bedöma dessa kännetecken utgår man från 

Halls kriterier som består av 20 olika synliga kännetecken. Om ett barn har 12 eller fler av 

dessa tecken kan man med säkerhet säga att barnet har DS. Om barnet har färre tecken än 12 

görs en kromosomanalys genom ett blodprov, för att kunna fastsälla en diagnos (Söderman 

och Nordlund, 2005). Olsson och Olsson (1998) beskriver att det även går att fastställa en 

diagnos med hjälp av fosterdiagnostik. Detta har man kunnat gjort sedan cirka 40 år tillbaka, 

men med tiden har metoderna för undersökningen förfinats och förbättrats allt mer. 

2.1.2 Utveckling 

Hjärnans utveckling sätter en biologisk gräns för vad som är möjligt för varje person att 

prestera. Men det är inte alltid denna gräns som utgör det största hindret för utvecklingen hos 

personer med DS. Brist på träning, t. ex. i kommunikation, upplevelser och erfarenheter kan 

utgöra hinder för en ökad delaktighet i samhället. Vi vet faktiskt inte var gränserna går för vad 

en person med DS kan utföra (Riksförbundet FUB, 2010). 

Lindehaug och Lindberg (1998) berättar att DS är en medfödd utvecklingsstörning som varar 

livet ut men att graden av utvecklingsstörning skiljer sig från person till person. Den kan vara 

grav, måttlig eller lindrig. Olsson och Olsson (1998) menar att lätt utvecklingsstörda barn 

skiljer sig inte så mycket från andra barn. De behöver längre tid på sig för att lära sig saker 

och för att utvecklas. Motoriken och språkutvecklingen sker ofta senare. Dessa barn behöver 
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mycket extra stöd och hjälp i skolan. De måttligt utvecklingsstörda har ofta yttre tecken på 

utvecklingsstörning. De måttligt utvecklingsstörda kännetecknas av svårigheter att 

generalisera från en situation till en annan. Språket består ofta av ett litet ordförråd och de kan 

många gånger inte utveckla ett helt begripligt tal. Grav utvecklingsstörning kännetecknas av 

omfattande funktionshämningar som orsakats utav tidigare skador, exempelvis hjärnskador 

orsakade utav syrebrist vid födseln. Syn- och hörselskador, rörelsehinder och 

tilläggshandikapp är väldigt vanligt. Dessa barns utveckling sker mycket långsamt och de 

förstår inte symboler. De kan inte tolka bilder och förstår inte alltid vad som sägs. De har 

vanligen inget verbalt språk men kan förstå andra typer utav kommunikation. 

Björhage, m fl. (1987) tar upp att barn med DS har försenad motorik. De har svårt för att hålla 

upp huvudet, vända på sig, sitta upp och krypa. Lära sig att stå och gå inträffar senare än hos 

andra barn. Den motoriska förseningen beror i huvudsak på muskelslappheten (hypotoni). 

Annerén (1996) säger däremot att grovmotoriken är relativ god, trots att den utvecklar lite 

senare än normalt lär sig de allra flesta att gå. Många lär sig även att cykla och simma. 

Finmotoriken ligger i stort sätt på samma nivå som den allmänna utvecklingen. 

Hedman Hallin (2001) talar om att forskare är eniga om att en av de funktioner som är mest 

försenade hos barn med DS är just språk- och talutvecklingen och att det är vanligare och i 

större omfattning än vid andra former av utvecklingsstörning. Kommunikation är en 

nödvändig process idag. 

2.2 Inkludering 

Inklusion är ett begrepp som myntades i USA i slutet av 1980- talet. Inklusion innebär att krav 

ställs på skola, utbildning och samhälle att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla 

elever för möjlighet till att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan så att 

ingen exkluderas ur gemensamheten (Persson, 2001). 

Lundmark (2006) skriver att man med inkludering menar att att barn med någon form utav 

handikapp är placerad i den vanliga förskolan, grundskolan eller fritidshemmet. För att 

skoltiden skall bli så god som möjligt för barnet är det viktigt att den planeras och förbereds 

med tanke på barnets behov. Man bör bland annat ta hänsyn till hur stor delaktighet som är 

möjlig från elevens sida både vad det gäller graden av inkludering, elevens intellektuella 

kapacitet, sociala förmåga och beroendet av bland annat assistent och hjälpmedel. För att en 

inkludering i skolan skall fungera för barnet med DS är hög kompetens och hög 
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professionalism med samverkan som huvudingrediens en viktig faktor. Nilholm (2006) anser 

att ett inkluderande klassrum borde innebära att barnets olikhet ses som en tillgång i arbetet, 

att alla elever har inflytande och att eleverna får utbyte av och är engagerade i arbetet och sina 

sociala relationer. 

Enligt Särskoleförordningen (SFS 1995:206) läser den förståndshandikappade eleven i de 

flesta fall, efter Särskolans läroplan, i grundskolan och i klassrummet har eleven oftast en 

egen assistens. 

Med rätt stöd och stimulans kan barn med DS utvecklas mycket. Man skall tidigt satsa på 

språkträning, där inlärning av stödtecken bör ingå. Genom stödtecken får barnet hjälp med att 

tolka vad som sägs genom synintryck (Hedman Hallin, 2001). 

Olsson och Olsson (1998) påpekar att det krävs många förberedelser innan ett barn med DS 

börjar i förskola/skola. Personalen måste vara informerad om barnets problem och de måste 

vara förberedda på att kunna ta hand om ett sådant barn i gruppen. En individuell planering 

för barnet bör upprättas. Källner och Nordin (2007) menar att det ibland också krävs extra 

personal för att arbetet skall fungera. Man måste ta hänsyn till hur stor delaktighet av eleven 

som är möjlig, vad gäller graden av inkludering, intellektuell kapacitet, social förmåga och 

beroendet av bl. a assistent och hjälpmedel. Precis som särskoleförordningen (SFS 1995:206) 

säger så talar Källner och Nordin (2007) om att i de flesta fall läser barnet med DS i skolan 

efter särskolans läroplan och i klassrummet har eleven ofta en egen assistent. En grupp som 

har ett eller flera barn med behov av särskilt stöd skiljer sig från en vanlig grupp då dessa 

behöver extra omsorg, stimulans och vägledning. Olsson och Olsson (1998) påpekar att det 

utvecklingsstörda barnet kommer varje dag att behöva extra stöd och omtanke, för att 

verksamheten i förskola och skola skall bli lyckad. Det är viktigt med specialkunskaper om 

det enskilda barnets handikapp och om metoder som man kan använda för att barnet skall 

utvecklas. Källner och Nordin (2007) nämner att lärarens inställning till det inkluderade 

barnet är viktig för en fungerande inkludering. För att läraren skall få en så positiv inställning 

som möjligt så måste hon/han få ett bra stöd och kunskap ifrån exempelvis habilitering, 

resursteam och specialpedagog. Har arbetslaget insett att man med resurser kan skapa en bra 

miljö, genom att förändra arbetssätt och/eller organisation har man lyckats skapa goda 

förutsättningar för inkluderingen. När barnet med DS får möjligheten att utföra liknande saker 

som de andra barnen gör fast på ett sätt som passar barnets utvecklingsnivå, ökar detta 

känslan av delaktighet för barnet (Källner och Nordin, 2007). 
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Enligt Lundmark (2006) medför inkluderingen av ett barn med DS i den vanliga klassen något 

positivt, vilket är att klasskamraterna till barnet blir mer toleranta och mindre 

tävlingsinriktade än i andra klasser.  

2.3 Miljöns betydelse 

2.3.1 Klassens storlek och inredning kan ha betydelse 

När man skall inkludera en elev med DS kan det vara bra om det är en lite mindre klass. Det 

blir då mindre stress för barnet. Vad man skall tänka på är att barnet, beroende på hur grav 

utvecklingsstörningen är, ändå kommer behöva en resurs/assistent som är med barnet 

eftersom det troligtvis kommer bli nödvändigt för barnet att få gå ifrån gruppen ibland. Både 

för Barnets och klasskamraternas bästa. (Tufvesson, 2007). 

Tufvesson (2007) har gjort olika intressanta studier på hur inredningen i klassrummet 

påverkar elevens koncentration. T. ex. ett experiment med fönster. Elever med DS som hade 

möjlighet till att se himlen genom fönstret fick en positiv effekt och kunde sitta och arbeta 

längre än de som hade möjlighet till att se grönska. Det gav en negativ effekt vilket påverkade 

deras tid de orkade sitta. 

Lindehaug och Lindberg (1998) skriver även att det är lättare att vara aktiv i en miljö som 

bjuder in till en mängd aktiviteter än en torftig miljö. 

2.4 Stödinsatser 

Lindehaug och Lindberg (1998) skriver att det under de senaste decennierna har skett en 

mycket snabb utveckling både vad det gäller medicinska och det pedagogiska 

omhändertagandet av personer med DS. De allra flesta har mycket goda 

utvecklingsmöjligheter och genom att man ständigt utarbetar nya behandlings- och 

träningsmetoder förbättras utvecklingsmöjligheterna. Vad som tydligt visar på detta är 

förmågan att lära sig läsa och skriva som visar på en betydlig ökning. 

Jag ville ta reda på några hjälpmedel som kan underlätta för både eleven och alla andra i 

omgivningen. Jag tog ut de hjälpmedel som jag tidigare sett att pedagoger använder sig utav 

när de arbetar med inkludering. 

2.4.1 TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) 

När en elev inte kan uttrycka sig verbalt så kan TAKK vara ett bra alternativt 

kommunikationssätt. 
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När man använder sig utav TAKK så tecknar man inte alla orden, som de döva gör utan man 

tecknar bara nyckelorden som stöd till det talade ordet samtidigt som man talar (Lundmark, 

2006). Lindehaug och Lindberg (1998) säger att tecknen är desamma som i de dövas 

teckenspråk och de är ofta logiska och lättolkade. Många av dessa tecken använder vi oss av 

spontant då vi talar som t. ex. ”tyst” och ”kom”. 

Det finns många fördelar med tecken som stöd, men de främsta fördelarna är att tecken kräver 

mindre finmotorik än tal, det ökar koncentrationen, kan vara mer konkreta än tal, det tydliggör 

språket, tecken har man alltid med sig och det dämpar den vuxnes talflöde (Lundmark, 2006). 

Lindehaug och Lindberg (1998) tar även upp fördelar som att den visuella perceptionen 

utvecklas före den auditiva. Många begåvningshandikappade, framför allt de med DS, har 

auditiva perceptionsstörningar. Den visuella perceptionen är bättre utvecklad. Den visuella 

symbolen kan finnas kvar så länge man önskar. Detta gäller alla grafiska system, medan det 

talade ordet snabbt försvinner. Visuella symboler kan lätt presenteras tillsammans med bilder 

eller konkreta ting. 

Lundmark (2006) anser att när man använder sig av tecken bör man tänka på att man måste 

använda sig av det i vardagen och inte bara vid speciella tillfällen. Det är alldeles för vanligt 

att människor i barnets omgivning inte känner till att barnet använder sig av tecken som stöd, 

och inte förstår vikten av det när barnet verkar förstå och kunna språket bra. När detta händer 

blir det lätt en envägskommunikation och kommunikationen blir stoppad ifall samtalspartnern 

saknar kunskaper om TAKK. I klassrummet händer detta ofta då läraren ofta nöjer sig med ett 

nej/ja svar från eleven. Lundmark (2006) menar att man som lärare måste tänka på att 

kommunicera mer med eleverna, inte nöja sig med enkla svar utan jobba på att få in 

kommunikationen och tecknen. Man får inte ge upp med tecken när man inte får något 

gensvar från eleven utan tänka på att det tar längre tid. Man bör även tänka på att fortsätta 

med tecken även efter att barnet börjat prata, för att behålla färdigheten både för sig själv men 

främst för barnet (Lundmark, 2006). 

2.4.2 Grafiska symbolsystem 

Olsson och Olsson (1998) berättar att personer med utvecklingsstörning har svårt för 

begreppsbildning. De säger att man skall förklara nya saker genom att jämföra med något som 

är känt för barnet, använda bilder. 

Det finns inte något utvecklat symbolsystem med föreställande bilder, utan föräldrar och 

personal får utarbeta detta individuellt. Detta kan vara bra då bilderna kan bli mer personliga 
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och är kopplade till barnets närmiljö. Det är vanligt att man tillverkar ”Kalles bok”, som t. ex. 

visar tydliga bilder på Kalle, mamma, pappa, syskon, katten, nallen och Kalles säng, hans 

byxor osv. Det skall vara en bild på varje sida och med en enfärgad bakgrund för att inte 

distrahera. Dessa bilder kan sedan kompletteras med tecken, som sätts uppe i högra hörnet. Då 

kan alla som tittar och pekar i boken förstärka bilden med tecken (Lindehaug och Lindberg, 

1998). 

2.4.3 Pictogram 

Pictogram (Pictogram Ideogram Communication) kommer ifrån Canada och har omarbetats, 

översatts och getts ut i Sverige. Det består utav cirka 400 stiliserade symboler som 

representerar de vanligaste begreppen i vår vardagsmiljö, och de håller på att kompletteras. 

Symbolerna finns som bilder och klistermärken i olika storlekar och ses oftast i scheman och 

som dörrskyltar. Pictogram kan användas som stöd och hjälp för talutvecklingen samt som ett 

komplement till tal och tecken (Lindehaug och Lindberg, 1998). 

2.4.4 Lss 

Många människor tror att människor med funktionshinder är handikappade. Men ofta är det 

hinder i omgivningen som gör att människan blir handikappad. Regeringen har skrivit en lag- 

LSS (Lagen om Stöd och Service, 2004) för att kunna ta bort en del hinder. LSS säger att 

personer med funktionshinder ska kunna få hjälp så de kan leva som andra. 

Enligt LSS har barn rätt till råd och stödinsatser, man har rätt till specialpedagogisk 

undervisning i skolan. Det är viktigt att man upprättar en åtgärdsplan för barnet som 

innehåller en individuell kursplan (Olsson och Olsson, 1998:61). 

2.4.5 Personlig assistent 

”Varje person med funktionshinder som har behov av personlig hjälp för att klara sin vardag, 

sin personliga hygien, sina måltider eller kommunikationen med andra har rätt till personlig 

assistent” (Olsson och Olsson, 1998). 

Personlig assistans är ett begrepp som myntats av Independent Livingrörelsen – en 

internationell medborgarrättsrörelse av människor med funktionshinder. Personlig assistans är 

en insats som ökar förutsättningarna för ett självständigt liv (Lindehaug och Lindberg, 1998). 

Olsson och Olsson (1998) säger att genom den personlige assistenten får personen med 

funktionshinder tillgång till ett mänskligt hjälpmedel. Genom denna hjälp får den 

funktionshindrade personen möjlighet att delta i verksamheter och utföra handlingar som han 
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annars skulle ha svårt att klara av. Målsättningen är att personen med funktionshinder skall 

kunna leva ett fullständigare och anständigare liv. 

En personlig assistent skall ha utgångspunkten i den funktionshindrades egna behov. 

Assistenten måste vara lyhörd för den funktionshindrade personens behov och ha respekt  för 

dennes integritet. Den personliga assistenten skall vara en länk till samhället för den 

funktionshindrade. Arbetet som personlig assistent kräver lyhördhet, tålamod och tolerans 

(Olsson och Olsson, 1998).  

2.4.6 Språkträning 

Lindehaug och Lindberg (1998) menar att eftersom barn som inte kan använda språket för att 

kommunicera hämmas de i sin lek och sitt sociala samspel med jämnåriga och vuxna. Därför 

är det viktigt att tidigt ge stöd och stimulans. Barnet blir dessutom frustrerat av att inte kunna 

uttrycka behov, önskningar och känslor som det vill. Reaktionen blir då istället rastlöshet, 

utåtagerande och aggressivitet. Vid språksvårigheter måste stimuleringen utgå från det 

enskilda barnets språkproblem och för att det skall fungera bra måste stimuleringen utgå från 

barnets ålder, funktionsnivå, intressen och personlighet. Stimulansen måste ses som en del av 

helheten och inte som en frikopplad del som byggs på på barnets färdigheter. Utgångspunkten 

är att barnet skall få varierande upplevelser genom att använda sin motorik och alla sinnen. 

Detta innebär att det kanske inte blir talspråk utan någon annan form utav kommunikation. 

Barn med DS och utvecklingsstörning har inte samma förutsättningar att lära sig 

kommunicera som andra barn. Därför är det viktigt att ge stöd och stimulera barnets hela 

utveckling, där språk och kommunikation är en del. Karlstadsmodellen är en modell för 

språkträning av barn med DS. Modellen är utarbetad och utvecklad av professor Iréne 

Johansson. Den används i många delar av landet (Lundmark, 2006). 

För varje barn görs en individuell målsättning där man sedan använder sig av metodik och 

material från Karlstadsmodellen. Modellens tre hörnstenar är att träningen ska vara tidigt 

insatt, kontinuerlig och strukturerad (Hedman, 2001). 

2.4.7 Träning av motoriken 

Den största stimulansen till förbättrad motorik sker under de första åren och i förskolan. Men 

det finns stimulerande aktiviteter man kan göra i skolan för att fortsätta förbättringen. 

Bollekar av alla slag stimulerar barnets reaktionsförmåga, balans, koordination och smidighet. 

Pga. den låga muskelspänningen har barnet svårigheter med att hoppa, en studsmatta kan vara 

en bra träning, även att få hoppa över hinder osv. Träning att gå på tå kan öka 
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muskelspänningen. Alla dessa övningar kan man utföra i en gymnastiksal med alla barnen. 

Bollekar, hinderbanor med balansgång mm. (Björnhage, 1987). 

”Alla barn mår bra av stimulans och aktivering! Barnets motorik påverkar psyket och 

förmågan att kommunicera, uppfatta och uppleva sig själv och sin omvärld.” (Björnhage m. 

fl., 1987:29). 

2.4.8 Individuell habiliteringsplan 

Det är viktigt att även inkludera hela familjen/föräldrarna när man flyttar en elev med DS till 

en vanlig klass. Varje familj erbjuds en individuell habiliteringsplan där det är familjens 

behov som är vägledande för de mål som sätts upp. Det kan till exempel gälla barnets 

personliga utveckling, föräldrarnas behov av eget stöd eller samverkan med andra kring 

barnet. Familjen och ett team på Barn- och ungdomshabiliteringen kommer överens om en 

plan om hur man ska arbeta tillsammans. Planen utvärderas och förnyas kontinuerligt 

(Vernersson, 2007). 

Söderman och Nordlund (2005) nämner en barnhabilitering som riktar sig till barn och 

ungdomar i åldern 0-20 år. Syftet med habiliteringens arbete är att stödja utvecklingen av 

bästa möjliga funktionella status och att verka för ett fysiskt och psykologiskt välmående hos 

alla barn med funktionshinder. Habiliteringsteamet strävar efter ett lagarbete, där man 

tillsammans med barn och föräldrar kommer överens om målsättning och åtgärder för barnet. 

Nuförtiden har man alltmer insett betydelsen av att starta den pedagogiska träningen tidigt, 

likväl som en allmän stimulering av barnets hela utveckling. Detta gäller inte minst utveckling 

av motorik, kognition och kommunikation (Söderman och Nordlund, 2005). 

2.4.9 Åtgärdsprogram 

När en elev har svårigheter i skolarbetet ska särskilt stöd ges enligt skollagen. Om det genom 

uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektor se till att behovet 

utreds. Målet med utredningen är att öka förståelsen av elevens styrkor och svårigheter, där 

hänsyn tas till elevens kunskaper, erfarenheter och behov. Det är viktigt att utredningen tar 

hänsyn till faktorer i elevens hela lärmiljö. 

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att det utarbetas 

ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2008). 

Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd 

tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
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genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av 

den pedagogiska 

verksamheten kring den enskilde eleven. Det är samtidigt en skriftlig bekräftelse på 

de stödåtgärder som ska vidtas och bidrar till att ge en överblick. Arbetet med 

åtgärdsprogram kan ses som en process där uppföljning och utvärdering regelbundet 

görs för att inriktningen mot målen inte ska förloras (Skolverket, 2008:7). 

 

Larsson-Swärd (1996) skriver att åtgärdsprogram för enskilda barn förekommer i liten 

utsträckning i barnomsorg och skola. De som finns är ofta inriktade mot barn med handikapp.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver jag mina vägar till resultatet. Vilken metod jag valde, varför jag valde 

just denna metod och hur jag gick tillväga när jag genomförde min undersökning. 

3.1 Val av metod 

Jag valde att göra individuella kvalitativa intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. 

Jag valde att intervjua fyra pedagoger som har efterenhet av inkludering av barn med DS för 

att uppfylla mitt syfte om pedagogernas uppfattning kring inkludering. 

Enligt Jacobsen (1993) är en kvalitativ intervju en styrd eller strukturerad intervju där man 

arbetar med öppna frågor. Intervjufrågorna kan sammanställas i en såkallad intervjuguide 

eller checklista, och är en uppsättning teman eller ämnen som skall utforskas i en rad 

intervjuer med olika svarspersoner. Frågorna behöver inte komma i någon speciell 

ordningsföljd. Intervjuguiden har som syfte att svarspersonerna skall få möta liknande teman. 

Lantz (1993) menar att i en öppen intervju beskriver svarspersonen fritt sitt sätt att uppfatta ett 

fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon anser är 

betydelsefulla av fenomenet. Svarspersonen beskriver sin bild av verkligheten och intervjun 

ger data som ökar förståelsen för människors personliga erfarenheter. Johansson och Svedner 

(2006) beskriver även att syftet med en kvalitativ intervju är att få den intervjuade att ge så 

uttömmande svar som möjligt. 

Jag använde mig utav en intervjuguide med fjorton frågor (se bilaga) eftersom jag ville att 

intervjun skulle hålla sig inom vissa ramar och inte tappa fokus på ämnet. Förutom att 

intervjun hade vissa ramar var de mer ostrukturerade. Enligt Stukát (2011) innebär de 

ostrukturerade intervjuerna att intervjuaren är medveten om vilket ämnesområde som skall 

täckas in, men ställer frågorna i den ordning situationen bjuder till. Utifrån ett antal 

huvudfrågor som ställs likadant till alla, följs svaren upp på ett individualiserat sätt. 

Intervjuaren kan formulera frågorna på ett sätt som hon anser vara lättast att förstå för den 

intervjuade (Stukát, 2011).  

Johansson och Svedner (2006) påpekar att man vid en kvalitativ intervju bör spela in den på 

band. Jag valde att spela in mina intervjuer, dels för att det är svårt att komma ihåg allt efter 

en intervju och man kan missa en hel del viktiga faktorer, och dels för att det under en intervju 

är svårt att hinna med att anteckna allt. Jag vet av erfarenhet att när jag antecknar från 

föreläsningar etc. har jag inte lyssnat på vad som sägs då jag fokuserar på att få med alla ord 
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ifrån t. ex. power pointen och missar då allt annat som sägs utanför den. Trost (2010) 

understryker också att det kan vara störande för den intervjuade när anteckningar görs, och att 

den intervjuande lätt kan börja fundera på varför intervjuaren antecknar vissa saker men inte 

andra. 

3.2 Urval 

Jag valde att utföra mina intervjuer på en skola som arbetar med inkludering. Jag valde att 

intervjua pedagoger som kände igen mig och på så vis kunde slappna av i sitt samtal med mig. 

Pedagogerna jag valde att intervjua har en längre erfarenhet av att arbeta med inkludering. Jag 

intervjuade fyra pedagoger med olika erfarenheter av inkludering för att få fram olika åsikter 

och synpunkter på inkludering.  

3.3 Genomförande 

Jag började mitt arbete med att kontakta rektor på skolan för att få hennes godkännande till att 

intervjua pedagoger på hennes skola. Efter att jag fått mitt godkännande började jag direkt 

med att leta upp de pedagoger jag hade i åtanke och ville intervjua. Alla de pedagoger jag 

valde att intervjua var positivt inställda till att få berätta sina tankar om inkludering så jag fick 

snabbt ett godkännande från var och en. När jag träffade dem för att boka in en tid för intervju 

informerade jag dem om vilket syfte jag hade med intervjun, vad den skulle handla om och att 

den var anonym. Jag talade även om att jag hade för avsikt att spela in intervjun, skriva ut den 

efteråt och att den efter bearbetning skulle förstöras. Alla godkände detta. Jag lämnade inte ut 

några intervjufrågor i förväg då jag ville ha så spontana och uppriktiga svar som möjligt. 

Jag hade för avsikt att genomföra två intervjuer i veckan, men när tiden gick blev det många 

ombokningar vilket drog ut på hela arbetet. Jag kunde tillslut genomföra en intervju i veckan. 

Jag valde att använda mig utav en intervjuguide där frågorna är utarbetade för att få fram svar 

på mina frågeställningar. Intervjuguiden finns som bilaga. När jag arbetade fram 

intervjufrågor var jag noga med att de var utformade så att svaren på dem inte kunde bara vara 

ja- eller nej svar. Innan jag började min intervju med varje pedagog informerade jag dem om 

att de när som helst kunde avbryta intervjun om de önskade. Under intervjuerna var jag den 

som ställde frågor och ibland följdfrågor, jag var alltså inte med i diskussionen. Detta för att 

inte komma in med egna värderingar vilket kan påverka pedagogens svar. Stukát (2011) kallar 

detta för mer ostrukturerade intervjuer när intervjuaren kan ställa följdfrågor som Vad menar 

du med det? Kan du berätta mer? Följdfrågorna används för att få svaren mer utvecklade och 



13 
 

fördjupade. Kvale och Brinkmann (2009) kallar detta för halvstrukturerad intervju. De utförs 

enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor.  

3.4 Bearbetning 

Efter att jag gjort en inspelad intervju satte jag mig vid datorn hemma och började bearbeta 

min intervju genom att lyssna på den och skriva ner allt som sades. Enligt Backman (2008) 

brukar intervjuer skrivas ut i sin helhet efteråt, helst även med pauser, skratt, tvekande osv. 

Bearbetningen på detta sätt tog flera timmar. Stukát (2011) menar att detta är tidsödande och 

kan bli många sidor, en intervju på en timma tar någonstans mellan tre-fem timmar att skriva 

ut. Detta stämde mycket bra när jag skrev ut mina intervjuer, ca 4 timmar tog var och en av 

dem, men i slutändan tycker jag att det var en bra metod när jag sedan skulle skriva ett 

resultat. Genom att ha skrivit ut alla intervjuer kunde man klart se de olika resultaten framför 

sig och det blev lättare att se samband eller skillnader. Man kunde även lättare urskilja olika 

rubriker som jag sedan använde mig utav i resultatdelen. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 En professionellt genomförd intervju ger data som uppfyller sär- 

 skilda krav på användbarhet. I vetenskapliga sammanhang nämns 

 ofta att: 

 metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

 resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och 

 det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. 

(Lantz, 1993:13) 

 

Stukát (2011) menar att en intervju skall vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg 

för båda parterna. Fältintervjuer är vanligast, vilket innebär att man träffar den intervjuade på 

dennes hemmaplan; i bostaden, skolan eller på arbetsplatsen, dvs. man eftersträvar en för 

informanten ohotad och lugn miljö. Jag utförde alla mina intervjuer på informantens 

hemmaplan. Med en pedagog var vi i dennes klassrum, med en annan var vi i dennes 

grupprum där hon arbetar med sin elev med DS väldigt mycket. De andra två pedagogerna 

valde att bli intervjuade på sin hemmaplan, dvs på träningsskolan. Alla pedagoger fick själva 

bestämma tid och plats, vilket som passade dem bäst. Vid alla intervjuer satt jag mitt emot 

dem jag intervjuade med full ögonkontakt och med min personliga dator bredvid mig, där jag 

spelade in samtalen. Ingen av pedagogerna visade missnöje med att jag spelade in eller hade 

datorn med mig. Stukát (2011) påpekar att vid inspelning av intervjuer skall man vara noga 

med att se till att man har batteri, ev. extrabatteri. Även att man skall tänka på vart man 

placerar bandspelaren, för att ljudupptagningen skall bli perfekt. Eftersom jag hade min dator 
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med mig hade jag strömsladden i under hela inspelningen. Jag måste dock erkänna att jag vid 

två av intervjuerna inte tänkte på vart jag placerade datorn, jag placerade den bredvid mig då 

jag inte ville att den skulle vara ett störningsmoment för pedagogen. Jag ville att pedagogen 

inte skulle tänka på att datorn spelade in. Efter att ha bearbetat två intervjuer upptäckte jag 

detta och rättade till detta till de två sista intervjuerna. Intervjuerna jag gjorde pågick i ungefär 

40-50 minuter och under tiden förde jag inga som helst anteckningar vilket gjorde att jag 

kunde fokusera helt på vad pedagogen berättade. Enligt Bjørndal (2005) är det viktigt att visa 

sig intresserad av den som blir intervjuad och det gör personen genom aktivt lyssnande som 

visas genom ögonkontakt och nickningar. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Jag valde att utgå ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer som är 

följande: 

Informationskravet – Jag kontaktade rektorn på den berörda skolan och informerade henne 

om syftet med mitt arbete, och frågade om jag hade tillåtelse att kontakta pedagoger på 

skolan. Efter att ha fått rektors tillåtelse tog jag kontakt med pedagogerna och informerade 

dem om mitt syfte och vad intervjun skulle handla om. Jag frågade dem om de var 

intresserade av och om de hade tid att medverka. Efter att de svarat ja informerade jag dem 

om att intervjun skulle bli inspelad och frågade om deras tillåtelse. 

Samtyckeskravet – Vid intervjutillfället informerade jag pedagogerna om att intervjun var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet – När jag frågade pedagogerna om de var villiga att bli intervjuade 

informerade jag dem att de skulle förbi anonyma, precis som berörda elever, skolan och 

kommunen. 

Nyttjandekravet – När jag informerade om att jag ville spela in intervjuerna talade jag även 

om att det endast är jag som kommer att hantera det insamlade materialet och att utskrivna 

intervjuer och inspelningen kommer att förstöras. 
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4 Resultat 

I resultatdelen kommer jag att presentera pedagogernas svar på mina intervjufrågor. Svaren är 

presenterade i berättandeform och frågorna som jag ställt finns med som bilaga. Pedagogernas 

namn är fingerande för att skydda deras identitet. 

4.1 Pedagogernas utbildning 

Jag har valt att rikta mig till en skola som arbetar med inkludering. Skolan har årskurserna 

förskoleklass till årskurs sex och har även en träningsskola. Jag har intervjuat fyra pedagoger 

som jag har valt att kalla för Karin, Eva, Lotta och Nora. Karin är förskoleklass lärare, Eva 

och Lotta arbetar som resurspedagoger och Nora arbetar på träningsskolan. 

Karin gick en förskollärarutbildning. Hon har efter det läst en montessoriutbildning och ett 

par kortare kurser i svenska.  

Eva är i grunden utbildad fritidspedagog. Sedan har hon läst kurser på högskola vid sidan av 

som läs- och skrivinlärning och specialpedagogik – kreativa metoder. Hon har även läst bild 

och form pedagogik på folkhögskola. 

Lotta gick omvårdnadsutbildningen på gymnasiet och skulle under den välja inriktning. Lotta 

valde då omsorg om utvecklingsstörda. När hon började arbeta på skolan har hon byggt på 

med olika mindre kurser. Lotta har ingen högskoleutbildning utan har byggt på sin utbildning. 

Nora är i grund och botten förskollärare. Hon har gått en montessoriutbildning och en 

specialpedagog utbildning. 

4.2 Pedagogernas erfarenheter 

Karin har arbetat som förskollärare i 27 år. Hennes erfarenhet av funktionshindrade barn är att 

det genom alla tider funnits något barn med särskilda behov i de barngrupper hon jobbat med. 

Hon tycker det är svårt att lista upp vilka erfarenheter man gjort under alla år. Men en av de 

viktigaste är att det absolut inte är ett hinder i arbetet med barn att det finns alla slags barn i 

gruppen, både med och utan hinder. 

Eva blev färdig fritidspedagog 1994, vilket innebär att hon har arbetat som pedagog i 18 år. 

Eva har ganska lång erfarenhet med skiftande handikapp. 1999 började hon arbeta 50% som 

elevassistent och 50% som fritidspedagog. Hon var då elevassistent åt en elev med 

intellektuella svårigheter som var inskolad i särskolan och var inkluderad i vanlig klass. När 
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Eva började på den här skolan för 8 år sedan och då inkluderades det 4 elever ifrån särskolan 

på den avdelningen hon arbetade på och då var det skiftande handikapp. Det var dels fysiska 

handikapp fast alla hade en utvecklingsstörning, det var även en elev med autistiska drag. 

Detta arbetade Eva med i ett antal år. Idag arbetar Eva på träningsskolan sedan 2 år tillbaka 

och med en inkluderad elev med DS i förskoleklassen. 

Lotta arbetar som elevassistent men har idag även hamnat som resurs i klassen då det är ont 

om dem. Hon är nu elevassistent åt en elev med DS och har varit det i 4 år. Lotta har arbetat 

med handikappade barn i ca 7-8 år och anser att hon har ganska bred erfarenhet då hon har 

arbetat på både boenden, dagcenter, skola, med närmare eftertanke kan man säga allt. Hon har 

arbetat med multihandikappade barn, vilket kan innebära att de är rörelsehindrade, inte har 

något tal utan arbetar sensomotoriskt, barn med DS och autism. Hon har även arbetat med 

barn som har högre funktionsnivå som exempelvis eleven hon arbetar med nu. 

Nora har arbetat på skolans träningsskola sedan 2001. Tidigare, under sju år har hon arbetat i 

förskoleklassen på samma skola. Innan det arbetade Nora på daghem och har varit verksam i 

kommunen sedan 1976. Den erfarenhet hon fått ifrån funktionshindrade barn är den hon fått 

sedan hon började på träningsskolan. När Nora under 80- talet gjorde sin 

förskollärarutbildning, gjorde hon sin praktik på skolans träningsskola och sedan dess har hon 

varit kvar på samma skola. Nora säger att hon under denna tiden fått många olika erfarenheter 

utav funktionshindrade barn eftersom det genom åren funnits många olika slags 

funktionshinder och individer. De olika funktionshindren hon har erfarenhet av är DS, 

multihandikapp och autism. 

4.3 Hur pedagogerna tidigare har arbetat med funktionshindrade barn 

Karin säger att arbetssättet är individuellt och förändras från elev till elev. Men hon har 

tidigare haft hjälp av t. ex. specialpedagoger, habiliteringspersonal m. fl. som ger tips, råd och 

handledning. Utifrån det så får man i arbetet hjälpa dessa barn i behov av stöd. Det har varit   

t. ex. att använda sig utav tecken som stöd för elever som saknat språket. 

Eva säger att när hon har arbetat med funktionshindrade barn har man haft en individuell 

planering och i och med att det är individuellt så gjorde man också olika aktiviteter på dagen 

anpassat för varje elev. Även idag när hon arbetar på träningsskolans fritids så har man en 

egen individuell planering anpassad efter vad de behöver och våra mål här på fritids. Eva 

berättar att de på träningsskolan använder sig utav olika former av kommunikation så som 
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bilder, tecken för att förstärka och tal. Hon säger att de regelbundet tränar den sociala 

kompetensen och självständigheten, genom att bland annat handla, stadspromenera, bowla, gå 

till biblioteket och badhuset. Eleven som idag är inkluderad i förskoleklassen har en egen 

planering med eget arbete som ligger på hennes nivå. Syftet där är främst att eleven skall få de 

sociala kontakterna och förebilder. 

Lotta säger att hon har fått arbeta på många olika sätt med de funktionshindrade barnen, b. la. 

har hon arbetat med bilder och tecken som stöd. Hon tillägger att hon tycker att det är en 

riktigt tung bit att arbeta med multihandikapp. 

Nora säger att hon har arbetat väldigt strukturerat med t. ex. att de på träningsskolan använder 

sig utav olika färger som representerar dagarna. Måndag är grön, tisdag blå, onsdag vit, 

torsdag brun, fredag är gul. Nora berättar även att dessa färger är samma i hela Sverige och att 

man strävar efter att föräldrarna till barnen även skall använda sig utav samma färger i 

hemmet. På träningsskolan använder de sig utav bildscheman som är individanpassade 

beroende på vad varje elevs förmågor och vad de klarar av, varje elev har ett eget bildschema 

som med bilder och text visar steg för steg vad som skall ske under dagen. Schemat går man 

igenom varje morgon.  

4.4 Hur Downs syndrom är ett funktionshinder för barnet 

Karin anser att det är individuellt i deras handikapp vad de är kapabla till. Av erfarenhet vet 

hon att barnen kan ha sociala hinder, och att det tar längre tid för dem att lära sig saker. Även 

vardagliga sysslor kan ta lång tid att utföra som till exempel att ta på sig skorna, gå på 

toaletten, äta mm. Karin lägger stor vikt i hur barnen blir uppfostrade i hemmiljön, en del 

föräldrar ser inte DS som ett stort hinder för lärande medan andra föräldrar kanske inte ser 

möjligheten. 

Eva menar att det är individuellt. Eleven som hon arbetar med har även en 

utvecklingsstörning. Denne behöver väldigt mycket hjälp och om vi utgår ifrån denna elev så 

finns där väldigt många hinder. Dels så är det sociala hinder, svårt med talet, förståelse, 

begrepp, motoriken både grov och fin, svårt med gränser, kan varken läsa eller skriva. Det är 

ett väldigt multihandikapp. 

Lotta tror att det många gånger är begränsningarna runt omkring. Hon ger ett konkret exempel 

på eleven hon har nu. Man har svårt att höra vad eleven säger ibland. Lotta själv förstår 

ganska väl vad eleven säger annars så tecknar de men andra kanske inte hör och det är ju ett 
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hinder för eleven att inte alltid bli förstådd. Ett annat hinder är att det går långsammare att lära 

sig saker, i allt. Inte bara lära sig saker utan även rent praktiskt som att klä på sig, klä av sig 

på gympan, äta. Allting tar mycket längre tid och det är ett hinder. Lotta säger att hon kan 

räkna upp många hinder men att mycket går att göra så att det blir bra. 

Nora anser att det tar längre tid att lära sig, men hon påpekar att man måste vara medveten om 

att alla med DS är olika. En del har förmågan att klara av en skolgång medan andra inte alls 

klarar det lika bra. Hon tror att det är viktigt att barnet får mycket stöd och hjälp ifrån början. 

En del med DS kan ha väldigt svårt att komma ihåg saker medan andra är jätte bra på det. De 

kan ha svårt med talet och då är det bra att använda sig utav tecken som kommunikation. 

4.5 Påverkan i klassrummet 

Karin säger att det inte är hon som har det pedagogiska ansvaret för den inkluderade eleven, 

men att hon naturligtvis försöker se till att det finns material och arbeten som de kan göra, 

eleven och assistenten. Karin säger också att hon försöker se till att eleven får göra samma 

saker som de andra eleverna fast utifrån dennes nivå. Hon försöker anpassa lektionerna så att 

den inkluderade eleven får med sig något den med. Sedan är det en balansgång mellan att 

anpassa till elevens behov till att undervisningen inte blir för lätt för de andra. 

Eva anser att det påverkar hennes arbete i klassrummet på det viset att eleven alltid måste ha 

en enskild planering. Eleven borde egentligen sitta helt avskilt för att kunna fokusera på 

arbetet, men eftersom syftet med inkluderingen är att vara i en grupp, få social stimulans och 

få spegla sig i andra. Så för den sakens skull kan jag inte arbeta som jag vill då jag egentligen 

skulle ha satt henne avskilt så hon fick fokusera om syftet var ett annat. 

Lotta säger att det påverkar hennes arbete i klassrummet på så vis att hon måste ändra väldigt 

mycket i planeringen eftersom eleven inte hänger med i allt. Lotta får ändra sitt arbetssätt och 

göra det mer konkret. De arbetar mycket med prylar istället. Lotta säger att hon måste låta 

eleven få vara med i klassrummet så mycket som möjligt men att det många gånger inte går 

då de arbetar med andra saker och att eleven behöver få saker och ting förklarat för sig och då 

kan man inte sitta i klassrummet då man kanske stör. Lotta menar att man måste ligga steget 

före. 

Nora säger att hon just nu inte är med en inkluderad elev med DS, men att hon av erfarenhet 

vett att det påverkar hennes arbete på så sätt att man måste planera så mycket individuellt och 

att det är mycket att ta hänsyn till som tex eleverna runt ikring.  
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4.6 Innebörder i begreppen inkludering och inkluderande arbetssätt 

Karin tycker att inkludering skall innebära att eleven skall få känna sig som en del av 

gruppen. Att få känna sig som alla andra och att man är accepterad för den man är. Karin 

säger att gruppen har stor betydelse för om en inkludering skall fungera eller inte. En mindre 

lugn grupp tror hon är idealet för en inkludering. I en större grupp blir det genast ofta rörigt 

och risken finns att eleven inte mår bra eller kanske försvinner i mängden. 

Eva anser att inkludering skall innebära att en elev får finnas med i ett sammanhang och att få 

ta del av sammanhanget så gott man kan, att få finnas med i en social grupp. Inkludering skall 

innebära att arbetssättet för eleven helt och hållet är individualiserat.  

Lotta anser att inkludering är bra, men inte alltid. Eleven som inkluderas skall känna 

sammanhang. Hon tror att inkludering är bra om det fungerar och om det finns något syfte 

med det. Hon tycker inte att man skall inkludera för inkluderandets skull. Lotta anser att 

montessoripedagogik är en bra pedagogik när man inkluderar då eleverna har en egen 

arbetsplanering och ligger på olika nivå. Eftersom denna eleven ligger på ytterligare på en 

annan nivå så tror inte Lotta att det märks på samma sätt mot att om man skulle sätta eleven i 

en klass där alla skall sitta still och alla skall göra samma sak och vara på samma ställe i 

boken och så. Lotta anser att inkludering även är socialt, just för de här eleverna tror hon att 

det är viktigt. 

Först och främst tycker Nora att man skall kartlägga varje elev och se vart det finns 

möjligheter att göra en inkludering, att se alla möjligheter där det möjligtvis kan gå. Sen 

tycker hon att man måste våga prova så att man inte tänker att det där går inte, utan man skall 

se möjligheter i allting. Det är specialpedagogens tänk, att man skall se möjligheter istället för 

hinder. Hellre att få se det själv att nej det här går inte och då får man backa lite. Sen måste 

man se att eleven kanske har olika faser, att de utvecklas. Det som inte gick för ett år sedan 

kanske går nu och då kan man prova igen. 

4.7 Inkluderande arbetssätt 

Karin säger att hon skall finnas där för både eleven och assistenten. Som ett stöd för dem båda 

och hjälp om assistenten behöver det. Hon nämner som ett exempel när eleven inte lyssnar på 

sin assistent så kan Karin gå in och säga till eleven som då oftast lyssnar när denne blir tillsagt 

av någon annan. 

Eva tycker att ett inkluderande arbetssätt är att man arbetar efter individuella planeringar. 
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Lotta säger att hon måste arbeta sig bort ifrån eleven, att det är det som är meningen. Eleven 

skall kunna vara så mycket som möjligt själv tillsammans med de andra. När man inkluderar 

så måste man släppa eleven undan för undan och vara mer med de andra eleverna så att det 

inte bara blir eleven och jag hela tiden för det är det så mycket ändå. Man skall kunna slussa 

över, att det blir naturligt att hon följer med och är med de andra.  

Nora uppfattar att en inkludering skall vara att eleven är med hela tiden men att den måste 

individanpassas. På grund av detta anser hon inte att de på skolan har någon riktig inkludering 

då eleverna bara inkluderas i vissa ämnen eller som eleven med DS som bara är inkluderad 

under förmiddagar och sedan kommer tillbaka till träningsskolan på eftermiddagen. Nora 

hade själv önskat att denna eleven kunde vart med mer i klassen men att det då måste stämma 

med den verksamheten och vad som händer på eftermiddagen också. I en liten stad är det 

kanske svårare att få ihop naturliga grupper än vad det hade varit i en större stad. Man måste 

titta på varför eleven skall inkluderas och arbeta efter detta. 

4.8 Innebörden av inkludering 

4.8.1 För det funktionshindrade barnet 

Karin tycker sig se att det inkluderade barnet får bra förebilder, att det försöker härma det de 

andra gör. Hon säger att barnet har kul tillsammans med de andra. 

Eva säger att hon bara kan spekulera i vad det innebär för eleven. Hon tror att det ger en 

social tillfredsställelse. Man kan se ett eleven tar efter de andra och gör som de gör. Eva tror 

att om inkluderingen görs på ett bra sätt så kan eleverna växa som individer på ett annat sätt 

än om de inte hade dessa förebilder.  

Lotta säger att man får hoppas att det är till det bra, att de själva upplever att det är bra med 

inkludering. De får bra förebilder som de kan härma efter.  

Nora tror att det är roligt att få vara med andra barn som exempelvis är talande, att få titta och 

se hur de leker. Att man kan få förebilder på det sättet. Det tycker Nora är den största vinsten. 

Och att man får vara med i ett sammanhang med andra elever. Sedan kan det vara så att det på 

fritiden är svårt för dessa barnen att hitta kompisar som passar och då är det jättebra att man 

tar tillvara på dessa möjligheter som finns i skolan. 
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4.8.2 Övriga elever 

Karin tycker att det är viktigt för barn att få se att alla inte är lika. Av erfarenhet vet hon att de 

andra eleverna har tagit väl om hand om det inkluderade barnet och behandlat denne som vem 

som helst. 

Eva vet genom flera år av erfarenhet av inkludering att de får en större förståelse och 

acceptans för att vi är olika. Hon tycker att hon kan se på de andra eleverna att de växer som 

individer de med då de får hjälpa, de får känna sig lite duktigare då de kan stötta den här 

eleven med funktionshinder. 

Lotta tror att det är en tillgång för de andra eleverna att få ha en funktionshindrad elev i 

klassen. Just för att de får se att vi inte är lika allihop och att det är okej att inte vara som alla 

andra och att det inte är farligt osv. Hon tror att man får en mer empatisk förmåga och kanske 

ett mer vidsynt synsätt på människor som är annorlunda. 

Nora tror att det är väldigt positivt för de andra eleverna att få se att det finns barn som är lite 

annorlunda och hon tycker att hon har sett det när hon varit med i klassen att det är nyttigt att 

få se att vi inte är lika. Det får inte bli så att den elev som är inkluderad stör de andra i deras 

arbete så att de inte kan fokusera. Men det är upp till pedagogen som är med denne eleven att 

se, och då kanske men får gå undan med eleven och göra någonting annat en stund.  

4.8.3 Pedagogen 

Karin tycker att det kan vara utmanande och ibland påfrestande att ha en inkluderad elev i 

klassen. Men också utvecklande för henne själv. Hon lägger även stor vikt i att få handledning 

av någon. Hon säger även att en inkludering skulle inte gå om hon inte hade en personlig 

assistent åt den inkluderade eleven. 

Eva tycker att hon själv som människa även hon växer på ett vis. Hon menar att när man 

arbetar med människor överlag så krävs det att man känner sig själv på något sätt, att man vet 

var man står och vad man tycker och tänker. Eva säger att det kan vara barn som har problem 

över lag som kräver något utöver det vanliga, vilket gör att man som personal verkligen måste 

vrida på sig själv för att komma på idéer om vad och hur man skall göra. Eftersom alla är 

individer så är det mycket individuellt tänkande tycker Eva. Man får arbeta mycket med sitt 

eget huvud väldigt mycket och tänka efter riktigt noga. Man får jobba med sig själv. 
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Lotta tycker att inkludering är kul och väldigt givande. Att man lär sig mycket om sig själv 

och att man utvecklas som person. Hon säger att det är många att ta hänsyn till. Som personlig 

assistens fungerar man lite som en brygga mellan lärare och elev. Det är många kontaktytor 

som t. ex. habiliteringspersonal, föräldrar, sjukgymnaster kan det vara. 

Nora tycker att det är kul att få se att det är utvecklande för eleven. Man måste tänka utåt så 

att man inte stänger in sig i någon liten bubbla med eleven. Man får själv ett stärkt 

självförtroende när man ser att man klarar av vissa moment och man växer som person. 

4.8.4 Övriga pedagoger 

Karin tror att andra pedagoger ser det som en tillgång att ha en inkluderad elev men även som 

en utmaning och kanske ibland för vissa lite skrämmande. 

Eva tycker att det krävs av en klasslärare att man sätter sig in i barnet och att man anpassar så 

gott som det går. Det skall man ju göra för alla barn men det är extra viktigt för barn som är 

inkluderade. Eva anser att det fungerar bra där hon är nu då klassläraren anpassar bra men 

ändå inte extremt så att de andra blir lidande. 

Av erfarenhet vet Lotta att de flesta pedagoger tycker att det är en tillgång att få ha eleven i 

sin verksamhet. Men hon vet även att det finns många pedagoger som inte har utbildning 

inom det, som är rädda och osäkra på den här typen av barn, pga brist på erfarenhet. Detta har 

Lotta full förståelse för. 

Nora tror att det är väldigt olika från lärare till lärare hur man reagerar, många gånger tror 

Nora att pedagoger kan vara osäkra på hur det kommer att fungera. Av erfarenhet upplever 

Nora att de pedagoger som har vågat och tar chansen att ta emot, har också känt det som en 

tillgång, men hon tror att det är olika beroende på hur man upplever det. 

4.9 Självständigt arbete 

Karin arbetar inte så mycket med den inkluderade eleven. Den personliga assistenten är den 

som gör med arbetsuppgifter med eleven. Karin arbetar på som vanligt och anpassar arbetet 

ibland efter behov. 

Eva anser att hon kan arbeta med eleven som hon vill utifrån det syftet som är med 

inkluderingen.  
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Lotta säger att hon kan arbeta med sin elev med DS som hon vill i väldigt stor utsträckning. 

Hon lägger upp väldigt mycket själv. Lotta säger att hon har med sig ett arbetssätt ifrån 

särskolan. Men man måste i förhand veta vad klassläraren skall arbeta med nästa vecka för att 

kunna planera. Därefter får man sortera ut vad som är viktigt för denna eleven att få med sig 

och vara med på. Så måste man tänka hela tiden. 

Nora arbetar idag inte med inkludering men när hon gjort det tycker hon att det går att arbeta 

med eleverna på det sättet hon vill ibland men att det beror på om det passar i dagsläget med 

de andra eleverna och verksamheten. 

4.10 Åsikter om inkludering 

Karin anser att det skall finnas möjlighet att inkludera. Alla barn skall få möjligheten att få 

vara med alla andra barn. Men hon funderar också över om en inkludering skulle vara givande 

för alla. En del barn kanske inte får ut så mycket av allt och man kanske då borde inkludera i 

det som passar bra, även fast det blir fåtal lektioner. Vissa kanske kan vara med på musiken, 

vissa slöjden osv. vissa barn kanske mår bäst utav att varva mellan att få vara inkluderad och 

att få vara på träningsskolan. Karin tycker ju att inkludering är väldigt givande, positivt och 

hon tycker det är viktigt. Hon har alltid tyckt att man skall kunna umgås med alla möjliga 

människor oavsett färg, form eller huvud. Hon tycker det är jätte viktigt och även just för de 

andra barnen att de skall bli vana att umgås med människor som inte är som de själva.  

Eva anser att man skall inkludera så långt det går, så långt det fungerar väl för barnet. Det 

skall inte göras till varje pris, det skall alltså inte bli som ett tvång att man skall inkludera. 

Barnet skall utvecklas och må bra av det. Hon menar att man inte skall inkludera på barnets 

bekostnad. Om inte resurserna finns, om inte möjligheterna finns, om inte barnet tar till sig 

någonting så tycker inte Eva att man skall inkludera. Hon säger också att alla skall må bra i 

det. På träningsskolan där Eva arbetar finns det elever som inte alls skulle må bra av en 

inkludering för att de inte skulle klara av miljön. Eva tror heller inte att det är bra att inkludera 

en elev i en rörig miljö. 

Lotta anser att inkludering i stort sett är bra men att man hela tiden måste se ett syfte. Varför, 

mår eleven bra utav det här, är det något som den kan ta till sig.  

Nora tycker att det bara är bra med inkludering. I det här samhället måste vi träna oss. De här 

eleverna kommer att få vara med och handla och sådana praktiska övningar så det är väldigt 

viktigt att man inte isolerar och skyddar dem utan att de får komma ut. Nora lägger stor vikt i 
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att elever med DS behöver förebilder. Hon har tydligt märkt att när eleven är med i klassen 

imiterar hon vad de gör och försöker bete sig som dem. När eleven sedan kommer tillbaka till 

träningsskolan imiterar hon va de eleverna gör som varken har tal eller rörelseförmåga. För att 

kunna fungera så bra som möjligt i samhället behöver vi alla bra förebilder. Eleven växer i en 

inkluderad grupp. Nora påpekar igen att man som pedagog måste våga och även våga att 

misslyckas. 

4.11  Sammanfattning av resultat  

Alla fyra pedagoger hade likvärdiga tankar kring inkludering av elever med DS. De hade alla 

tidigare erfarenheter av inkludering. De var överens om att man arbetar väldigt strukturerat 

med en individuell planering. De nämner att de använder sig utav tecken som stöd till 

kommunikation och bilder. Alla påpekade att man måste vara medveten om att alla barn med 

DS är olika, och begränsningarna för vad de klarar av är individuellt. De nämnde att DS är ett 

hinder för den sociala utvecklingen och den motoriska utvecklingen. En av pedagogerna 

belyste även att det finns begränsningar i omgivningen som blir ett hinder för barnet med DS. 

De var alla överens om att inkludering är bra, men bara om det görs med rätt syfte. Så länge 

inkluderingen var för barnets bästa så hade alla pedagogerna positiv inställning till 

inkludering. Några av dem nämnde att man inte skall vara rädd för att inkludera utan man 

måste se möjligheterna och våga prova. De var alla fyra överens om att inkludering för med 

sig något positivt för alla parter som är inblandade. Alla kan dra nytta av inkludering och lära 

sig något. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig utav kvalitativa intervjuer till min undersökning och jag tycker att 

det fungerade bra. Jag fick fram mycket data. Jag anser att kvalitativ intervju var det bästa 

sättet att få fram data då de intervjuade pedagogerna får tala fritt och nästintill obegränsat. 

Hade jag t. ex. gjort en enkät undersökning hade jag inte fått lika mycket data då pedagogerna 

lättare hade kunnat strunta i vissa frågor eller svarat väldigt kort på frågor. 

Då jag kände pedagogerna sedan innan kom vi igång direkt och jag upplevde en trygghet 

mellan oss. Det finns dock även nackdelar med att redan känna den intervjuade innan. Jag 

märkte hur lätt det var att komma på sidospår under samtalen, och att det kunde vara lite svårt 

att komma tillbaka till ämnet. Det blev även jobbigt när jag skulle skriva ut intervjun då man 

fick vänta ut och lyssna igenom allt ”skräp” för att inte missa någonting. Ett annat hinder är 

att man redan innan intervjun har tankar och åsikter om varandra, vilket kan påverka både 

svar och tolkning på frågorna. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att ta reda på vilka tankar, erfarenheter och arbetssätt olika 

pedagoger har kring inkludering av elever med DS. Jag tycker att jag har fått bra och utförliga 

svar på mina frågeställningar. Jag tycker att pedagogerna hade väldigt likvärdiga tankar och 

åsikter. Det var ingen pedagog som hade några större negativa åsikter om inkludering mer än 

att det får en negativ effekt om inkluderingen inte görs med rätt syfte så att det inte gynnar det 

inkluderade barnet. En av pedagogerna tyckte att det ibland kunde vara påfrestande att arbeta 

med inkludering, vilket får mig att tänka på att pedagogerna måste ha rätt inställning och 

viljan att arbeta med inkludering för att man skall kunna nå målen.  

Enligt Lgr 11 (skolverket, 2011) skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och det finns även 

olika vägar för att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika an-

ledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Efter vad jag har sett på mina VFUperioder och efter mina intervjuer 

med de fyra pedagogerna tycker jag att skolan, pedagogerna och arbetslaget arbetar bra för att 

följa läroplanen. 
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En av pedagogerna nämner att hon anser att hennes verksamhet, som har 

montessoripedagogik är ett bra val när man skall inkludera en elev. Montessoripedagogiken 

strävar efter att få självständiga individer och de arbetar efter individuella planeringar. Hon 

menar att när eleverna arbetar självständigt och fritt arbetar de hela tiden med olika 

arbetsuppgifter, vilket gör att ingen elev behöver känna att de inte har kommit lika långt som 

de andra. Det blir med andra ord mindre märkbart att en inkluderad elev inte ligger på samma 

nivå som de andra. Jag läser nu montessoripedagogik själv och har gjort VFU i en sådan 

förskoleklass. Jag håller helt med hennes resonemang. När man inkluderar tror jag att man 

gärna vill ”smälta in” så mycket som möjligt i gruppen. I en montessori grupp skulle den 

inkluderade eleven inte själv behöva känna att han eller hon inte ligger på samma nivå som de 

andra, som kan leda till känslan av misslyckande. Jag tror att det är bra för den inkluderade 

eleven att få känna sig som alla andra så mycket som möjligt.   

5.2.1 Vilka erfarenheter av inkludering har pedagogerna? 

Jag fick reda på att de alla hade olika erfarenheter av att arbeta med funktionshindrade barn, 

men att de alla hade erfarenheter av inkludering av elever med DS. De berättade att 

inkludering har en positiv effekt på barn med DS och även på omgivningen. Lundmark (2006) 

talar om att klasskamraterna till barnet bli mer toleranta och mindre tävlingsinriktade. 

Pedagogerna belyste att klasskamraterna får se att alla är olika och får därmed en acceptans 

och förståelse. Detta anser jag är viktigt för framtiden, så att personer med DS kan känna sig 

som en del utav samhället mer än vad de kanske känner idag. Idag är det många som känner 

en osäkerhet mot personer med DS, vilket kan göra att dessa känner sig utanför. När 

klasskamraterna har fått en förståelse för att alla inte ligger på samma nivå och att det tar 

längre tid för vissa att lära sig saker kan jag se att detta skulle kunna leda till att de blir mindre 

tävlingsinriktade, samtidigt som jag tror att det alltid kommer att finnas en viss tävlingsvilja 

mot de andra i klassen. Men det är ju bra att den tonas ner. 

Pedagogerna anser att det kan vara krävande att arbeta med inkludering av elever med DS. De 

menar du att de får arbeta mycket med sig själva, men de tycker även att det är väldigt 

givande och man växer som människa. Jag kan förstå att det krävs väldigt mycket av en själv 

som pedagog och att man måste vara flexibel.  
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5.2.2 Hur tänker pedagogerna kring inkludering? 

Precis som Lundmark (2008) skriver om att inkludering av en elev bör ses som en tillgång, 

anser även pedagogerna detta. De har även sett att både den inkluderade eleven och 

klasskamraterna fått utbyte av varandra. 

Riksförbundet FUB (2010) påpekar att omgivningen kan vara ett hinder för ett barn med DS, 

för inlärningen. Brist i träning av kommunikation och upplevelser kan bli ett hinder. Detta 

verkar pedagogerna vara väl medvetna om då de sade att inkludering är viktigt för att barnet 

skall få känna sig som en del utav ett sammanhang med andra elever, att det är viktigt med 

förebilder för dessa elever med DS. Barnet med DS får se hur andra beter sig och är med 

andra. Han/hon får även träning i kommunikation när de leker tillsammans osv. Talet tränas 

även då barnet med DS försöker kommunicera med de andra och hör hur de andra 

kommunicerar. Detta anser jag vara väldigt viktigt inför deras framtid i samhället. Även om 

barnen med DS får bra träning på en särskola/träningsskola anser jag att inkludering i en 

vanlig klass vore det bästa, förutsatt att det finns ett syfte. På en särskola finns oftast barn med 

tal- och kommunikations svårigheter, vilket gör att barnen med DS inte får träning i talet och 

kommunikation med andra barn. Hedman Hallin (2001) belyser att barn med DS kan 

utvecklas mycket med hjälp av rätt stöd och stimulans. Det kopplar jag till inkludering med 

klasskamrater i grundskolan. Det är den stimulansen och det stödet jag personligen anser vara 

det bästa och efter mitt resultat av mina intervjuer känner jag att jag har det bekräftat. 

Pedagogerna påpekar dock att även om inkludering många gånger är något positivt för alla, är 

det inte alltid så. De lägger stor vikt vid att inkludering skall göras med rätt syfte, och så långt 

det fungerar väl för barnet. Man får göra upp en plan på t. ex. hur länge barnet skall 

inkluderas, vilka ämnen, eller vilken klass. Precis som Tuvesson (2007) skriver så har 

klassens storlek betydelse, vilket även Karin nämnde. Hon ansåg att en mindre och lugn klass 

skulle vara idealet för en inkludering.  

Klassens storlek hade betydelse för inkludering, enligt både forskning och efter vad jag fick 

fram ifrån intervjuerna. Men då kan jag tänka mig att det inte kan vara så lätt att hitta en liten 

klass. Det är så mycket som skall stämma in kan jag tänka. Om man hittar en liten klass, 

kanske den inte alls är lugn. Naturligtvis är det ju individuellt från elev till elev vad de klarar 

av och hur mycket de påverkas, men frågan väcks ändå på hur lätt det är att hitta en passande 

klass. Noras tankar här var att det kanske är lättare att hitta bra grupper i större städer än vad 

det är i mindre. Det tror jag kan stämma, man har fler skolor i större städer att välja mellan 
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vilket naturligtvis medför att man kan ha lättare att hitta en bra klass. Men samtidigt är det ju 

det att man inte som förälder vill ha barnet allt för långt bort ifrån hemmet, vilket även det 

begränsar möjligheterna till den ideella gruppen. 

5.2.3 Hur arbetar pedagogerna inkluderande? 

I mitt resultat fick jag reda på hur de olika pedagogerna arbetar med inkludering. De arbetar 

med individuella planeringar för barnen med DS, och barnen går efter särskolans kursplan. De 

arbetar väldigt individanpassat, och allt är efter vad barnet klarar av och dennes behov. Karin 

som var klasslärare arbetade inte så mycket med barnet med DS men sa att hon ibland 

anpassade arbetet efter behov. I klassen har hon en personlig assistent som arbetar mycket 

med barnet. De andra pedagogerna beskrev sitt arbetssätt, och sa att man hela tiden måste 

ligga steget före, som t. ex. att man måste veta vad dagen kommer att innehålla och vad 

barnen skall göra just den dagen. Utifrån detta planerar de själva utifrån barnet, vad det kan 

vara med på osv.  

Man använder sig utav tecken som stöd och av bilder för att förstärka. Olsson och Olsson 

(1998) nämnde att barn med DS har svårt för begreppsbildning, därför använder man sig utav 

bilder som är känt för barnet. Pedagogerna arbetar även mycket praktiskt och utför vardagliga 

handlingar för att barnen skall tränas socialt. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Om man skulle forska vidare på ämnet om inkludering skulle man kunna följa ett inkluderat 

barn med DS, och se i praktiken hur de arbetar och hur barnet verkar reagera. Denna 

forskning skulle då göras av observationer under en längre tid, då man inte kan dra slutsatser 

enbart utifrån ett tillfälle. Man kan då även se hur andra i omgivningen påverkas. Jag skulle 

även vilja ta reda på lite mer om vilka material och metoder pedagogerna använder sig utav 

och hur de tränar upp motoriken och språket. Man skulle även kunna forska vidare om vad 

olika teoretiker skriver om inkludering och om hur inkludering har sett ut i samhället från 

tiden då man började arbeta med inkludering till idag. 

5.4 Slutord 

Efter att ha arbetat med detta examens arbete känner jag nu att jag har en grund att stå på när 

jag i framtiden förhoppningsvis kommer komma i kontakt med en inkludering av en elev med 

DS. Arbetet verkar vara väldigt givande för hela omgivningen. 
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Jag har fått med mig en del stödinsatser som kan vara ett bra hjälpmedel under en inkludering. 

Men när jag tänker på de olika som, TAKK, pictogram osv. så känner jag att även utan ett 

inkluderat barn kan detta vara bra att använda sig utav med barnen. Bilderna kan vara bra för 

alla barn för att förstärka exempelvis schemat, även utan en utvecklingsstörning kan vissa 

barn behöva detta. Teckenspråk är bra att kunna, då det alltid är bra att vara flerspråkig. 
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Bilaga 

Frågor att utgå ifrån under pedagogintervjun: 

o Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Vilken utbildning har du? 

o Vilka erfarenheter har du av att arbeta med funktionshindrade barn? 

o Vilka funktionshinder har du erfarenhet utav? 

o Hur arbetade du med de funktionshindrade barnen? 

o Arbetar du idag med funktionshindrade barn? 

o Vilket funktionshinder arbetar du med idag? 

o På vilket sätt är Downs syndrom ett funktionshinder för barnet? 

o Hur påverkar detta ditt arbete i klassrummet? 

o Idag talar man mycket om inkludering och ett inkluderande arbetssätt, vilka 

innebörder lägger du i dessa begrepp? 

o Hur arbetar man inkluderande? 

o Vad innebär detta för a) det funktionshindrade barnet b) övriga elever c) dig själv) d) 

övriga lärare?  

o Kan du arbeta med barn med Downs syndrom och övriga barn som du vill, om du fick 

bestämma? 

o Vad anser du om inkludering? 

 


