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Detta arbete handlar om barn med funktionshinder och deras integrering i förskola, fritidshem 

och vardagsliv. Med integrering menar jag hur funktionshindrade fungerar och klarar sig i 

vårt samhälle. Syftet med denna studie är att se hur en dag ser ut för barn med 

funktionshinder.. Detta utifrån en tidigare uppsats om ämnet där en flicka med Downs 

Syndrom följdes under en dag. Jag kommer också att undersöka när och hur integreringen av 

funktionshindrade i samhället startade i Sverige. Metoder som kommer att användas är 

intervjuer och informationssökning i böcker som handlar om integrering av barn med Downs 

Syndrom och andra funktionshindrade. Det föds cirka 120 barn om året som får diagnosen 

Downs Syndrom i Sverige. Många av dem går i skolan på särskolor men har sin 

fritidsverksamhet på kommunala skolor. De går ofta på en kommunal förskola. Det har i 

Norden funnits ett samarbete i frågan om integrering av funktionshindrade sen början av 

1900-talet. I Sverige har vi i dag inskrivet i vår läroplan av vi ska sträva efter en ”skola för 

alla” oavsett om man är funktionshindrad eller inte. Mitt resultat av mina intervjuer i detta 

arbete är att de funktionshindrade barn i vår skolverksamhet förbereds för en integrering i 

förskolan. De integreras mer och mer ju äldre de blir, både i skolan, fritids och i vårt samhälle. 

 

Ämnesord: Funktionshinder 
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1  Inledning och bakgrund 
Jag är en lärarstudent på Högskolan i Kristianstad som går inriktningen fritid och skola. Jag är 

inne på min sjunde och sista termin och läser det allmänna utbildningsområdet (AU3). Jag 

hade jobbat inom träindustrin i 14 år innan jag valde att utbilda mig till pedagog i skolan. Jag 

har under den verksamhetsförlagda utbildningen träffat på flera barn med Downs syndrom 

och då blivit intresserad av att undersöka hur dessa barn har det i skolan och under sin 

fritidsverksamhet på skolan. Jag kommer förmodligen att som lärare på en skola möta någon 

med detta funktionshinder. Det känns därför angeläget att närmare studera detta område.  

 

Min uppfattning av dagens skola är att man i allmänhet har mer kunskaper och förståelse för 

barn och vuxna med funktionshinder än man hade för några decennier sen. Det har också idag 

kommit fram mer kunskap om hur det är att ha Downs syndrom och andra funktionshinder. 

Den kunskapen hade man inte när jag gick i skolan. Jag tror att detta gör att man numera 

accepterar barn och vuxna med detta funktionshinder och att man på många håll har bättre 

inblick och en sundare inställning till personer med ett funktionshinder. Jag har under min 

lärarutbildning gjort en B-uppsats om en flicka med Downs Syndrom. I denna B-uppsats 

inriktade jag mig på jag mig på en flicka i 8-årsåldern. Under denna uppsats gick jag in för att 

undersöka hur flickan hade det i sin hemmiljö och på fritids. Här intervjuade jag flickans 

mamma och hennes assistent på fritids. 

 

Flickans dag på fritids började vid tolv på dagen och hon var där två dagar i veckan. Hon kom 

med skolbussen från sin skola och gick alltid en speciell gångväg till fritidsbyggnaden. Under 

hösten var man och hämtade henne ute vid bussen, men under våren så lät man henne gå in 

själv. Detta för att hon skulle lära sig klara av saker själv. Man hade samma rutiner varje dag. 

Det som flickans assistent kunde tillföra till flickans utveckling var att finnas där och puffa på 

och hjälpa henne att lära sig de vardagliga sysslorna, som att äta och klä på sig själv. När 

flickans assistent började som assistent ville inte flickan göra något själv, vilket har ändrats. 

Hon har också börjat prata mer och använder sig inte av teckenspråk lika mycket. Det är 

viktigt att vara positiv och inte ge med sig utan fråga om det är något man inte förstår när hon 

vill säga något. 

 

Familjens dagar började alltid likadant varje dag. De gick upp tidigt och gör nästan alltid 

likadant alla dagar, detta för att göra det lättare för hela familjen. Deras rutiner var samma 



varje dag flickan behövde det för att hon skulle fungera på ett bra sätt. Ibland hände det att de 

gjorde något som inte var planerat och då kunde det gå hur som helst. Flickans fritid bestod av 

att gå ut och gå en dag i veckan och simma en dag i veckan. Detta gjorde hon med sin 

ledsagarkompis. ”Kompisens” uppgift var att vara flickans egna kompis och hitta på saker 

tillsammans med henne. 

 

När familjen skulle välja vilken skola flickan skulle börja på var valet enkelt. De var först och 

besökte en Montessoriskola som är en friskola med både friska och funktionshindrade barn. 

Sen var de och besökte en kommunal skola. Här skulle vissa lektioner integreras i vanlig klass 

och resterande lektioner inne på en träningsskola. Detta skulle inte ge flickan den fasta punkt 

hon behövde. Så valet föll sig naturligt att välja Montessoriskolan med samma klass och 

klassrum hela tiden. Familjen var kopplat till ett team inne på habiliteringen där de fick välja 

vilka som skulle arbeta med flickan. Här lade man fokus på olika saker, och familjen fick vara 

med och bestämma på vad. Det största målet är att flickan ska klara de vardagliga sysslorna 

och senare klara av att bo själv. Under mitt arbete med B-uppsatsen såg jag en utveckling hos 

flickan och detta gjorde att jag ville fortsätta med ämnet i min kommande C-uppsats. 

 

Det frågor jag ställde i denna uppsats var bland annat: 

Hur kan en dag för flickan se ut på fritids och förskola? 

Har ni samma rutiner varje dag? 

Vad kan du tillföra för att flickan ska fortsätta att utvecklas? 

Vad har flickan för aktiviteter hemma på sin fritid? 

Varför föll valet på den valda skolan? 

 

I Lpo94 står det att skolan ska lära alla elever socialt samspel och att alla elever ska känna till 

de regler som finns i samhället. Man ska också inom skolan lära eleverna att använda sig av 

de färdigheter som man kan för att fungera i vardagslivet. Riktlinjer som alla i skolan ska följa 

är att hjälpa och ge stöd till alla som är i behov av detta samt samverka till att skolan är en bra 

och god miljö att utvecklas och lära sig i. Man ska också utgå från varje elevs behov och se 

till de förutsättningar och erfarenheter som eleven har, samt till hur den enskilde eleven tänker 

(Lärarförbundet 2002). 



1.1  Syfte 
Syftet i denna studie är att undersöka hur en dag ser ut för barn med funktionshinder. Intresset 

att forska i detta ämne fick jag genom min b-uppsats. Där jag valde att följa en flicka med 

Downs Syndrom under en dag. Hur är det med integreringen av barnen i förskolan och på 

fritidshemmen? Samt hur funktionshindrade barn har det i hemmet. 

 

1.2   Disposition 
Jag har lagt upp min planering för forskningsdelen med att förklara vad forskningen säger om 

funktionshinder och Downs Syndrom. Vad den innebär och hur den uppkommer. Sen går jag 

in på vad ett begåvningshandikapp i sig innebär. Jag kommer också att gå i på hur man sett 

och har ser på funktionshinder och då i första hand i Sverige under 1900-talet. I avsnitt 2.3 har 

jag tagit hur integreringen av funktionshindrade har skett och fortfarande sker i 

skolverksamheten. Med i arbetet finns också vilka åtgärder man bör arbeta efter enligt 

Larsson- Swärd när man skolar in barn med funktionshinder i skolverksamheten. 

 

Med i arbetet finns en problemformulering, metodiska riktlinjer samt teoretisk utgångspunkt, 

metodövervägande, metodval och ett urval av mina intervjuer. Sen går jag igenom 

genomförandet av mina intervjuer och varför jag valde denna metod. Jag tar också upp 

metodkritik och etiska övervägande. Efter detta redovisas de intervjuer jag gjort och vilka 

svar jag fick på mina frågor. Sist i mitt arbete kommer min diskussion och sammanfattning. 

 

2    Forskningsbakgrund   
De informationskällor jag använt mig av i denna bakgrundsbelysning är litteratur och 

forskning som betonar hur barn med Downs syndrom har det både i skolverksamheten och i 

fritidsverksamheten. Jag har också haft en B-uppsats om som heter Downs Syndrom i skola, 

fritid och hemma som gjorts vid ett tidigare tillfälle som grund i mitt arbete med denna 

uppsats.  

 

2.1  Om funktionshinder och Downs syndrom  
Själva ordet syndrom betyder en kombination av symtom, alltså att det finns olika symtom 

beroende på en orsak. Ett annat ord för Downs syndrom är Mongoloid och det kommer från 

ordet mongol som betyder ”den med ett mongoliskt utseende” (Odeblad, 1997). 



 

Med stöd av Göran Annerén, barnläkare i Uppsala, kan orsaken till Downs syndrom kortfattat 

beskrivas på följande sätt. I våra celler finns en komplett uppsättning arvsanlag, det vi kallar 

DNA. Vårt individuella DNA finns samlat i 46 kromosompar. Om det blir fel i celldelningen 

kan ett barn födas med tre stycken 21-kromosomer i stället för två. När detta tillstånd uppstår 

kallas det trisomi och vilket ger upphov till Downs syndrom. Den extra kromosom som 

uppstår påverkar hjärnans utveckling och även andra organ i kroppen (Annerén m.fl.1996). 

 

Annerén (1996) skriver också att det som orsakar denna feldelning av könscellerna inte är 

känd, men det sägs att det är ungefär 70 procents ärftlighet och att 30 procent beror på miljön. 

Man vet sedan tidigare att risken att föda ett barn med Downs syndrom ökar i takt med 

mammans ålder. Men det finns även en högre risk bland mycket unga mödrar att få ett barn 

med Downs syndrom. För cirka två procent av dem som föds med Downs syndrom finns det 

också en ärftlighetsfaktor. Det föds ungefär 120 barn per år med Downs syndrom i Sverige.  

Graden av utvecklingsstörning till följd av kromosomavvikelsen varierar mycket, vilket gör 

att man inte exakt kan beskriva vilka svårigheter personer med Downs syndrom kommer att 

uppleva. Det kan tidigast utvisas vid cirka tre års ålder (Annerén m.fl. 1996) 

 

Kylén (1981) skriver i sin bok att den verklighetsuppfattning man får sker genom att ens 

sinnesintryck ordnas i hjärnan. Detta leder i sin tur till att det blir en struktur på tid, rum, 

orsak, kvalitet och kvantitet. Vid ett begåvningshandikapp kan det uppstå en svårighet att få 

en struktur på verklighetsuppfattningen (Kylén, 1981). 

 

Kylén (1981) skriver också att genom att man har god rumsuppfattning kan man bland annat 

skilja på här och där, bakom, inom, bredvid och under. Och genom att man har god 

tidsuppfattning kan man skilja på nu och då och sedan, samt vad som är före och efter. Kylén 

(1981) tar också upp att man genom kvalitetsuppfattning kan förstå att föremål finns till, fast 

man inte kan se dem liksom att objekt inte förändrar färg, form eller storlek. Han nämner 

också att man genom kvantitetsuppfattning bland annat kan skilja på mer, mindre och lika 

mycket. Man kan lära sig naturliga tal, hela tal och andra talmängder och genom att man har 

en orsaksuppfattning ser man ett samband mellan händelser, varför saker sker (Kylén, 1981). 

 

Ordet utvecklingstörning, som man använde sig av förr, syftar på skada uppkommen under 

barnets utvecklingsperiod, vilket leder till ett begåvningshandikapp. Denna benämning är inte 



rätt vald med tanke på att ett barns utvecklingsperiod varar i 16 år. Benämningen 

utvecklingsstörning har tidigare också kallats efterblivenhet och sinnesslöhet. Orsaken var, 

enligt en teori från 1500-talet, att vid psykisk sjukdom kunde sinnena vara sjuka eller slöa 

vilket gav upphov till sinnessjukdom och sinnesslöhet. Enligt denna teori kunde man genom 

träning av de slöa sinnena förbättra sina sinnesfunktioner. Denna teori tar man avstånd från 

idag (Kylén, 1981). 

 

Kylén (1981) skriver också att ett barn med begåvningshandikapp är precis som barn utan 

något begåvningshandikapp beroende av samspel med sin omgivning. Barnet får genom sin 

närmaste omgivning reda på om det är omtyckt och har rätt att finnas till. Eller om barnet 

finns till bara för att man ska vårda och stötta det enligt svensk norm. Det finns idag inget 

medel som kan minska eller ta bort begåvningshandikapp. Men Kylén (1981) skriver att 

mekaniska eller kemiska skador som kan orsaka ämnesomsättningsrubbningar och 

undernäring kan leda till att den biologiska basen där tänkandet finns blir skadat. Och detta 

leder i sin tur till att det tänkandets abstraktionsnivå sänks (Kylén, 1981). 

 

Man ansåg förr att det var ovanligt att någon som hade Downs syndrom kunde lära sig läsa. 

Men rapporter från USA visar att vid rätt pedagogisk träning kan 75 % lära sig att läsa 

(Annerén, 1997). Jag har inte hittat någon forskning som talar om hur man förhåller sig till 

detta i Sverige. 

 

En del forskare talar om begreppet psykisk utvecklingsstörning som är synonym till mental 

retardation. Detta betyder i sin tur förlångsamning, fördröjning. Man har i många länder utfört 

forskning om nervledningshastigheten, det vill säga den hastighet med vilken de elektriska 

impulserna överförs längs de nervfibrer som vi har i våra centrala och perifera nervbanor. Det 

man har frågat sig är om smarta människor processerar den information man får snabbare än 

de som är mindre smarta. Man är oense i denna fråga. Forskare har kommit fram till både ja 

och nej i den frågan. Om en långsam perifer nervledningshastighet skulle vara lika med en låg 

intelligens borde detta vara märkbart hos människor med mental retardation som Downs 

syndrom (Ryde-Brandt 1997). 

 



 

2.2  Synen på funktionshinder under 1900-talet 
Göran Graninger som är historiker och forskningsledare vid de tvärvetenskapliga 

Temainstutionen vid Lindköpings universitet samt ordförande i Centrum för 

handikappvetenskap där och Johan Lovén som varit socialdirektör i Norrköping har jobbat 

ihop. Båda två har medverkat i olika utredningar inom handikappområdet och hade i slutet av 

1980-talet ett samarbete med förra medicinalrådet och professorn i psykiatri Karl Grunewald. 

De kom fram till att läkarna i början av 1900-talet visade ett tämligen litet intresse för de 

kunskaper beteendevetenskaperna kommit fram till. Det dröjde ända till 1950-talet innan 

barnläkarna började inse hur viktigt det var att barn med Downs syndrom under sin uppväxt 

fick psykologisk och pedagogisk stimulans. Länge såg man barn med funktionshinder som 

obildbara och begåvning ansågs vara något statiskt som inte gick att påverka (Graninger & 

Lovén, 1994). 

 

Det har funnits ett samarbete inom den nordiska omsorgen av utvecklingsstörda ända sedan 

början av 1900-talet och sedan 1899 har det funnits en nordisk tidskrift om 

utvecklingshämning som började ges ut i Danmark. Följer man tidskriften, vilken har haft 

skiftande namn från dess start, kan man se att Danmark länge var ledande inom det här 

området. Men det nordiska samarbetet var omfattande (Graninger & Lovén, 1994). 

 

Under sextiotalet var det på nordiskt basis ett antal lärorika möten mellan de nordiska 

länderna. Det var vid dessa sammankomster som konceptet kring normaliseringsprincipen tog 

form. Danmark hade i själva verket redan på försorgschefens initiativ 1959 fört in frågan om 

normaliseringens villkor i lagstiftningen. Denna fråga talade man om vid många av mötena 

man hade, men det var först 1964 som man tog upp denna normalisering och benämnde den 

princip (Graninger & Lovén, 1994). 

 

Graninger, Lovén och Grunewald kom fram till ett intressant historiskt förlopp, som såvitt 

man vet ingen har skildrat ännu. Det är hur de barn som av fattigdom och understimulans och 

svag begåvning försvann från skolundervisningen i Sverige. De bara rann bort på något sätt 

och fanns plötsligt inte längre. Denna förändring märktes redan på sextiotalet. När man kom 

ut på särskolorna såg man helt andra ansikten än man sett ett årtionde tidigare. Borta var alla 

de nyfikna barnen som inte hade några kroppliga störningar. Särskolorna fick ta emot allt 



mera ”komplicerade barn”. Många protesterade och tyckte att de fick fel barn. Man tvingades 

tala om för dem att de barn som ska gå på särskolor har någon form av kroppslig störning, de 

barn som bara var lite sena i sin utveckling skulle inte i särskolorna längre (Graninger & 

Lovén, 1994). 

 

Graninger och Lovén skriver också om att de reportage som visades i TV med de 

funktionshindrade var betydelsefulla för genom dessa reportage fick man en annan syn på 

funktionshindrade. Dittills hade svårt funktionshindrade människor inte funnits ute i samhället 

eller synts på gator och i affärer. Ännu mindre visades fotografier av funktionshindrade 

människor. Det fanns till och med en oskriven lag som sa att man inte fick fotografera svårt 

skadade människor på anstalter. Detta reagerade både Graninger och Lovén på. Och detta sätt 

att se på funktionshindrade människor visar hur lite man visste om deras sociala behov 

(Graninger & Lovén, 1994). 

 

Synen på att det kunde vara omgivningen som var den handikappande faktorn och inte 

individen i sig växte fram inom handikapprörelsen under 60-talet. Man dömde ut 

vårdhemmen för de handikappade och i riksdagen beslutade man sig för att lägga ner de stora 

institutionerna. Detta ledde till att alla funktionshindrade började synas allt mer i samhället. 

Det skedde en integrering funktionellt, socialt och samhälleligt (Skolverket 2005). 

 

För att stimulera till en ökad delaktighet och gemenskap påbörjades integrering av särskolans 

elever på 1970-talet. Om man vill ha en skola för alla måste man tänka om. Det är mycket 

sällsynt att det finns en undervisning som ser till alla elever i skolan. Det är de olika 

faktorerna så som skolans klimat, pedagogiska metoder bland lärarna och skolkamraternas 

attityd som bestämmer hur lyckad integreringen blir för de funktionshindrade (Skolverket 

2005). 

 

Synen på social rättvisa kan urskiljas från två perspektiv. Ett synsätt är kompensatoriskt vilket 

innebär att de barn med sämre villkor får mer hjälp för att nå samma nivå i kunskap som sina 

kamrater. I det andra synsättet är det den demokratiska värdegrunden och deltagarperspektivet 

vilket är grunden för full social gemenskap (Skolverket 2005). 

 

Den utformning av skolan och den utbildning som ges har över tid varit nästan samma. Man 

börjar skolan vid en viss ålder och slutar den ett antal år efter. En elevs betyg utgår från vilken 



prestation som utförts. Vilka barn som är i behov av särskilt stöd hänger samman med hur 

skolan definierar begrepp som normalt och avvikande. Det är inte alla som är i behov av 

särskilt stöd som har ett funktionshinder, liksom att alla med funktionshinder inte alltid 

behöver särskilt stöd för att uppnå kunskapsmålen (Skolverket 2005) 

 

Man genomförde 1993-98 ett forskningsprojekt i Norge. Här studerade man de sociala och 

kulturella faktorer som skapar ett behov av särskilt stöd. I denna rapport fick man fram små 

skillnader mellan den specialundervisning som ges till funktionshindrade och den som ges till 

dem som inte får hjälp trots att de har svårigheter. I frågan hur mycket en elev inkluderas eller 

exkluderas beror på den pedagogiska orientering som den berörda läraren har (Skolverket 

2005). 

 

2.3  Funktionshinder i skolan 
Om man ser till ordet integration så kommer det av latinska adjektivet ”integer”, och detta är 

en sammansättning av motsatsprefixet ”in” och verbet ”tangere” och betyder röra. Integer 

brukar på svenska översättas till orörd, hel, odelad och jungfrulig. Detta uttryck säger att 

integration innebär något som är helt, som inte kan, får eller bör delas. Detta styrker påstående 

att segregation är något förvrängt då det beskriver ett inbrott i en naturlig och nödvändig 

helhet. Vilket lämnar plats för en betydelse med innebörden att restaurera eller återställa något 

till den ursprungliga helheten, eller att man bygger upp en helhet av de olika beståndsdelar 

man har. Vilket har betydelse för den process som vi idag kallar skolintegrering (Rosenqvist, 

1996). 

 

Om man ser till den nutida läroplanen kan man säga att innebörden med ”En skola för alla” är 

ett mål att sträva efter. För alla barn och ungdomar har rätt till en optimalt och likvärdigt 

lärande och utveckling. Detta oberoende av vilka förutsättningar man har. Och alla barn och 

ungdomar ska vara i skolan. Detta för att skolan ska kunna vara utvecklande i vårt samhälles 

demokrati (Emanuelsson, 1996). 

 

Detta blir intressant även i samband med en diskussion om integration som målsättning i 

skolan. Ska man låta integrera alla funktionshindrade barn eller inte? Man kan också utläsa ett 

ytterligare syfte med en sådan, nämligen att den ska bevara eller skapa hela, sunda, 

ofördärvade människor. Denna tolkning av vad man menar med ordet integrering blottar 



samtidigt två nivåer av integration, nämligen den individuella, att bevara sin integritet, och en 

social, att sammanföra människor till – eller inte avskilja dem från – en helhet (Rosenqvist, 

1996). Är det rätt mot de funktionshindrade att känna en press att prestera lika bra som de 

barn som inte har ett funktionshinder? Avskiljer man inte dem från helheten genom denna 

handling? 

 

När man införde grundskola så gjordes en genomgång av läroplanerna och Lgr 62 kom till. 

Då fick alla barn med funktionshinder allmän skolplikt. Nu skulle skolans verksamhet omfatta 

alla elever, en heterogen grupp med skilda personlighets- och begåvningstyper. 

”Grundskolans mål var vid införandet att skapa lika villkor för lärande oberoende av elevens 

bakgrund” (Assarsson, 2003, s.19) 

 

Trots kraftig förstärkning av specialundervisning visar studier från 1965 och 10 år framåt att 

denna undervisning inte var framgångsrik. Detta ledde till en ny läroplan 1980, Lgr80 Nu var 

utgångspunkten alla elevers möjlighet till utveckling, där vissa behöver mer stimulans. Nu 

utarbetade man åtgärdsprogram och fokus flyttades från eleven till skolan arbetssätt.   ”Inom 

skolan ska resurserna fördelas så att de i första hand riktas mot elever med behov av särskilt 

stöd, innan de används för andra ändamål. Endast undantagsvis fick en elev med stora 

svårigheter placeras i särskild undervisningsgrupp under en längre tid och då först efter en 

noggrann utredning” (Assarsson, 2003, s.22) 

 

Den läroplan som kom 1994, Lpo94 utgår från värderingar som förståelse och empati, att ha 

sin frihet och integritet att alla har ett lika värde, jämlikhet mellan könen samt att man kan se 

till de svaga och utsatta i samhället. Detta gör att det kan skilja sig från en kommun till en 

annan beroende på hur läroplanen tolkas. Nu ska man se till varje enskild individs särskilda 

behov, funktionshindrad eller inte och detta kan variera beroende på vad läraren på skolan 

tycker är behov för den enskilde eleven (Assarsson 2003). 

 

Barn i Sverige mellan 7-16 år har i dag allmän skolplikt, viket innebär att alla barn har rätt till 

kostnadsfri utbildning. Detta gäller även de barn som är i behov av särskilt stöd, och det gäller 

även för fortsatta studier på gymnasienivå. Detta har man också tänkt införa på fortsatt 

kommunal vuxenutbildning (Komvux) och högskolenivå någon gång i framtiden. Så att även 

ungdomar och vuxna kan få högra utbildning fast de är i behov av särskilt stöd (Assarsson 

2003). 



Begreppet integrering kan stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet integration. Detta 

innebär en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och lika värde och just därför 

rätten till hel och full delaktighet och medansvar för att forma helheten. Beteckningen 

integrerad om en eller några individer i en grupp är snarast ett tecken på deras isolerade 

situation genom att den utpekar någon som avvikande från den vanliga normen. Man måste 

fråga, vem eller vilka är det som ”delar ut” dessa etiketter Emanuelsson, (1996)? Denna fråga 

belyser en viktig punkt anser jag. Vem bestämmer vem som har ett avvikande beteende, och 

varför? Varför ska man sätta etiketter på vad som är rätt eller fel? Min uppfattning är att det är 

föräldrar som bestämmer om och hur mycket man vill integrera sitt barn i skolans verksamhet. 

 

Integrerad undervisning kan inte bli meningsfull om inte också undervisningens innehåll och 

inriktning bearbetas. Om så inte sker, har en förändring av organisationen ett begränsat värde. 

En elev med funktionshinder kan naturligtvis vara lika isolerad och/eller segregerad i en 

”vanlig” grupp eller klass som i en segregerad eller särskilt undervisningsgrupp, om eleven 

inte har reella möjligheter till en full delaktighet i meningsfulla arbetsuppgifter (Emanuelsson, 

1996). 

 

För att man ska kunna utveckla integrerade skolor i tätorter och landsbygd krävs det att man 

har en tydlig formulering om hur man har det med finansieringen av skolorna, bekämpningen 

av fördomar och upplysta och positiva förhållningssätt. Man måste kunna ge en bra 

behovsanpassad fortbildning och nödvändiga stödtjänster för alla elever.  Det ska finnas 

tydliga läro- och kursplaner, ändamålsenliga lokaler och en fungerande skolorganisation med 

tillfredsställande personalbemanning. Det ska finnas en väl genomtänkt pedagogik och 

möjlighet till utvärdering av skolarbetet, samt etiska normer och möjlighet till icke 

schemalagd undervisning (UNESCO, 2001). 

 

De rektorer som finns på skolorna har ett stort ansvar i att stimulera till ett bra förhållningssätt 

och till att de ordinarie klasslärarna och den stödpersonal som finns kan samarbete effektivt. 

Alla barns föräldrar ska känna att de får ta del i den undervisning som bedrivs. Rektorerna ska 

också ge klasslärarna möjlighet att kunna arbeta med de resurser som finns tillgängliga både i 

och utanför skolan för att stödja och hjälpa eleverna i deras utveckling (UNESCO, 2001). 

 
”Specialundervisningen skall inkluderas i forskningsinstitutionernas forskning och utvecklingsprogram och vid 

de enheter som utarbetar läro- och kursplanerna. På det området bör särskild uppmärksamhet ägnas 



aktionscentrerad forskning med tonvikt på nya koncept vid framtagning av undervisnings- och 

inlärningsstrategier” (UNESCO, 2001, s.34)  
 

Här bör alla klasslärare i skolan aktivt delta både i de praktiska insatser som görs och 

reflektionen som ingår. Detta kan ge en bra utgångspunkt när man i framtiden ska utforma ett 

nytt åtgärdsprogram (UNESCO 2001). 

 
För att ge en bra integrering för barn i behov av särskilt stöd bör man se till de 

utvecklingsplaner som finns för förskolebarnen. Här är det viktigt att man kan ge dessa barn 

en möjlighet att hitta sitt sätt till bästa möjliga inlärning. För att lyckas med detta är det bra att 

på tidigt stadium komma fram till och bedöma vilka särskilda behov barn med ett 

funktionshinder har. Och att man ger dem den stimulans som de behöver. Man bör också 

utveckla ett pedagogiskt program som främjar deras fysiska, sociala och intellektuella 

utveckling så att de är mentalt förberedda för den skolundervisning som kommer när de börjar 

grundskolan (UNESCO, 2001). 

 

De ungdomar som är funktionshindrade bör under sin skolgång få hjälp att så mjukt och 

smidigt som möjligt klara övergången från skola till ett förvärvsarbete. Här bör man hjälpa 

eleverna att bli självständiga och ge dem övningar i färdigheter i det sociala och 

kommunikativa. De läroplaner som finns för särskolor ska innehålla konkreta program som 

innehåller en bra övergång. Detta bör aktivt genomföras av yrkesvägledare, 

arbetsförmedlingar, fackföreningar, lokala myndigheter och de myndigheter och 

institutionerna som är berörda (UNESCO, 2001). 

 

I FN: s konvention om barns rättigheter slår man fast att alla barn har rätt till en utbildning, 

det är en mänsklig rättighet. Det ska ges plats för alla barn i skolan och alla ska få det stöd 

som behövs för en bra utbildning. Alla är olika och lär sig på sitt sätt. Det är först när man 

sätter barnet i centrum och ser till barnets behov och möjlighet att utvecklas som man kan 

uppnå en skola för alla barn (UNESCO, 2001) 

 

Man har stadsfäst alla barns rätt till undervisning i en allmän deklaration om de mänskliga 

rättigheter som finns. Som människa har man också rätt att föra fram sitt önskemål om sin 

utbildning, funktionshindrad eller inte. Som förälder har man också rätt att få fråga vilken 

utbildningsform som kan vara lämpligast för sitt barn. När man ser till elever i behov av 



särskilt stöd så bygger undervisningen på en sund pedagogik. ”Den utgår från att alla 

skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till 

barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden 

om inlärningsprocessens takt och natur ”(UNESCO, 2001, s. 23). 

 

När det gäller skolgången för barn med ett funktionshinder så väljer ofta föräldrarna särskolor 

eller friskolor. Särskolorna har en speciell skolform för funktionshindrade och de finns ofta i 

anknytning till vanliga grundskolor. Friskolorna har integrerade klasser som passa till vissa 

funktionshindrade barn. Sin fritid tillbringar många av de funktionshindrade barnen på 

fritidshem. I och med detta så får personalen där möta funktionshindrade barn på 

fritidshemmet och en integrering sker (Hellström, 1993). 

 

Undervisningen i skolan skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och När det gäller 

sättet att lära sig på är det viktigt att man får göra det i sin egen takt. Detta tar bland annat 

Hellström (1993) upp.  behov.  I skollagen står det att utbildningen inom varje skolform ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. I Lärarens handbok står det att, 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla”. (Lärarförbundet, 2002, s.9) Det ska inte ha någon 

betydelse om man är kvinna eller man, svag eller stark. Alla har vi samma rätt till frihet och 

integritet (Lärarförbundet, 2002). 

 

Dysthe (1996) skriver i sin bok att en elevsyn som är bra är den så kallade från-nybörjare-till-

expert. Som elev skall man på sitt viss ta reda på saker så att läraren och de andra ser en 

utveckling av kunskapsnivån. Denna metod har används så länge som man har lärt sig ny 

kunskap. Denna elevsyn fungerar bra till elever både utan och med ett funktionshinder. Man 

har länge forskat i om vilket av skrift och tal som är viktigast. Många tycker att talet bara är 

en lättare form av skriften. Men om man ser till historiskt perspektiv, så är skriften en sen 

företeelse. Talat har människan gjort i över två miljoner år, men som man vet så har skriften 

bara funnits i fem tusen år. Det är därför viktigt att man lär alla elever att tala och skriva. 

Detta för att de ska klara sig utanför skolans väggar (Dysthe, 1996).  

 

Idag är inte begreppen funktionshinder och handikapp sammankopplade. Ett handikapp 

uppstår när till exempel en rullstolsbunden inte kan ta sig uppför trapporna. Detta innebär inte 



att hon/han behöver stöd i studier utan bara vissa anpassningar i miljön, så som hiss eller 

ramp. Ett funktionshinder eller funktionsnedsättning innebär en skada som finns och hindren 

som uppkommer kan och ska minimeras genom åtgärder (Skolverket, 2005). 

 

Det har under de senaste åren skett betydande förändringar i landets kommuner inom 

fritidsverksamheten, skol- och barnomsorgen. Dessa förändringsprocesser sker fortfarande 

och då ofta med konsekvensen att verksamheten får mindre resurser (Emanuelsson, Persson, 

Rosenqvist, 2001). 

 

2.4    Avvikelse och makt 
Rosenqvist och Tideman skriver i sin avhandling att det är vilka värderingar och idéstrukturer 

som finns i vårt samhälle som avgör hur vi skiljer på människor och människor. Man har 

genom tiden haft olika åsikter på vad som är normalt och vad som är avvikande i en 

människas beteende. Att få ett annorlunda och avvikande barn ansågs fram till början av 

1800-talet vara ett gudsstraff. Man såg det också som att barnet bytts bort mot till exempel en 

trollpackas barn vid födseln. Under 1800-talet kom man fram till att barn som föds med ett 

avvikande beteende har medicinska eller pedagogiska brister. Nu började man också skilja på 

psykiskt utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. Dessa två grupper fick nu olika behandling och 

placerades på olika instutioner (Rosenqvist & Tideman, 2000). 

 

Rosenqvist och Tideman tar också upp att på 1900-talet började man att göra olika 

intelligenstest för att skilja ut de svagbegåvade från skolundervisningen. Man diskuterade hur 

man skulle göra för att urskilja de begåvningssvaga från skolundervisningen utan att det 

skulle drabba de som var socialt eller ekonomiskt fattiga. Det var i Sverige fram till mitten av 

1950-talet bara de lätt utvecklingsstörda barnen som fick undervisning. De ansågs vara 

bildbara och fick därför lite undervisning på särskilda skolor (Rosenqvist & Tideman, 2000). 

I denna bok skrivs det också om att när den fysiska integreringen av särskolor, när de 

funktionshindrade barnen kom in i skolans lokaler tog fart under 1970-talet, både av 

ideologiska och ekonomiska skäl började integreringsmodellen ifrågasättas. Att man flyttade 

in särskolorna i samma lokaler som vanliga grundskolans ledde inte automatiskt till ett 

samarbete mellan de båda skolformernas elever och lärare. När man sedan under 1990-talet 

kommunaliserade särskolorna motiverade man det med att det skulle underlätta utvecklingen 



till ”en skola för alla”. Kommunen blev nu ansvarig för all undervisning i skolan (Rosenqvist 

& Tideman, 2000). 

 

I en bok från Skolverket från 1998 tar man upp att man inrättade de så kallade svagklasserna i 

de större städerna under 1910-talet. Lärarna i folkskolan protesterade och menade att detta 

skulle leda till en sortering av de som var normala bland de barn som var bättre eller sämre 

begåvade. Förespråkarna till svagklasserna tyckte att det var bra att dela upp svagt begåvade 

barn, detta skulle ge alla grupper bättre förutsättningar. Det infördes skolplikt för 

rörelsehindrade först 1962 i Sverige då det kom en ny läroplan. Denna nya läroplan gav en 

dramatisk expansion av specialundervisning. 1972 var det mer än var tredje elev som hade 

särskilt stöd under kortare eller längre tid under sin skolgång. När sedan Lgr80 kom fortsatte 

man att utveckla de insatser man gav till eleverna. Bland annat utbildade man lärare som 

kunde undervisa dessa elever. När man under 1990-talet kommunaliserade särskolan och de 

nya Lpo94 och Lpf94 kom innebar det att all resursfördelning med mera fördes över till en 

kommunal nivå (Skolverket, 1998). 

 

Det är enligt Rosenqvist viktigt att granska hur vi, som vanliga medborgare betraktar och 

accepterar olika former av avvikelse. Goffman (1972) skriver enligt Rosenqvist att man kan 

skilja på två sorters avvikare nämligen de frivilliga eller avståndstagarna och de sociala 

avvikarna. De sociala avvikarna blir utnämnda som avvikande utan att de själva önskar det. 

Och genom de samhälleliga tryck som utövas accepterar de så småningom sin avvikande roll 

– de blir stigmatiserade. Skolan kan bidra till en förändrad syn på detta genom att i minsta 

möjliga utsträckning avskilja elever från gemenskapen och aldrig göra detta utan att den 

berörde personen själv önskar det och det får framför allt aldrig vara ett kostnadsskäl. Här kan 

skolan med sin målsättning att vara en skola för alla, med sin sammanhållande idé bli särskilt 

viktig för utvecklingen av integrationen (Rosenqvist, 1996). 

 

2.5   Åtgärdsprogram 
Det är viktigt att se till helhetssynen när man ska börja med de åtgärder som är tänkta. Med 

helhetssyn menas att utgå från människans totala situation i samhället, i familjen, i arbetet 

med mera. Det ingår också i socialnämndens arbete att göra individinriktade insatser som är 

direkt anpassade till individuella behov. För att detta ska vara möjligt så måste all personal 



inom barnomsorg och skola skaffa sig alla uppgifter som finns om det berörda barnet, så väl 

den enskilda individen som familjens (Larsson-Swärd, 1995). 

 

En annan uppgift som finns, är att göra en normalisering. Det innebär att samhället skall 

stödja människor så att de så långt som möjligt får vara, leva och bo som andra. Detta leder 

till att individen integreras i samhället. I skolan ska barn integreras i grupper men i det flesta 

fall sker det individuellt. Det finns vissa villkor som ska vara uppfyllda om integreringen av 

barnen med behov av särskilt stöd i skolan ska vara framgångsrik. Det första är strukturella 

villkor det vill säga, mindre barngruppsstorlek och personalförstärkning. Personalen måste 

också få en god utbildning och fortbildning om behovsbarn och god handledning. En klar 

målsättning för varje enskilt barn är viktigt, för att personalen ska kunna förbereda för en god 

integrering (Larsson-Swärd, 1995). 

 

Barn ska så länge som det är möjligt få behålla sin lärare i skolan, detta för att ge trygghet och 

möjlighet att undvika separationer som gör dem otrygga. Flexibilitet innebär möjlighet till 

utformning av individuella insatser. Detta ger personalen inom skolan möjlighet att ta hänsyn 

till det individuella barnets behov, men detta kan begränsas av bland annat vilka ekonomiska 

ramar som finns på skolan. Närhetsprincipen innebär att sätta in insatser så nära barnets 

hemmiljö som det är möjligt. Detta för att det är viktigt med den invanda miljön. Barnets 

behov styr vilka åtgärder som bör sättas in. Det kan gälla motorisk träning, träning av olika 

färdigheter i skolan, personlighets- och socialträning med mera. Det åtgärdsprogram man 

sätter in, bör innehålla moment som problemprecisering, beskrivning av barnets behov, mål 

för åtgärdsprogrammet och planering av åtgärder (Larsson-Swärd, 1995). 

 

 

Behovsanalys för enskilt barn – det första steget som bör tas, är att ta reda på vilket eller vilka 

behov det enskilda barnet har. Sedan se hur barnet har det med sin finmotorik, grovmotorik, 

hörsel och språk med mera. Detta görs genom en kartläggning där personalen gör 

observationer och dokumentationer av barnet i fråga, samt att man samtalar med barnets 

föräldrar om hur barnet är i sin hemmiljö. Genom detta får personalen en helhetsbild av barnet 

som man sedan kan arbeta utifrån (Larsson-Swärd, 1995). 

 

Personalens programplanering – efter kartläggningen upprättas sedan ett åtgärdsprogram. 

Detta kan variera, men bör innehålla både de positiva faktorerna hos barnet som man kan 



vidareutveckla, men också de negativa som kan åtgärdas. När det gäller det fortsatta arbetet är 

det skolans personal och föräldrarna som är de viktigaste personerna kring barnet. Det är 

endast de personer som är engagerade i det fortsatta arbetet med barnet som bör delta i arbetet 

med barnet. Detta för att arbetet ska bli lättare och minimera barnets kontakter med allt för 

många personer. Skolpersonal och föräldrar sätter tillsammans upp delmål och slutmål som de 

vill att barnets ska uppnå. För att uppnå dessa mål behövs olika metoder att arbeta utifrån. Det 

fortsätts att göra observationer för att ser hur barnet utvecklas och vad det är som behöver 

ändras på i åtgärdsprogrammet. En åtgärd kan vara att ge stöd åt det enskilda barnet för att 

detta ska kunna nå en optimal utveckling. Det kan röra sig om att stödja ett barn och dess 

språkliga utveckling eller dess motoriska färdighet. Det är viktigt att både personal och 

föräldrar kan prata öppet med varandra, så att båda parter vet vad som planerats för barnet. Ett 

vänligt och rakt budskap är en bra väg att nå varandra på (Larsson-Swärd, 1995). 

 

Uppföljning av uppsatta mål görs utifrån den planering som gjorts tillsammans med 

föräldrarna. Uppföljningen kan göras en gång i månaden eller så ofta det behövs med tanke på 

barnets behov och den målsättning som satts upp. Med denna uppföljning ingår också att 

någon gång per termin gå igenom de åtgärdsprogram som finns på skolan med ansvarig 

person på förvaltningsnivå, barnomsorgsassistent, inspektör eller liknande. I fråga om 

förskola och inskrivning där kan syftet vara att se till en lämplig förskola. Med detta menas att 

man kanske kan välja en förskola som inte är så hårt belastad redan eller en där det redan 

finns ett barn med samma behov innan. Detta kan göra att det kan sparas in på resurser 

(Larsson-Swärd, 1995) 

 

 

2.6    Problemformuleringen 
Utifrån min studie så är syftet att undersöka hur en vardag ser ut i förskola, fritidshem och 

hemmiljö är för barn med Downs Syndrom och andra funktionshinder.  

- Sker en utveckling? 

- Påverkas självkänslan? 

 



 

3  Metodiska riktlinjer 
3.1  Teoretisk utgångspunkt 
Om man ser till lärandet i sig kan man säga att det är en nödvändig och naturlig del i barnets 

utveckling. Allt man gör bygger på detta. Det finns två traditioner som dominerar när man ser 

till lärandet. Den ena är det sociokulturella perspektivet som Vygotsky utgår ifrån. Utifrån 

detta perspektiv menar man att människan föds och utvecklas utifrån ett samspel med sin 

omgivning. Det centrala är kommunikation och språkets användning. Den andra är Piaget som 

sätter människan i fokus. Det vill säga att lärandeprocessen kommer inifrån barnet själv och är 

medfött (Säljö, 2005). 

 

3.2  Metodöverväganden 
Den metod som jag bestämde mig för att använda i min uppsatsskrivning är intervjuer. Med 

intervjuer så kunde jag få fram hur barn med Downs syndrom kan ha det i förskolan, 

korttidsboende, fritidsverksamheten och hemma. Jag kom fram till att genom att göra en 

intervju var det troligare att jag skulle få mer uttömmande svar än genom en enkät. Detta 

eftersom vid en enkät undersökning hade det varit fler ja och nej och kortare svar.  

 

3.3  Metodval                                                                                                            
En intervju är enligt Denscombe (1998) ett arrangerat möte och skall handla om ett speciellt 

ämne. Det är forskaren som bestämmer vad som skall tas upp och det är även han/hon som 

håller i trådarna och styr innehållet i intervjun  Denscombe, (1998). 

 

 

En intervju kan göras på många sätt och man kan använda sig av en del hjälpmedel för att 

underlätta för sig själv. Det kan vara bra att använda sig av en bandspelare och ett 

anteckningsblock. En del använder en videokamera för att få med gester och miner. Använder 

man sig av en videokamera, är det mycket lätta att informanten kommer av sig och inte är lika 

koncentrerad, men man fångar helheten i intervjun. Med en bandspelare får man inte med de 

icke verbala kommunikationerna Denscombe, (1998). 

 



3.4   Urval 
Jag valde att göra min första intervju på en förskola för att på så sätt se hur man undervisar 

barn med Downs syndrom från förskola och upp genom grundskolan. Jag fick kontakt med en 

kvinna i förskolans personal genom att ringa till kommunkontoret i det samhälle jag valt att 

göra denna intervju. Jag ringde sedan och pratade med henne och bestämde tid och plats. 

 

Min andra och tredje intervju fick jag hjälp med av en enhetschef inom handikappomsorgen i 

det samhälle jag valt för dessa två intervjuer. Av henne fick jag namnet på ett korsttidsboende 

och fritids. Jag ringde sedan och pratade med en i personalen och bestämde då en tid för en 

intervju.  

 

3.5  Genomförande 
Min första intervju var med en kvinnlig förskolelärare som är assistent till en flicka med 

Downs syndrom. Vid denna intervju fick jag svar på alla de frågor jag ställde. Intervjun 

gjordes på flickans förskola, när alla barnen var ute och lekte och tog runt 45 minuter att göra. 

De svar jag fick var uttömmande och jag ner svaren i ett block för att bearbeta senare. 

 

Den andra intervjun jag gjorde utfördes på ett fritidshem för funktionshandikappade. Det var 

två personliga assistenter som arbetade på fritids som blev intervjuade. Intervjun gjordes 

innan barnen kom till fritids. Jag fick svar på mina frågor och skrev ner dem i mitt block.  

 

Den tredje intervjun gjordes på ett korttidsboende för funktionshandikappade. Detta boende 

hörde ihop med fritidshemmet där jag gjorde min andra intervju. Detta gjorde att det var 

samma kvinnor som blev intervjuade som vid föregående intervju. Båda intervjuerna tog 

tillsammans runt 2 timmar att genomföra. Jag fick uttömmande svar på frågorna jag ställde. 

Här använde jag mig av ett block som jag skrev ner svaren på jag fick frågorna. På 

fritidshemmet och korttidsboendet inom handikappomsorgen fanns det också andra barn med 

andra typer av funktionshinder. 

 

3.6  Metoddiskussion 
Jag ville genom mina intervjuer ta reda på om barn med Downs syndrom har samma 

förutsättningar som barn utan ett funktionshinder i skolan, fritidsverksamheten och hemma. 

Den metod jag valde var att leta upp litteratur om detta funktionshinder och läsa om ämnet. 



Jag hade sedan tidigare en uppsats om Downs syndrom som var till stor nytta för 

formuleringen av mina intervjufrågor.  

 

3.7  Metodkritik 
När det gäller val av skolor och fritidshem hade jag hört mig för inom kommunen och visste 

var jag skulle vända mig. För att komma igång med min uppsats fortare hade jag kunna 

förbereda mig med aktuellt litteratur bättre. Jag kunde även ha bestämt datum för mina 

intervjuer tidigare, men min skrivarpartner kunde inte gå sin sista termin och därför fick jag 

börja planera om min arbetsstruktur. Jag hade också planerat in en intervju på en 

Montessoriskola men fick avslag. De ville ha ett bättre underlag än det jag kunde ge dem. Jag 

tror att jag hade fått en djupare inblick i funktionshindret Downs syndrom om jag haft en 

skrivarpartner att bolla mina tankar med. Det hade också varit bra att haft två par öron som 

lyssnat vid intervjuerna eller använt en bandspelare. Jag skulle ha kunnat få ett mer 

uttömmande svar om jag haft möjlighet att använda en bandspelare, men i och med att vi satt i 

lugn och ro och gick igenom frågor och svar fick jag med det mesta.  

 

3.8  Etiska överväganden  
När det rör forskning som har med människor att göra finns det regler av både nationell och 

internationell karaktär. I fråga om personuppgifter så innefattar dessa all slags uppgifter som 

rör en person, både direkt och indirekt om personen är i livet. Det finns vissa personuppgifter 

som klassas som ömtåliga och känsliga. Under dessa hör bland annat allt som rör en persons 

hälsa. Man har också tystnadsplikt när man utför ett arbete som rör andra människor och det 

är viktigt att tänka på sekretesslagen och inte föra något vidare till obehöriga personer och att 

alla har rätt att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2003). I min C-uppsats har jag varit noga 

med att inte namnge personerna i arbetet med deras riktiga namn. Jag har inte heller skrivit i 

vilka kommuner, förskolor, fritidshem och boende som jag gjort mina intervjuer i och på. Alla 

namn är därför påhittade i mitt arbete. Detta med tanke på den lag som finns om 

personuppgifter. 



4   Empiri 
4.1  Intervjuer     
Jag har valt att intervjua en förskolepersonal/assistent, en fritidspersonal och en skolpersonal i 

tre olika verksamheter som har barn med Downs syndrom. Detta gjorde jag för att få en större 

vidd på mitt arbete och se om man arbetar efter samma riktlinjer. Flickans namn är fingerat. 

Frågorna under intervjuerna finns att läsa i bilaga 1.  
 

4.1.1 Förskolepersonal/assistent  
Denna intervju utfördes i ett grupprum på en förskola när denna avdelnings barn var ute på 

lek och med en personligassistent till en flicka som heter Anna och är tre år. När jag kom till 

förskolan presenterade jag mig och väntade på att alla barn gått ut. Jag berättade att jag går 

min sista termin och att jag gör min c-uppsats nu. Valet av plats och tidpunkt, bestämdes vid 

ett telefonsamtal veckan innan.  

 

Förskolepersonalen/assistenten berättar: 

När Annas föräldrar skulle välja vilken förskola Anna skulle börja på, så valde de att åka runt 

till förskolorna i kommunen för att komma fram till vilken som var lämpligast för Anna. Till 

sist valde de vår skola. Våra dagliga rutiner som måltider och vilan är de samma, men vi har 

andra aktiviteter som kan skilja sig från dag till dag, så som utflykter och promenader.  

 

En dag hos oss börjar med öppning klockan halv sju. Vid åtta är det dags för frukost för de 

barn som kommit till förskolan. Sen har vi någon lugn aktivitet, som läsning. När klockan 

blivit halv tio har vi en samling med en ny aktivitet eller så väljer vi att fortsätta på en som 

redan är påbörjad. Efter denna samling så tar vi på alla barnen och går ut en runda. När vi 

kommer in efter utevistelsen så får de barn som vill samlas och sjunga eller göra något annat 

ihop ha en liten samling till. Vid halv tolv är det dags för lunch fram till klockan tolv. Efter 

lunchen har Anna en enskild samling fram till kvart i ett där hon tränar med sin assistent. 

Denna stund är den enda som hon inte är med de andra barnen. Sen blir det lite fri lek, först 

inne sen går vi kanske ut en stund innan det är dags för mellanmålet klockan halv tre. Sen är 

det lek inne eller ute beroende på väder som gäller fram till det är dags för barnen att gå hem. 

 

När det gäller vilka hjälpmedel vi har som hjälp för att stimulera Annas utveckling så är det i 

första hand Karlstadmetoden som vi går efter. Detta är en tankemodell som bygger på en 



humanistisk syn på människor och människors utveckling. Man arbetar med språket, att alla 

har ett människovärde, att människan är ett subjekt och utvecklas ständigt, att man är en social 

varelse som lever också i gemenskap med andra. Man arbetar också med människans inre liv 

med minne, tankar och känslor. Att vi som vuxna ska vara pedagoger i betydelsen att visa 

vägen till utveckling. Modellen tar också upp hur viktigt det är med den närmaste familjen 

och barnets språkträning. Lärande av språk är, enligt Karlstadmodellen en ständigt pågående 

process hos oss alla. Hela livet är en färd mot ett allt rikare språk. Men det finns inte bara ett 

sätt att lära språk. Snarare är det så att vi har våra personliga strategier. Det finns att läsa mer 

om Karlstadmodellen på Internet på (www.karlstadmodellen.se). 

 

Sen använder vi oss av ett dagschema med olika bilder på de saker som vi gör under dagen. 

Ett hjälpmedel som man har automatiskt när det gäller Annas stimulans och läroprocess är 

tillgången till de andra barnen på förskolan. Genom att observera andra lär hon sig mycket i 

hur man gör och beter sig i grupp. Under min och Annas träningsstund efter lunch arbetar jag 

med tre låder och bilder som hon ska hitta och arbeta med låda för låda. Först visar jag henne 

till exempel en sol, då ska hon leta upp lådan med en sol på och arbeta med det som finns i 

lådan. Denna träningsstund börjar och slutar alltid med en sång. Vi arbetar mycket med 

teckenspråk och olika talövningar för att Anna ska göra sig förstådd. Teckenspråk lär vi oss 

alla på förskolan, både personal och alla barn.  Anna lärde sig gå sent, så när hon började hos 

oss hade hon en gåstol. 

 

Vi använder oss också av en dagbok med bilder och skrift. I denna kan Anna rita vad hon 

gjort under dagen. Denna dagbok kan sedan ta hem och titta i tillsammans med Anna, och hon 

kan återberätta dagens aktiviteter, det är nuet som är viktigt. Dagboken skickas mellan 

förskolan och Annas hem så vi skriver vad som hänt på förskolan och Annas föräldrar vad 

som händer hemma på kvällar och helger. Det hjälpmedel vi använder oss av mest i vårt 

arbete med Anna är teckenspråk. Sen är det hjälpen från de andra barnen som utvecklar Annas 

sociala och psykiska förmåga. Med teckenspråkets hjälp kan Anna förstå oss och vi henne. 

Genom att ge Anna en kontenuelig språklig träning, teckenspråk och socialträning som finns i 

bakgrunden vid lek med andra barn, med att lära sig vänta på sin tur med mera. Så utvecklas 

hon till en människa som kan göra sig hörd och förstådd och veta vad hon kan.  

 

De andra barnen är tillåtande och bjuder in Anna till olika lekar. Anna har svårt när det 

uppstår nya situationer och då får man puscha på henne. Hon hade svårt för att åka buss första 



gången, men när vi väl gjort det så lektes det buss vi flera tillfällen. När hon tycker något är 

roligt eller spännande så leker hon detta gång på gång. Vi har en specialpedagog, en 

sjukgymnast och en logoped som kommer hit kontinuerligt för att ge hjälp till Anna och oss 

för att vi ska kunna hjälpa henne på bästa sätt. Jag och Anna åker och badar en gång i veckan 

med en sjukgymnast som håller i träningen. Genom att också föra en dialog med Annas 

föräldrar om vad man kan göra för att Annas ska utvecklas så gå hennes utveckling framåt.  

 

Vår egen utbildning i fråga om integrering av barn sker genom teckenspråkskurser som 

kommunen ordnar. Sen går vi på några kurser som vi sökt till på egen hand.  

 

 

Analys 

När det gäller Anna och integreringen för henne i förskolan så är hon med de andra barnen 

den största delen av dagen. Man har olika samlingar under dagen där man är ute, sjunger, 

läser med mera. Anna har bara en enskild samling där hon tränar med sin assistent under en 

hel dag. Här förbereds hon för sin kommande integrering i samhället. De andra barnen bjuder 

in Anna till lekarna som leks, så hennes integrering både socialt och pedagogiskt fungerar bra. 

Det står i den nuvarande läroplanen och Emanuelsson (1997) tar upp det att alla oberoende 

förutsättningar har rätt till ett optimalt och likvärdigt lärande och utveckling. Vilket jag tycker 

att Anna får både från de andra barnen och från personalen på förskolan. Under denna intervju 

satt jag och Annas assistent i ett arbetsrum som låg lite avskilt. Detta gjorde att vi kunde prata 

och jag kunde ställa mina frågor i lugn och ro. Jag fick då också tid att skriva ner svaren jag 

fick så uttömmande som det går. Att jag inte hade tillgång till en bandspelare var synd, men i 

och med att vi hade god tid på oss så blev svaren långa. Detta gjorde att avsaknaden av en 

bandspelare inte blev så tydlig.  

 
4.1.2   Fritidspersonal  
Denna intervju utfördes på ett fritidshem som drivs av handikappomsorgen inom denna 

kommun. Jag kom till fritidshemmet när barnen var på sina respektive skolor. Efter 

presentationen så satte vi oss vi ett bord och gick igenom hur intervjun skulle gå till. Valet av 

plats och tidpunkt, bestämdes över telefon en vecka innan. 

 

 

 



Fritidspersonalen berättar: 

När det gäller val av fritidshem så är det föräldrarna som väljer om deras barn ska gå på fritids 

eller inte. Det går två barn i 16-17 årsåldern med Downs syndrom hos oss på fritids och de 

kommer runt halv tre, kvart i tre varje dag. Vi har samma rutiner på fritids varje vecka. På 

måndagar har barnen friaktivitet och gör det de känner för. Det är deras egen tid. Tisdagar har 

vi musik, och då är det en tjej som kommer hit och spelar och sjunger med barnen. På 

onsdagar är det skapande som står på schemat, då målar vi, trär pärlor, syr, med mera med 

barnen. Torsdagar så får barnen baka något enkelt som vi kan ha på fredagen när vi har utedag 

med fika om vädret tillåter. 

 

En dag på fritids börjar vi halvtre, kvart i tre när barnen kommer från skolan. Först har vi en 

liten samling, där vi går igenom barnens kontaktböcker om vad som hänt under dagen och vad 

som kommer att ske på fritids. Efter det så har barnen en liten rast där de får syssla med det de 

vill, fram till fikat. När vi fikat en stund så börjar aktiviteten som är den dagen, om det är till 

exempel tisdag så sjunger vi och spelar. Sen är det dags för barnen att skriva i sina 

kontaktböcker. Här skriver ett av barnen själv vad som hänt med vår hjälp och det andra 

barnet skriver vi och ritar till. Vid halv fem kommer taxin och dagen på fritids är slut för våra 

Downs syndrom barn. 

 

Det hjälpmedel vi har är teckenspråk, schema som vi hänger på väggen och barnens egna 

pictogramtavlor med bilder på vad som sker under dagen. Och det är dessa tre hjälpmedel 

som vi använder oss av. Vad vi kan göra för att få våra Downs syndrom barn att fortsätta 

utvecklas är att vägleda dem. Aktivera dem med de dagliga aktiviteterna. Men sen är det ju 

viktigt att de får den sociala biten med att kunna klara av saker i hemmet själv. Så som att 

borsta tänderna, duka på och av när man ska äta och har ätit med mera. 

 

Kommunen ger oss möjlighet att gå på kurser och föredrag några gånger per år. Det är allt 

från teckenspråk till undervisning i hur man lär funktionhandikappade. Vid lov och 

studiedagar får föräldrarna välja om deras barn ska vara på fritids. Och då hittar vi på några 

långa aktiviteter. Ibland åker vi in till stan för att fika och hitta på något roligt. Vi brukar 

också åka på utflykt med fikakorg om vädret tillåter. Den mat vi äter på fritids betalar barnens 

föräldrar och den körs ut från en mataffär. Vårt fritidshem startade ca 2003, efter att ha legat i 

en annan kommun och ort.  

 



Analys 

Den integrering som sker för de båda fritidsbarnen på fritidshemmet inom den kommunala 

handikappomsorgen sker genom att de lär sig den praktiska biten. Det vill säga hur man ska 

kunna klara sig i sitt hem. Detta kan gälla att duka av bordet efter mat eller att borsta sina 

tänder. På detta fritidshem finns bara barn med något funktionshinder så det sker ingen 

integrering med barn utan funktionshinder. Denna intervju gjordes i matrummet på fritids. Vi 

kunde sitta i lugn och ro och gå igenom fråga för fråga. Detta gjorde att jag också här i lugn 

och ro skriva när ett mer uttömmande svar. Men också här skulle det ha varit bra med en 

bandspelare. När sedan de två barnen kom fick jag vara med när de gick igenom dagens 

skolhändelser. Detta gav mig möjlighet att se lite hur de jobbar med barnen. 

 

4.1.3   Korttidsboendepersonal      
Denna intervju utfördes på ett korttidsboenmde för funktionshandikappade barn och 

ungdomar som drivs av handikappomsorgen inom denna kommun. Det var samma hus som 

fritidshemmet låg i. Jag kom till korttidsboendet när barnen var på sina respektive skolor. 

Efter presentationen så satte vi oss vi ett bord och gick igenom hur intervjun skulle gå till. 

Valet av plats och tidpunkt, bestämdes över telefon en vecka innan. I slutet av denna intervju 

så kom barnen med Downs syndrom till fritids, och då var jag med på en samling. 

 

Korttidsboende personalen berättar: 

Detta korttidsboende finns som en avlastning för föräldrarna. Och platserna här söks via 

handikappomsorgen och biviljas av (LRS) Lagen om rätt till samhällsstöd. Vissa rutiner är 

fasta, som att borsta tänderna vid läggdags och att äta vid bestämda tider. Det ska kännas som 

hemma för barnen som bor här. Några barn har schema och dessa är alltid fasta.  

 

När klockan ringer går barnen upp och gör sina morgonrutiner och äter frukost. Vid kvart 

över åtta går taxin till skolan. Sen kommer barnen hem vid halv fem från skolan. Vi har 

kvällsmat vid fem, sex på kvällen och sen tittar vi på TV en stund. Barnen går och lägger sig 

allt från halv åtta till tio på kvällen, beroende på hur mycket sömn man behöver. Under 

sommaren är det andra rutiner, detta för att man kan vara ute och ha någon aktivitet på 

kvällen. 

 

Som hjälpmedel använder vi oss av teckenspråk, pictogramtavlor och barnens bildschema. 

Och det är de enda som vi använder. För att barnen ska fortsätta utvecklas så aktiveras de med 



de dagliga aktiviteterna och hjälper dem med den sociala biten. Man får vägleda dem så att de 

lär sig att klara sig själva. Kommunen ger oss möjlighet att gå på kurser och föreläsningar om 

funktionshandikappade och deras behov. Korttidsboendet är inte ett permanent boende. 

Barnen bor här några dagar eller helger för att deras föräldrar ska få avlastning. Sen bor 

barnen här när deras föräldrar ska åka iväg på semester ibland. 

 

Analys 

Här sker en integrering i samhället, detta genom att barnen får lära sig vardagliga rutiner för 

att klara sig i sitt hem. De barn och ungdomar som bor korta tider på gruppboendet åker också 

ut på små turer runt om i kommunen. Detta gör att de kommer ut i samhället och får ta del i 

det som sker i samhället utanför korttidsboendet. Liksom den föregående intervjun skedde 

denna i matrummet. Vi gjorde en liten paus och jag blev visad runt på fritids/korttidsboendet. 

Denna intervju gjordes på samma sätt som föregående och jag fick lika uttömmande svar. Jag 

tycker att personalens arbetssätt fungerade bra och att barnen verkade trivas med sitt 

fritidshem och boende. 

 

5  Gemensam analys 
Den integrering som sker inom samtliga områden är den praktiska där barnen lär sig klara de 

vardagliga sysslorna. Detta är allt från att gå på toaletten, borsta sina tänder, äta, klä på sig 

och duka av bordet efter måltid. Inom förskolan sker en integrering genom att flickan gör 

aktiviteter med de andra barnen på förskolan. Hon blir en i gruppen. På fritidshemmet och 

korttidsboende inom handikapp omsorgen sker en integrering genom att barnen har aktiviteter 

utanför fritidshemmet genom utflykter och samarbete med personalen. Detta gäller för 

korttidsboendet också. Här bor barnen utan sin familj och gör aktiviteter ute bland barn och 

vuxna utan något funktionshinder. När det gäller mina tre intervjuer så tycker jag att de löpte 

bra. Jag fick på alla tre ställena som jag intervjuade på uttömmande svar.  
 

6  Diskussion 
Om jag ser till mina tankar innan jag började med detta arbete, så har det förändrats en hel 

del.  Jag trodde inte att integreringen av funktionshandikappade varit under ständig utveckling 

under så lång tid som den varit.  Det är intressant att det funnits ett samarbete mellan de 

nordiska länderna inom detta område. Jag vet att man såg på barn och vuxnas sätt att vara, så 



som lite tröga och inte snabba i tanken som något fel. Att man då måste ha en sjukdom. 

Graninger och Lovén (1994) tar upp hur man vid inspektion såg hur de barn som var lite sena 

i sin utveckling försvann från undervisningen. Här fanns nu barn med ”riktiga” 

funktionshinder.  

 

Mitt syfte med denna studie har varit att se hur barn med funktionshinder däribland Downs 

syndrom har det. Hur är det med integreringen av barnen i förskolan och på fritidshemmen? 

Samt hur funktionshindrade barn har det hemma utanför all skolverksamhet. Det har så länge 

som folkskolan funnits i Sverige funnits en strävan efter att utveckla en skola för alla oavsett 

om man har eller inte har ett funktionshinder. 

 

När det gäller de andra intervjuerna så tycker jag att man jobbar på ett bra sätt. Annas 

möjligheter till en fortsatt bra och utvecklande skolgång är goda. Hon lär sig mycket genom 

att vara på en kommunal förskola med barn som inte har något funktionshinder. Detta gör det 

lättare att komma ut i en förskoleklass och grundskola, vare sig det blir en friskola eller en 

kommunal grundskola. När jag ser till fritidshemmet och korttidsboendet inom 

handikappomsorgen så fick jag ett intryck av att de två barnen också hade utvecklats och 

blivit integrerade i samhället. 

 

Hon menar att man som lärare inte ska föra över ”sin” kunskap, utan det måste vara i 

samarbete mellan båda parter. Det är viktigt att man ser till individen och inte till gruppen 

Alla lär vi oss saker på olika vi och olika snabbt. Detta tar man också upp i Lärarförbundet 

(2002). Här står det att undervisningen i skolan skall anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov. 

 

I fråga om begreppet integrering och dess betydelse så kan man sammanfatta det till något 

som är en helhet och ska vara orört. Här menar Rosenqvist (1996) att det lämnar plats för en 

betydelse med innebörden att återställa något till den ursprungliga helheten, eller att bygga 

upp en helhet av de olika beståndsdelarna man har. Jag tycker att det är en bra tanke, men 

man måste tänka på att det alltid har funnits en viss avvikelse när det gäller människans natur. 

Man kanske inte alltid ska försöka att normalisera och göra alla barn lika. Det är klart att alla 

ska ha samma möjligheter till utbildning, men man måste tänka på att alla kanske inte strävar 

efter att kunna allt. Det kanske är som man skriver om i Skolverket (2005) att det kanske är 

omgivningen som är handikappande i sig och inte individen. 



 

 Jag tycker att det är bra att man strävar efter en bättre utbildning för alla elever i skolans 

värld. Och att man i läroplanerna för förskola, skola och fritids skriver in tydliga mål om hur 

man ska göra integreringen för funktionshindrade barn på bästa möjliga sätt. UNESCO (2001) 

skriver att de barn som är funktionshindrade ska under sin skolgång få hjälp att så mjukt och 

smidigt som det går klara övergången till ett förvärvsarbete i framtiden. Detta är något jag 

uppfattat sker i skolan idag, både genom mina intervjuer och i mitt arbete inom skolan. Det är 

också en mänsklig rättighet för alla barn i Sverige att alla barn får samma 

utbildningsmöjlighet. 

 

När jag ser till hur integreringen sker i förskola, fritids och alternativ boendeform så ser jag en 

framgång. Flickan på förskolan bor hemma hos sin familj. Hennes föräldrar har haft möjlighet 

att välja var de vill att hon ska gå i förskolan. Föräldrarna till barnen på fritids och 

korttidsboendet har också de haft möjlighet att välja var de vill att barnen ska bo och gå på 

fritids. Jag ser en tydlig bild i en integrering i både skolverksamheten och samhället.   

 

Men kommer man att kunna integrera alla de barn som har ett funktionshinder som Downs 

Syndrom i skolverksamheten? Det kanske bara är de barn som har en mild variant av 

funktionshinder. Sen är det ju frågan varför man ska integreras mer än vad man gör i dag och 

varför måste man nödvändigtvis tillhöra någon grupp? Får man bara den hjälp man behöver, 

med eller utan funktionshinder så klarar man sig i dagens samhälle. Det jag kommit fram till i 

denna studie är att de sker en integrering i vårt samhälle och inom skolan för de barn och 

vuxna med funktionshinder i dag. Det drivs forskning om funktionshindret Downs Syndrom 

runt omkring i världen. Det är som jag ser inte bara de med funktionshinder som ska 

integreras utan också de utan funktionshinder. 

 

7   Sammanfattning   
Att ha Downs Syndrom innebär att man har 47 kromosomer istället för 46, som är normalt. 

Orsaken till sjukdomen beror till största del på ärftlighet, men även miljön runt omkring kan 

vara orsak till sjukdomstillståndet. Det födds cirka 120 barn med Downs Syndrom om året i 

Sverige och risken ökar med mammans ålder. Vid ett begåvningshandikapp kan det uppstå en 

svårighet att få en struktur på verklighetsuppfattningen. Denna verklighetsuppfattning sker 

genom att ens sinnesintryck ordnas i hjärnan, så att det blir en struktur på tid, rum, orsak, 



kvalitet och kvantitet. Samspelet som barnet med Downs Sydrom får från sin omgivning är 

viktigt. Om det är omtyckt eller inte har stor betydelse för barnets utveckling. Förr ansåg man 

att dessa barn inte kunde lära sig läsa. Men studier från USA visar att med rätt pedagogisk 

träning kan uppemot 75 % lära sig.  

 
Synonymen för psykisk utvecklingsstörning är mental retardation och betyder fördröjning. 

Forskning om nerladdningshastigheten till våra centrala och perifera nervbanor har gjorts. Här 

är man oense om smarta och mindre smarta personer skiljer sig. Är långsam 

nedladdningshastighet lika med låg intelligens, då borde det vara märkbart hos människor 

med mental retardation som Downs Syndrom. Det var först på 1950-talet som barnläkare 

insåg hur viktigt det var med psykologisk och pedagogiskt stimulans för barn med Downs 

Syndrom. Man såg länge dessa barn som obildbara. Sen 1900-talets början har det funnits ett 

samarbete mellan de nordiska länderna och en nordisk tidskrift började ges ut i Danmark. Ett 

intressant förlopp är det att barn av fattigdom, svag begåvning och understimulans försvann 

från skolundervisningen. Särskolorna fick ta emot mer komplicerade barn. Här protesterade 

många lärare och man fick tala om att det var funktionshindrade barn som fick en plats på 

särskolorna och inte de som var sena i sin utveckling. Man insåg att det var omgivningen och 

inte individen som var den handikappade faktorn. Och man började lägga ner vårdhemmen 

och de stora institutionerna för de handikappade. Under 1970-talet påbörjade man 

integreringen i skolan för att få en skola för alla, och man kom fram till att det är skolans 

klimat, pedagogiska metoder och skolkamraternas attityd som är avgörande när det gäller hur 

lyckad integreringen blir för de funktionshindrade. Genom ett forskningsprojekt 93-98 i 

Norge kom man fram till att skillnaderna var små på den specialundervisning som ges till 

funktionshindrade och till dem som inte får någon hjälp trots svårigheter. Om man inkluderas 

eller exkluderas beror på lärarens pedagogiska orientering.  

 

Integrering innebär något som är helt, som inte kan, får eller bör delas, vilket betyder att 

segregation beskriver ett inbrott i en naturlig och nödvändig helhet. Här gäller det att 

restaurera och återställa till den naturliga helheten. I den nuvarande läroplanen står det att man 

ska sträva efter en skola för alla. Alla har rätt till en optimalt och likvärdigt lärande och 

utveckling. Vid grundskolans införande gick man igenom läroplanerna och Lgr62 kom till. 

Nu fick alla funktionshindrade barn allmän skolplikt. Men trots en förstärkt 

specialundervisning så visar studier på att det inte blev någon framgång, vilket ledde till en ny 



läroplan Lgr80, nu med utgångspunkt med alla elevers möjlighet till utveckling där några 

behövde mer stimulans. Man utarbetade också åtgärdsprogram, och fokusen flyttades från 

elev till skolans arbetssätt.  

 

Idag har alla barn i Sverige allmän skolplikt mellan 7-16 år. Detta gäller även barn med behov 

av särskilt stöd. När läroplanen Lpo94 kom hade man kommit fram till att denna skulle utgå 

från värderingar som empati och förståelse, att ha sin frihet och integritet. Detta gäller för alla 

barn i grundskola och gymnasiet, och kommer inom snar framtid gälla även Komvux och 

högskola. Integrering kan stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet integration där 

alla har sin naturliga tillhörighet och lika värde. Men man måste fråga sig vem eller vilka som 

delar ut dessa etiketter.  

 

För att integrerade skolor ska fungera krävs det att man ger en bra personalutbildning och 

nödvändiga stödtjänster för alla elever. Man måste ha tydliga kursplaner, bra lokaler och en 

bra fungerande skolorganisation och den specialundervisningen som drivs ska inkluderas i 

forskningsinstitutionernas forskning och utvecklingsprogram och vid de enheter som utarbetar 

läro- och kursplanerna för att integreringen ska fungera. För att få en bra integrering för barn i 

behov av skärskilt stöd bör man se över de utvecklingsplaner som finns för förskolan. Detta 

för att kunna ge dem den stimulans som behövs. Det bör finnas ett pedagogiskt program som 

främjar deras fysiska, sociala och intellektuella utveckling. I de läroplaner som finns för 

särskolor ska de finnas konkreta program som innehåller en bra övergång. I FN: s konvention 

slår man fast att alla barn har rätt till en utbildning, det är en mänsklig rättighet. Man har 

också som människa rätt att föra fram önskemål om sin utbildning, funktionshindrad eller 

inte. Och föräldrar ska kunna fråga vilken utbildning som passar deras barn bäst. Det har i 

kommunernas fritidsverksamhet och skol- och barnomsorg skett en förändring de senaste åren 

vilket har lett till att verksamheten fått mindre resurser. 

 

Det är vilka värderingar och idéstrukturer som finns i vårt samhälle som avgör hur vi skiljer 

på människor. Förr ansågs det att det var ett Gudsstraff att få ett annorlunda och avvikande 

barn. Under 1900-talet gjordes olika intelligenstest för att skilja de svagbegåvade från 

skolundervisningen. Och fram till 1950 var det bara de lätt utvecklingsstörda som fick gå i 

skolan. På 70-talet flyttades särskolorna in i samma lokaler som vanliga grundskolan. Och 

under 1990-talet kommunaliserades särskolorna för att få en skola för alla. Som 

åtgärdsprogram måste man se till helhetsintrycket, närheten till saker och göra en 



behovsanalys, som personal och förälder. Det är också viktigt att göra uppföljningar för att se 

hur det går i utvecklingen för barnet. Pedagogen ska ha en oreserverad och positiv inställning 

och låta barnet lära sig i sin egen takt. Som förälder ska man ge barnet självförtroende och 

visa att barnet är unikt och att man alltid finns till hands. 

 

Vid val av metod valde jag mellan intervju och enkät. Valet föll på intervju för att få fram hur 

barn med Downs Syndrom har det i förskola, skola, fritids och hemma. Min första intervju 

skedde på en förskola med en förskolelärare som var assistent till ett barn med Downs 

Syndrom. Den andra skedde med två kvinnor på ett fritidshem för funktionshindrade. Där 

skedde även min tredje intervju, men då med inriktning på kortidsboende som hade 

anknytning till fritidshemmet och låg i samma lokaler. Jag har också valt att ta med två 

intervjuer som är gjorda i en annan uppsats, men med samma inriktning. Den ena intervjun 

var med en assistent till en flicka med Downs syndrom som går på ett kommunalt fritidshem. 

Den andra var med mamman till denna flicka och den gjordes i flickans hem. Den integrering 

som sker för barnen i mina intervjuer är i första hand den praktiska. Att de ska lära sig ta på 

sig, klä på sig, äta själva med mera för att kunna klara de vardagliga sysslorna detta för att 

framtida eget boende. Vid tre av intervjuerna fick barnen också en social integrering, vid lek 

med barn med och utan funktionshinder. Jag vet inte hur det är med de barn som är på det 

fritids och korttidsboende som drivs av handikappomsorgen. Det jag fick fram var att de går 

på en särskola i kommunen. 
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       Bilaga 1 

Föskolepersonal-assistent, Fritidspersonal, Korttidsboendepersonal 

1. Hur kommer barn med Downs syndrom till er, vad ligger bakom detta beslut? 

2. Har ni samma rutiner varje dag? 

3. Hur kan en dag på förskolan se ut, jobbar barn med Downs syndrom enskilt eller i 

grupp? 

4. Vad finns det för hjälpmedel på er förskola för barn med Downs syndrom? 

5. Vilket/vilka hjälpmedel är det som används mest? 

6. Vad kan ni tillföra för att barn med Downs syndrom ska fortsätta utvecklas? 

7. Ger kommunen er möjlighet att gå kurser i hur man går tillväga med integrering av 

barn med Downs syndrom?  

8. Är det något mer du tycker jag behöver veta som jag inte frågat om? 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


