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Studiens syfte är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet i förskola 
med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individuellt integrerade elever. 

Vi valde en kvalitativ metod där det handlar om människors uppfattning och deras förståelse av 
sin sociala verklighet. En fenomenografisk ansats för att vi är intresserade av människors tankar 
och vi har använt oss av en semistrukturerad intervju. 
Resultatet av vår empiriska undersökning redovisas genom beskrivningskategorier dvs. begrepp 
som respondenterna själva har benämnt i intervjuerna. 
Vår diskussion delade vi in i metoddiskussion och resultat- och analysdiskussion. I resultat- och 
analysdiskussion reflekterar vi över begreppen ansvar, kompetenser, förhållningssätt, utveckling, 
rektors ansvar, inkludering eller integrering och möjligheter. 
I vår undersökning ser vi att viljan och engagemanget finns hos pedagogerna för en inkluderad 
verksamhet. Men vi ser också att de rätta förutsättningarna för att lyckas saknas i deras 
arbetsvardag. Med de rätta förutsättningarna menar vi t.ex. tillräckliga ekonomiska resurser, 
nödvändiga kompetenser, klar ansvarsfördelning, tid för pedagogiska diskussioner och planering 
med övriga stödresurser. Att pedagogerna har en positiv inställning till arbetet med 
funktionshindrade barn och elever är viktigt, vi anser också att ett tydligt stöd från rektorn måste 
ingå. Med de rätta förutsättningarna anser vi att det finns möjligheter till en lyckad inkludering.
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1. Inledning 

Idén till denna studie fick vi en morgon vid frukost-tv där det talades om den alarmerande 
ökningen av inskrivna elever i särskolan. Intresset fångade oss eftersom vi båda har erfarenhet 
av arbete i särskolan och är intresserade av vad det innebär med den ökande inskrivningen. 
Vilka barn och elever blir inskrivna i särskolan idag som inte blev det igår? Och vad beror 
ökningen på, ekonomi eller pedagogik, eller finns det andra alternativ? Dessa frågor var de 
centrala för oss i inledningsskedet.

Under arbetets gång blev vi mer intresserade av hur pedagoger erfar sin arbetsvardag med 
barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola, och vad vi kan lära av deras tankar. Vi 
upptäckte att det inte fanns mycket skrivet från pedagogers perspektiv och just det att lära av 
pedagogers tankar och upplevelser blev det primära i vår studie. Vi valde att använda oss av 
en kvalitativ metod och en fenomenografisk ansats. Med en kvalitativ intervju delade 
pedagogerna med sig av sina erfarenheter och tankar av arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd. 

För att ha något att luta oss mot i vår uppsats valde vi även att intervjua Magnus Tideman om 
hans teorier och tankar. Detta presenterar vi under rubrikerna teoretisk bakgrund och 
teoretiskt perspektiv. 

Bilden blev tydligare för oss att vi bör ansvara för var sin del av litteraturinläsningen och 
vissa delar av texten eftersom man talar om funktionshindrade barn i förskolan men 
individintegrerade elever i skolans värld. I detta sammanhang vill vi berätta att vi ansvarar 
tillsammans för, inledning, bakgrund, syfte och problemformulering, metod, resultat och 
analys, diskussion, referenser och bilagor.
Ewa har ansvarat för forskning och historiska sammanhang i förskolan, vissa begrepp och 
slutord.
Gunilla har ansvarat för forskning och historik i grundskolan, vissa begrepp och etiska 
övervägande. 

Först i vår studie har vi innehållsförteckningen, efter inledningen redovisar vi bakgrunden till 
vår studie, några för denna studie centrala begrepp, en teoretisk bakgrund och historik från 
förskolan och skolan. Därefter presenterar vi vårt syfte och vår problemformulering. 
Vidare i vår studie vill vi belysa tidigare forskning och ett teoretiskt perspektiv. Efter vår 
presentation av metodval följer urval, intervjumetod, våra etiska aspekter och några tankar 
kring reliabilitet och validitet. Sedan redovisar vi vårt resultat under rubriken, analys och 
resultatredovisning, där presenteras också analysen där vi jämför vårt resultat, tidigare 
forskning.  
Sist i studien följer en metod, resultat och analysdiskussion. Efter diskussionen och slutord 
följer sedvanliga referenser och bilagor.

Vi vill här också passa på att tacka pedagogerna som möjliggjorde vår uppsats genom sin 
medverkan. Samt tacka vår handledare Elisabet Frithiof, för all hjälp och allt stöd under vårt 
skrivande. 
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2. Bakgrund  

Under rubriken presenterar vi vårt intresseområde, pedagogers uppfattningar och upplevelser 
av arbetet i förskolan med funktionshindrade barn och med individuellt integrerade elever i 
skolan. Vi presenterar även några centrala begrepp för vår uppsats samt historik i förskola och 
skola.

Ökningen av inskrivna elever i den obligatoriska särskolan fortsätter trots att det visar sig att 
det totala elevantalet i det obligatoriska skolväsendet har minskat 2003/2004 (Skolverkets 
lägesrapport, 2004). Antalet elever i obligatoriska särskolan var 12 500 elever 1999/00 och 
har ökat till 14 900 elever 2003/04. De elever som är inskrivna i särskolan och integrerade i 
grundskolan visar bara en svag ökning med 2,9 % från åren 1999/00 till 2003/04 (ibid). Vi 
hittade ingen statistik angående antal barn med funktionshinder från förskolan. Däremot fanns 
det en undersökning från skolverket (2004) som visar på att antalet barn i behov av särskilt 
stöd har ökat i förskolan. Det visar sig vara effekter av större barngrupper och lägre 
personaltäthet, då främst från förskolor i storstadsområdena. En annan anledning kan vara att 
förskolans läroplan ställer högre krav på individualiseringen och barns lärande än vad den 
gjorde tidigare. Detta kan vara ett skäl till varför fler barn anses vara i behov av särskilt stöd 
(ibid).

Med nyfikenhet på det nya begreppet individintegrerad, ville vi fördjupa oss för att se 
innebörden av begreppet, i förskola och skola. Nu blev nästa fråga, vilket perspektiv ska vi 
inta för att söka svaren? Med ny kunskap och nya funderingar tog vi kontakt med Tideman
för konsultation i ämnet och för en intervju.
Vi tycker att det känns angeläget att skriva en sån här studie för att det visade sig att det inte 
finns så mycket skrivet ur detta perspektiv, det pedagogiska perspektivet. Hur kan då vår 
undersökning komma till nytta? Den kan vara intressant för pedagoger som arbetar med barn i 
behov av särskilt stöd, för egen reflektion och utveckling av arbetssättet. Den kan även vara 
till nytta för rektorer och andra chefer inom förskola och skola för att bli mer delaktiga och 
ansvarstagande i organisationen kring  barn och elever med olika funktionshinder. Vi ser även 
möjligheter för kommunpolitiker att läsa vår undersökning för att se konsekvenserna i deras 
beslut för pedagogernas arbetsvardag. Förslag till åtgärder från Skolverket (2004) är att det 
behövs insatser för att öka kännedom om författningarna som styr särskolans verksamhet.

2.1 Integreringsbegreppet   
Integration, enligt Persson (2003), innebar en mer öppen skola där barn från mer segregerade 
skolformer skulle välkomnas och begreppet som sådant infördes i grundskolan på 60-talet. 
Integration har också använts som kännetecken både för målsättningar och 
organisationsformer men också som arbets- och undervisningsmetoder, inte minst i skolan 
(ibid). Enligt Emanuelsson (Tössebro, 2004) står begreppet för ”en sammanhållen gemenskap av 
sinsemellan olika individer utan att våld görs på deras individuella karaktäristika och förutsättning” 
(s. 103).
När då integrering kom på tal för personer med utvecklingsstörning eller andra 
funktionshinder motiverades det oftast av ideologiska skäl (Tideman, 2004). 
Haug (2004) beskriver att integreringsbegreppet från början stod för ett idealsamhälle eller en 
idealskola, med en demokratisk människosyn där alla har rätt till en hel och full delaktighet. 
Barnen ska få bo hemma hos sina föräldrar eller målsmän och få gå till sin lokala skola för att 
få undervisning Men han menar att det numera mest står för att alla fysiskt ska gå och vara i 
samma skola. Integrering sätter fokus mest på individen som ska in i gemenskapen, medan 
begreppet inkludering mer synliggör gemenskapens ansvar. Motsatsen till integrering blir 
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segregering dvs. att särskilja, särbehandla eller att avskilja elever med sociala och/eller 
intellektuella problem. Eleverna skiljs ut i hjälpklasser och de mer traditionella 
specialskolesystemen, t.ex. särskolan ( Rosenqvist 2000 & Tideman, 2000).
Emanuelsson (Tössebro, 2004) skriver vidare att om ett samhälle utvecklas mot integration 
eller mot segregering visar sig främst i hur de behandlar sina ”mindre starka” medborgare. 
Alltså vad samhället ger dessa människor för möjligheter och förutsättningar i olika 
avseenden. Han menar att specialpedagoger och annan skolpersonal är representanter för 
makten i samhället, antingen de medverkar till integrering eller segregering i skolan.

2.2 Inkluderingsbegreppet 
Begreppet inkludering kom till i USA under slutet av 1980-talet och det innebär att skolan, 
utbildningsväsendet och samhället fick ögonen på sig när det handlar om att ”ständigt anpassa 
verksamheten så att alla elever ska känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan” 
(Persson, 2001.s.8).
Skillnaden mellan begreppet integrering och inkludering beskriver Nilholm (2006). 
Integrering betyder att eleven i behov av särskilt stöd ska anpassas efter skolan och 
inkludering betyder att skolan ska anpassas efter eleven eftersom alla elever är olika. Vidare 
skriver Nilholm att begreppet ofta diskuteras på klassrumsnivå när man talar om inkluderande 
undervisning. Det behöver inte alltid vara den lärarledda undervisningen när man talar om den 
inkluderande tillvaron för eleverna. Det kan lika väl vara situationer där man ser på den 
sociala samarbetsarenan där det handlar om förhandlingar elever emellan. Där olikheterna 
borde ses som tillgångar och där alla elever har lika värde. Den viktigaste delen av 
inkluderingen är att eleven ska känna sig som en del av en helhet, känna en tillhörighet av en 
gemenskap (ibid).

2.3 Individintegreringsbegreppet 
Begreppet individintegrering innebär att en elev är inskriven i särskolan men går i vanliga 
grundskolan eller i gymnasieklass (Tideman, 2000). Eleven följer särskolans kursplan och 
undervisas av grundskolans personal. Normalt får skolan ca 7 veckotimmar i form av 
specialundervisning och handledning från särskolan för att underlätta skolgången. 
Emanuelsson (Tössebro, 2004) ifrågasätter detta begrepp, individ- (ual) integrerade som han 
menar är en ”etikett” som är satt av dem som har störst möjlighet att påverka villkor, normer 
och värderingar som gäller för gruppens gemenskap och verksamhet. Han menar vidare att 
om en särskoleelev placeras i en grundskoleklass är det just placeringen det handlar om och 
inte en beskrivning av den enskilde eleven. Genom att beteckna någon som 
”individualintegrerad” är risken stor att man pekar ut elevens avskilda och isolerande situation 
som avvikande. ”Placeringen beskrivs bäst genom organisationsbegrepp” (ibid, s.108). Uttryck som 
”inklusionsbarn” eller ”inkluderande elever” används idag och detta visar, menar han, ”att det 
kategoriska perspektivtänkandet är seglivat” (ibid, s.112).

2.4 Teoretisk bakgrund
Tideman (2000) presenterar ett fokus på de barn som blir inskrivna i särskolan efter att de 
börjat sin skolgång och då som individintegrerade elever. Han menar i sin teori, att det finns 
en rad olika faktorer som orsakar elevökningen i särskolan. En orsak är att fler föräldrar är 
positiva till särskoleinskrivningen när undervisningen kan ske på hemorten. Att det upplevs 
lättare att vända sig till särskolan som drivs av kommunen än en landstingsdriven särskola. 
Han menar att det kan bero på en känsla av normalisering. Kommunaliseringen har också 
inneburit att flera elever får ta del av särskolans pedagogik, och det blir tillgängligt på 
närmare håll. En fjärde faktor till den ökade inskrivningen, skriver Tideman, är att fler födda 
barn innebär fler barn med en utvecklingsstörning och att allt fler barn med diagnos kan bli en 
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målgrupp för särskolan. De stora besparingarna inom grundskolan har inneburit att en del 
elever inte fått den hjälp och stöd de haft rätt till och något annat alternativ än särskola inte 
funnits för föräldrarna. Bedömningen av inskrivningen till särskolan, kan enligt Tideman ha 
blivit mindre noggrann på grund av att det blivit fler ansvariga tjänstemän som inte har 
kunskapen av utvecklingsstörning och särskolan. Den nya läroplanen är mer teoretiskt 
upplagd vilket kan göra skolan mer utsorterande för elever i behov av särskilt stöd. En annan 
tänkbar förklaring kan vara att genom kommunaliseringen har särskolans resurser blivit till-
gängliga för den övriga skolan på ett nytt sätt (ibid).

Begreppet individintegrerad, finns det i förskolan? Nej det gör det inte, det är inte förrän man 
kommer upp i skolplikt som den här sorteringen börjar (Tideman, 2006). Tideman anser att i 
förskolan finns det inte olika skolformer och på det sättet kan man säga att man är inkluderad. 
Sedan finns det väl ändå en diskussion i förskolan om vissa barns möjligheter och utbyte av 
relationer till andra barn, om man mår bäst av att vara med barngruppen i stort eller att man 
skulle må bättre av att vara i en mer enskild verksamhet. Tideman relaterar till Ytterhus som 
har forskat just om funktionshindrade barn i förskolan. Där belyser hon uppfattningen som 
finns i förskolan att när ett barn med funktionshinder hamnar utanför på något sätt, så beror 
det på personalen och på de andra barnen. Hon menar att barn med funktionshinder väljer 
emellanåt att ställa sig utanför och att barnet egentligen har haft en chans att vara med men att 
barnet väljer bort den av olika skäl (ibid). 

Barnomsorgen ses ofta som en resurs dels för att kvinnorna ska få möjlighet att arbeta och 
dels genom att erbjuda stimulans, utveckling och sociala relationer för barn med 
funktionshinder, påvisar Tideman (2000). Vissa föräldrar framhåller att assistenten är en
förutsättning för att barnomsorgen ska fungera och att 1995 var 93 % av föräldrarna nöjda 
eller mycket nöjda med hur barnomsorgen fungerar. Kritiken handlar om stora barngrupper, 
bristande kompetens hos personalen ang. funktionshindret och familjesituationen. Tideman 
har funnit att majoriteten av föräldrarna, när de ser tillbaka på sitt barns förskoletid, inte hade 
några funderingar om att deras barn avvek från den vanliga utvecklingen. Samtidigt som 
några föräldrar hade funderingar under denna tid. Barnomsorgen har oftast varit ett positivt 
möte för föräldrarna (ibid).

Föräldrar till barn i traditionella särskolan är något mer nöjda med skolan, 88 %, jämfört med 
individintegrerade elevers föräldrar, 78 %. Kritiken handlar om att samtidigt som resurserna i
grundskolan minskar, försvinner speciallärare och klasstorleken ökar. Nedskärningarna 
påverkar också de specialpedagogiska insatserna, färre grupptimmar som speciellt drabbar de 
svagpresterande eleverna. Trots kritiken menar Tideman att individuell integrering ökar i 
skolan och att föräldrarna anser att den individuella integreringen fungerar tillfredställande. 
Den fysiska integreringen mellan särskolan och grundskolan 1995 var 90 %. Den sociala 
integreringen har inte ökat, 88 %.  Den kan t.ex. handla om gemensamma raster, gemensam 
lunch. För att utveckla nätverk och för utveckling av den personliga socialisationen krävs det 
mer än fysisk samvaro. Den sociala integreringen sker inte bara för att man är fysiskt 
integrerad, menar Tideman (2004). Däremot har gemensamma aktiviteter som friluftsdagar 
och teaterbesök ökat med 14 %, från 1991-1995. 
När föräldrarna gjorde en subjektiv bedömning av sitt barns levnadsvillkor, handlar det om att 
i första hand förbättra aktiviteterna för barnet, enligt Tideman. Sedan önskades förbättringar 
för barnet, i nämnd rangordning, när det handlar om mobbing, behov av stöd, insatser, 
integration, tillfredsställelse, relationer, hälsotillstånd och begåvningsnivå (ibid).
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2.5 Historiska sammanhang från förskolan 
I en artikel från tidningen förskolan (Nordstedt, s.15, 1998) kan man läsa att på 1940-50- talet 
uppmanades föräldrar att lämna bort sina barn med utvecklingsstörning. Det resulterade i att 
olika föräldraföreningar slöt sig samman och drev förskolor och andra sysselsättningshem för 
”obildbara” barn och vuxna. T.ex. riksföreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna bildades 1956 av föräldrar som hade barn med en ”dold utvecklings potential ” (ibid). 
Under 1960-talet debatterades förhållandena för människor med funktionshinder. 
Diskussionerna handlade om att människor med funktionshinder skulle leva ett så normalt liv 
som möjligt, var det då i en segregerad miljö det skulle ske (Rabe & Hill, 2001)? I och med 
den här debatten, började begreppet integrering att användas och i omsorgslagen 1968, lyfte 
man även de utvecklingsstörda barnens perspektiv, vilket ledde till en ökad integrering på 
förskolorna. 

1968 års barnstugeutredning lyfter fram begreppet barn i behov av särskilt stöd. Där står det 
att för de barn som på grund av handikapp, utsatta familjesituationer eller av andra skäl har 
behov av särskilt stöd, bör förskolan ta ett alldeles särskilt ansvar (Hellström, 1993). Från och 
med 1986 kom barn med funktionshinder att lyda under socialtjänstlagen.

            ” De barn som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling skall 
anvisas plats i förskola eller med förtur anvisas plats i fritidshem, om inte barnens behov av 
sådant stöd tillgodoses på något annat sätt. Socialtjänsten skall genom uppsökande verksamhet 
ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats i förskola eller fritidshem enligt första 
stycket”. 

                                                                                      (§ 15 Socialtjänstlagen)

FN:s barnkonvention, som Sverige skrivit på, innehåller viktiga rättigheter, som gäller alla 
barn. För Sveriges del började den att gälla från och med september 1990. Konventionen 
beskriver fyra viktiga delar som: ”Principen om barnets bästa, principen om det viktiga i att lyssna 
på barnet, principen om barnets rätt till liv och utveckling och principen om att alla barns rätt att utan 
diskriminering få del av rättigheter” (FN: s generalförsamling, 1989). 

1998-01-01 gick myndighetsansvaret för barnomsorg från Socialstyrelsen till Skolverket. 
Bestämmelserna om barnomsorgen flyttades från Socialtjänstlagen till Skollagen. Meningen 
med den här sammanslagningen mellan förskola och skola var att all pedagogisk verksamhet 
ska ses på ett gemensamt sätt vad det gäller barn och ungdomars utveckling och lärande
(Granberg, 1998). I och med detta fick förskolan en egen rubrik,” Lpfö-98”. Läroplan för 
förskolan är ett gemensamt uppdrag från stat och kommun, där staten står för de övergripande 
målen och riktlinjerna och kommunen står för genomförandet. I avsnittet förskolans uppdrag 
kan man bland annat läsa, att ”barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få 
detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (ibid, s. 8)

I skollagen 2: a kapitel § 9 kan man ta del av bestämmelser för barn i behov av särskilt stöd. 
Där slås fast, att kommunen är skyldig att hänvisa en plats för barnet på förskola, fritidshem 
eller integrerad skolbarnomsorg och att det även ska ske genom uppsökande verksamhet.   
          
          ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall 

anvisas plats i förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnomsorg, om inte barnets behov av 
sådant stöd tillgodoses på annat sätt. Kommunerna skall genom uppsökande verksamhet ta reda 
på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att 
barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet 
med denna.” 

                                                                                                    (Skollagen, 2 kap., § 9)
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Sammanfattningsvis visar historiken hur små barn i behov av särskilt stöd behandlats och 
bemötts. Under 1940- och 50-talet uppmanades föräldrar att lämna ifrån sig sina 
utvecklingsstörda barn. Föräldrar startade upp förskolor och föreningar för sina 
utvecklingsstörda barn på 50-talet. 1968 kom omsorgslagen och förskolans alldeles speciella 
ansvar för barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt kom begreppet integrering att gälla dessa 
barn. Barnkonventionen 1990 påtalar alla barns grundläggande rättigheter. Förskolans 
läroplan 1998 visar på att alla barn i behov av särskilt stöd skall få det stöd som de behöver. 
Enligt skollagen skall det anvisas plats i förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnomsorg 
för barn i behov av särskilt stöd.

2.6 Historiska sammanhang från skolan 
På 1870- talet växte de första idiotanstalterna fram, först och främst för de fattiga och de 
sinnesslöa barnen. De sinnesslöa blev omhändertagna av olika privatpersoner som byggde 
upp verksamheter (Szöniy, 2005). En av de mest kända var Emanuella Carlbeck som startade 
idiotskola år 1866. Emanuella var påverkad av de strömningar som handlade om 
”kärleksverksamhet” eller ”barmhärtighetsarbete” (Tideman, 2004).
De flesta eleverna integrerades i folkskolan oavsett begåvning. De barn som kom till skolan 
undervisade man och barnens olika förutsättningar var lärarens problem (Frithiof, 2004). På 
1920-talet fortsatte anstalter och institutioner att verka men med en annan utgångspunkt, 
nämligen den rasbiologiska (Tideman, 2004). Nu handlade det inte längre om att lindra eller 
bota utan att kontrollera de individer som ansågs defekta och som kunde ge sina arvsanlag till 
nya generationer. Här börjar också folkskolan att segregera, avskilja elever med 
utvecklingsstörning (Frithiof, 2004). Att särskilja i skolan skulle man kunna tolka som ett sätt 
att hjälpa de avvikande men också att söka möjligheter för att homogenisera elevmaterial 
(Rosenquist & Tideman 2000).

På 1950- talet tonades kontrollen ner och övergick till ett omhändertagande motiv för de 
kroniskt sjuka personerna (Szönyi, 2005). Landstinget fick hela ansvaret för skola och vård 
1955 och då i princip för utvecklingsstörda, de bildbara. Under 50- talet utvidgades 
undervisningen i externatform, och de sinnesslöa eleverna fick större möjligheter att bo kvar 
hemma. Betoningen på hantering och förvaring tonades ner och undervisningens vikt stärktes. 
Begreppet ”särskola” användes för första gången som offentlig benämning på den särskilda 
undervisningsformen för de elever som under denna tid gick under namnet psykiskt 
efterblivna (ibid). 

I början av 1960- talet började kritiken mot anstaltsbyggandet på allvar (Tideman, 2004). De 
som kritiserade institutionslivet förespråkade mer normala liv för personer med 
funktionshinder, ett liv med eget boende, arbete och ett socialt nätverk. Man ville integrera de 
funktionshindrade i vårt samhälle. Efter hand blev man mer överens om att barn med 
funktionshinder skulle må bäst av att få växa upp med sin egen familj, gå på daghemmet och 
skolan där de bor. Man ville inte längre segregera barn och vuxna med funktionshinder. 
Vårdhemmen för barn och ungdomar läggs först ner på 1970- talet och efter det lägger man 
ner anstalter för de vuxna (ibid). 

Men det dröjde ända fram till 1967 då undervisning blev en rättighet för alla barn. Först 
genom omsorgslagen (SFS 1 967:940) som trädde i kraft 1968, fick alla barn med 
utvecklingsstörning, även de med omfattande intellektuella funktionshinder, lagstadgad rätt 
till undervisning. I Nya omsorgslagen (SFS: 1 985:568) infördes skolplikten för psykiskt 
utvecklingsstörda (Szöniy, 2005).
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Framför allt på 1970- och 80-talet lokalintegrerades särskolan i grundskolan. Här menar 
Tideman (2000) att detta är en följd av ekonomiska rationalitetsbehov och den framväxande 
integreringsideologin. Så när särskolan fördes över till kommunerna från landstinget 1997, 
sågs det som ett första steg mot visionen en skola för alla. 
Det var i glesbygdskommunerna som integreringen först uppstod som ekonomsikt fördelaktigt 
för kommunerna som inte behövde bekosta skolskjuts för eleverna. Eleverna själva behövde 
inte långa resor till särskolor i andra kommuner (Skolverket 2004). 

Förutsättningarna för särskolans verksamhet, skriver Skolverket (2002), har förändrats sedan 
kommunerna tog över. Man anvisar inte längre särskolans elever i särskilda klasser ”per 
automatik”. Fler elever som tas emot i särskolan, får sin skolgång förlagd till olika skolformer 
inom det obligatoriska skolväsendet. Den ordinära och större gruppkonstellationen i 
grundskolan kallas grundskoleklass där särskoleelever ska ges en individuell möjlighet till 
integrering i den vanliga grundskolan (ibid).

I Carlbeck-kommitténs betänkande (SOU 2 004:98) bedöms de senaste årens utveckling ha 
lett till både positiva och negativa effekter för särskolans utveckling. Till de positiva 
effekterna hör bl.a. att många kommuner aktivt arbetar för ökad integrering mellan särskolan, 
och grund- och gymnasieskolan. Men till de negativa effekterna hör att grundskolan inte har 
tillräckliga förutsättningar att ta emot särskoleelever. Det förekommer elever med 
utvecklingsstörning, som är placerade i grundskoleklass men tillbringar större delen av 
skoldagen ensam med en assistent (ibid).

Synsätten har vandrat mellan en övertygelse om att elever med intellektuella svårigheter, 
genom pedagogiska tillrättalagda insatser, kan utvecklas till väl fungerande 
samhällsmedborgare. Medan den andra, mer pessimistiska synen, domineras av att samhället 
måste skyddas från dessa individer som anses både sinnesslöa, asociala och farliga (Szönyi, 
2005).

Sammanfattningsvis kan historien berätta om tiden från de segregerade samhällstankarna 
under senare delen av 1800-talet, för barn och elever med förståndshandikapp. En 
integreringsvåg startade på 1960- talet där man började ifrågasätta institutionslivet och hade 
en önskan om en välfärd även för de svaga i samhället. Rättigheten till undervisning, även för 
de eleverna med omfattande funktionshinder, kom till först 1968. Under 80-talet förespråkade 
man en individanpassad skola som skulle få kosta för att skolan skulle passa alla, en 
inkluderande skola. Under 1990-talet har allt större segregeringsdiskussioner framförts igen 
och inskrivna elever i särskolan har ökat kraftigt.

3 Syfte och problemformulering

Studiens syfte är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet i förskola 
med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individuellt integrerade elever. 
Utifrån detta syfte vill vi ha svar på följande frågeställningar. 

 Vad är innebörden av att ansvara för barn med funktionshinder eller individuellt 
integrerade elever?

 Vilka ändamålsenliga kompetenser behövs för att bemöta barn och elever i behov av 
särskilt stöd?  
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 Vilka pedagogiska förhållningssätt påverkar statusen för barn och elever i behov av 
särskilt stöd?     

 På vilket sätt kan verksamheten för barn i behov av särskilt stöd på förskolan 
respektive skolan utvecklas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 Forskning

Sammanfattningsvis visar forskningen på en positiv strävan efter integrerade verksamheter 
och allas lika värde i förskola och skola. Samtidigt som forskningen beskriver en tid under 
1990- talet i segregeringens tecken, som kan bero på ett kraftigare marknadstänkande och 
nedskärningar inom förskola och skola. Barn och elever i svårigheter på förskola och skola 
bemöts fortfarande olika i Sverige och man resonerar om att det behövs en attitydförändring 
och mer utbildning att möta barn och elever i behov av särskilt stöd. Vem som har det 
pedagogiska ansvaret för barn och elever med funktionshinder och vad ansvaret innebär kan 
alltså variera på olika förskolor och skolor. Pedagoger beskriver att olika förutsättningar gör 
dem mer eller mindre kompetenta inför sitt uppdrag. Förutsättningar som forskarna belyser 
handlar om ekonomi, resurser, rektorernas ansvar, andra stödåtgärder i form av olika 
kompetenser och samarbete dem emellan. Utveckling i de olika skolformerna enligt 
forskningen handlar om en ökad kännedom av författningarna som styr särskolans 
verksamhet, adekvat fortbildning och att börja ett samtal om möjligheterna för det annorlunda 
barnet.

4.1 Forskning – förskolan 
Att det fortfarande är stora barngrupper i förskolan bekräftas av Skolverkets rapport (2004). 
I skolverkets rapport kan man läsa att för barn i utsatta positioner som t.ex. små barn, barn i 
behov av stöd, barn med invandrarbakgrund och barn med social problematik får det större 
konsekvenser för än för andra barn med att vistas i stora grupper.

En förklaring till att barn i behov av stöd har ökat på förskolorna kan vara att barngrupperna 
blir större, och att personalresurserna dras ner. En annan förklaring kan vara att förskolan har 
fått en egen läroplan som gör att det ställs andra, högre krav på den individuella utvecklingen 
hos barnet än tidigare. Det i sin tur visar att barn i behov av särskilt stöd syns tydligare. En 
annan aspekt med förskolans läroplan är att det finns en oro över att förskolan tar på sig 
liknande bedömningsgrunder som skolan har. Det vill säga att se mer till resultat än till 
individen.

Det står vidare om förskolans ledning och många viktiga frågor som insatser för barn i behov 
av särskilt stöd och att utbildningsinsatser ofta beslutas på ett lokalt plan. Är det så att 
förskolechefen inte har tillräcklig information kring förskolorna eller där kommunikationen 
inte fungerar med förvaltningen får kommunen svårt att driva och utveckla och organisera 
verksamheten, som sin tur gör att det kan bli problem med resurser till t.ex. barn i behov av 
stöd (ibid).

Rabe och Hill (1990) för ett resonemang om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Man 
kan följa deras olika tankar och diskussioner om hur man kan stödja barn i behov av särskilt 
stöd för deras utveckling. De frågar sig vem det är som egentligen behöver särskilt stöd, 
barnen eller pedagogerna?
I boken kan man läsa att förskollärare ofta känner en frustration över att man är otillräcklig, 
att man inte fick den kunskap om funktionshinder i sin utbildning som man behöver när man 
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har barn i sin grupp som behöver ett extra stöd. Ibland är det kanske så att man hade läst en 
del om funktionshinder men inte använt det i sin praktik på flera år, vilket i sin tur gör att man 
lätt glömmer sina kunskaper. 
Det finns en del tips bland annat en handlingsmodell, idéer om förhållningssätt och olika typer 
av stöd att ta del av. Som en avrundning kan man läsa om ”Den goda cirkeln” den utgår från 
att pedagoger har en vidare, öppnare syn på barn i allmänhet och barn i behov av särskilt stöd 
i synnerhet, där man ser barnens olikheter som tillgångar (ibid).

Hellström (1993) frågar sig hur förskolan kan hjälpa barn i svårigheter? Personalen har ofta 
en känsla av att inte ha fullständig utbildning, och jämför sig med andra kring barnet där det 
finns så mycket kunskap. T.ex. instanser som har till uppgift att ge behandling eller av 
myndighetskaraktär. Hellström anser att deras insatser kan komplettera förskolan men aldrig 
ersätta det man gör. Personalens kunnande om barn tillsammans med daglig kontakt med 
föräldrar är ovärderligt för barns optimala utveckling. 
För föräldrar till barn med funktionshinder är avlastning en nödvändighet och en förutsättning 
för dem att orka med vardagen (ibid).

I boken Specialpedagogik i förskolan (Rakstang Eek & Rognhaug, 1995) kan man läsa om 
kritik som förskolan ger, angående handledning för pedagoger som har ansvar för barn med 
funktionshinder. Handledaren verkar alltid ha ont om tid och de upplever att problemen ska 
vara både svåra och akuta innan man får någon hjälp. Problemet ligger i att alla har ont om 
tid, och mötestiderna blir alltför korta på förskolan samtidigt som man tycker att de tar tid från 
de andra uppgifterna. Den mesta tiden på mötena går åt att skaffa resurser och att organisera 
åtgärder på förskolan, men det som också är väldigt viktigt är nämligen att det förebyggande 
arbetet skjuts på framtiden (ibid).

Rabe (2001) skriver om barns sociala välbefinnande och att det är en förutsättning för att 
kunna lära optimalt. Hon anser att pedagogen redan under sin utbildning ska konfronteras 
med sin egen socialisation där personliga normer och värderingar har stor betydelse för det 
framtida pedagogiska yrket (ibid).

Hill (2001) diskuterar om integrerade barn i förskolan i ett longitudinellt projekt som startades 
1980. Hill skriver om barns sociala välbefinnande och att det är en förutsättning för att kunna 
lära optimalt. Han menar att de pedagogiska programmen i förskola och fritidshem och 
grundskolans läroplan måste vara mer centrala i arbetet med barn. Där står det tydligt om 
betydelsen av de fysiska, psykologiska och sociala aspekterna för barns utveckling. Tydligt 
blev också att huvudansvaret för barnen med utvecklingsstörning vilade på deras personliga 
assistenter. Detta är anmärkningsvärt eftersom det är den kategori av personal som oftast har 
den lägsta utbildningen, och att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret för alla barn. 
Trots positivt bemötande och tankar blev det inte som det var tänkt utan barnet och assistenten 
hade ofta sin egen verksamhet vid sidan av, och kontakten med de andra barnen snarare 
begränsades än underlättades. Positivt var det i varje fall från föräldrarnas sida. De tyckte att 
förskolan framstod som ett stort stöd, där de kände trygghet i personalens positiva inställning 
och tron på integreringen (ibid).

Oavsett förutsättningar söker alla barn efter någon att leka med, så beskriver Ytterhus (2003) 
resultatet av sin avhandling, ”Barns sociala samvaro- inklusion och exklusion i förskolan”.
Studien handlar om att från vardagen i förskolan få kunskap om hur barns sociala samvaro 
påverkar och utvecklar barns sociala liv.
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 I undersökningen visade det sig att barn med funktionshinder deltog lika mycket som de 
andra barnen när det gäller det sociala samspelet. Däremot visade det sig att barn som hade 
mer dolda funktionshinder, och som inte hade lekkoden klart för sig, de deltog inte i samma 
utsträckning. Och där var de andra barnen inte lika välvillig med att ha överseende som till 
barnen med funktionshinder.

Sammanfattning av forskning
Tidigare forskning i förskolan visar att pedagoger ibland känner en frustration över att man 
inte har den kunskap, utbildning och kompetens som man behöver när man arbetar med barn 
som behöver extra stöd (Rabe & Hill, 1990; Hellström, 1993,) I Rapport från skolverket 
(2004) beskrivs olika anledningar till varför barn i behov av särskilt stöd ökar på förskolorna, 
fler antal barn i grupperna och färre personal är anledningar som diskuteras.

Rabe (2001) och Ytterhus (2003) hävdar att de pedagogiska programmen i förskola, 
fritidshem och grundskolans läroplan måste vara mer centrala i arbetet med barn där det 
tydligt står betydelsen av de fysiska, psykologiska och sociala aspekterna för barns 
utveckling. Vidare upplever Ytterhus (2003) att inkluderingen, och barns sociala samvaro kan 
se olika ut beroende på om funktionshindret är synligt eller inte.
Vid diskussion om integrering i förskolan (Hill, 2001) talas det om goda förutsättningar som 
positivt bemötande, blir det inte alltid som det är tänkt med att inkludera barnet. Utan barnet 
och assistenten har ofta sin egen verksamhet vid sidan av, och kontakten med de andra barnen 
snarare begränsas än underlättas (ibid).
 Hellström (1993) uttrycker att personalens kunnande om barn tillsammans med daglig 
kontakt med föräldrar är ovärderligt för barns optimala utveckling (ibid). Även Hill (2001) 
nämner att föräldrarna tycker att förskolan är som ett stort stöd, där de känner trygghet i 
personalens positiva inställning och tron på integreringen.
Ofta är det så att huvudansvaret för barnen med funktionshinder vilar på deras personliga 
assistenter. Det förefaller anmärkningsvärt eftersom det är den kategori av personal som oftast 
har den lägsta utbildningen, och att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret för alla barn 
(ibid).

4.2 Forskning – skola
En skola för alla                                                                                                                        
En integrerad skola för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd bör omfattas av allmänna 
undervisningssystemen. Man hävdar i Salamancadeklarationen (2001) att det råder en allt 
större enighet om detta i flera länder. Det bästa resultatet när det gäller att undervisa barn och 
ungdomar i behov av särskilt stöd är att eleverna integreras i skolor som tar emot alla barn. 
Det är i de integrerade skolorna som barnen kan uppnå de bästa inlärningsresultaten och 
delaktighet i samhället. Uppgiften som den integrerade skolan står inför, handlar om att 
utveckla en pedagogik som har förutsättningar att ge undervisning åt alla barn, även de som 
har grava skador och funktionshinder.                                                               
Lärarutbildningarna bör skapa en positiv inställning till funktionshinder vilken utvecklar en
förståelse för hur man tillsammans kan möta elevens behov. Utbildningen bör förbereda 
lärarna på att tillämpa sina färdigheter, som att anpassa kursplaner, metoder för att tillgodose 
barnens behov och samarbeta med specialister och föräldrar. Det grundläggande för den 
integrerade skolan är att alla barn ska undervisas tillsammans, oberoende av svårigheter eller 
skillnader (Svenska Unescorådet, 2001).  Inkludering kan inte gälla för vissa och inte för 
andra elever, menar Ballard (1999). För att inkludera borde vi sträva efter att ta bort alla 
barriärer inför alla barns inlärning (ibid).                                                                                                                        
Vid resursfördelning till skolorna bör kommunerna på ett realistiskt sätt ta hänsyn till de olika 
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utgiftsbehoven när det gäller att ge lämplig undervisning för alla barn beroende på behov och 
bakgrund. Man vill även kombinera både den pedagogiska och sociala aspekten på 
undervisningen av elever i behov av särskilt stöd och då krävs det en välfungerande 
ledningsstruktur (Svenska Unescorådet, 2001).

Ökande segregering
Att segregeringen har ökat, dvs. sorteringen av elever till särskolan under 1990- talet, menar 
Frithiof (2004) och Tideman (2000), handlar om bl.a. önskningar om homogena klasser, ett 
marknads- och effektivitetstänkande i skolan. Tideman menar att man uppmärksammar 
elevens svårigheter genom att beskriva individuella och biologiska förklaringar dvs. på 
individnivå istället för att tala om skolans brister och se orsaksproblemen på samhällsnivå. 
I Skolverkets rapport (2000) menar man att elevökningen till särskolan är ”ett spel mellan 
pedagogik, diagnostik, ekonomi och den enskildes livsvillkor” (ibid, s. 37). Under en kort period, 
historiskt sett, var målet att integrera de avvikande med de normala. Tideman ställde sig 
frågan om vi nu står inför en segregeringstid? Ska alla inkluderas, gå i samma skola eller är 
det kanske bara ett ideal? För enskilda elever är det kanske inte önskvärt eller inte heller ett 
mål möjligt att nå (ibid).
Segregeringen försvaras av dem som menar att särskolans elevkrets behöver ”hela” särskolan, 
vilket innebär att kamraterna också läser efter samma läroplan, fler personal med 
specialkompetenser och mindre klasser (Skolverket, 2000).

Individintegrering 
Begreppet individintegrering har diskuterats av flera. (Ballard, 1999; Frithiof, 2004; Nilholm, 
2006; Persson, 2003; Rabe & Hill, 2001; Rosenkvist, 1996; Rosenkvist & Tideman 2000; 
Skolverket, 2000; 2002; SOU, 2004; Szönyi, 2005; Tideman, 2000; Tössebro, 2004). 
Skolsvårigheter utifrån begreppen inkluderande integrering respektive segregerande 
integrering förklarar Haug (1998). Begreppet segregerande integrering menar han är ett 
organisatorisk alternativ. Det kan variera för eleverna genom att de har olika mycket tid i 
klassrummet tillsammans med sina klasskamrater, enskilda undervisningstimmar eller 
undervisning i mindre grupper, undervisning i särskolan eller de är på andra platser eller 
särskilda institutioner. Inkluderad integrering beskriver han utifrån en uppfattning om en 
social rättvisa och en rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. En 
inkluderande integrering i undervisningen sker inom ramen i den klass eleven är inskriven 
(ibid).

Positivt är att på senare år har integrering av särskoleelever gett dessa ett värde av att få vara 
med ”vanliga” elever och inte uppleva ett utanförskap genom särskiljandet (Skolverket, 
2000). Det kan kännas som en mindre övergång från grundskolan till särskolan med den 
individuella integreringen och skolan får tillgång till mer resurser (ibid). Det är vanligare i 
glesbygden och på landsbygden att särskolans elever integreras. Utifrån att antalet integrerade 
elever också ökar i städerna, drar Skolverket (2002) slutsatsen att det är ett resultat av tanken 
att olikheter ska blandas. Blom (2002) är kritisk till den s.k. deltidsintegreringen och menar att 
den i vissa fall kan framstår endast som ett självändamål och hänvisar till den politiska 
målsättningen angående begreppet integrering. Deltidsintegrering motsvarar endast fysisk 
integrering eller enligt Haugs (1998) beskrivning, segregerad integrering. Pedagogerna menar, 
enligt Blom, att förfaringssättet är eftersträvansvärt men att det är svårt att få det att fungera i 
arbetsvardagen.    
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Möjligheter
Realistisk anpassning av undervisningen i samråd med ledningen, pedagoger, eleven och 
föräldrar ger tillsammans med resurser för att bevara mindre klasstorlek möjligheter till en 
lyckad integrering. Den sociala statusen för den enskilda eleven i klassen är en avgörande 
faktor, menar Rosenqvist (1996). Det går att se ett samband mellan elevens pedagogiska och 
sociala situation, dvs. elevens status i klassen. Integrering kan endast slå rot i den pedagogiska 
vardagen om eleverna, pedagogerna och nödvändiga stödåtgärder samarbetar, menar han 
(ibid). De pedagoger som upplever att integreringen öppnar för nya möjligheter för de vanliga 
eleverna och ser integrationen som en utmaning, har större chanser att lyckas (Frithiof, 2004). 
Också hur pedagogerna ser på skolans funktion och mål av integreringen menar Blom (1991) 
är av vikt. 
Pedagogers entusiasm inför integrering kan också bero på deras känsla av hur de ska klara av 
situationen och hur de samarbetar. Återigen påpekas det att det är av stor vikt att pedagogen är 
intresserad och positiv till att arbeta med särskoleelever (Skolverket, 2002).
Att det finns möjligheter till samverkan för elever med olika förutsättningar och hur man 
arbetat med ett försök beskriver, Göransson (2000).  

Attityder
För att möjliggöra ”en skola för alla” måste en attitydförändring få genomslag i skolvardagen, 
påtalar Persson (2003). Det är synsättet i skolan som ska förändras och en väl fungerande 
integrering handlar mer om pedagogens individuella kompetens och synsätt än om den yttre 
skolmiljön. Det är inte elevens uppgift att anpassa sig till skolan utan tvärt om (ibid). Detta 
betyder att pedagoger måste vara tydligare i sina syften och mål. Det finns tryck på 
pedagogerna att byta bort rättvisa för funktionshindrade mot lärarkomfort och skolranking av 
standardtester (Ballard, 1999).
Persson menar att möjligheten ligger hos klassläraren att tillsammans med arbetslaget skapa 
förutsättningar ”att i huvudsak själva klara av den naturliga variationen i olikheter” (2003, s. 134). 
Och ”Det är ett pedagogiskt problem som då bör lösas tillsammans, pedagoger och specialpedagoger”
(ibid., S. 134) Ett inkluderande klassrum är ett klassrum där olikheter ses som en tillgång i 
arbetet, där alla elever har sociala relationer, inflytande och är delaktiga i ett stimulerande 
skolarbete (Nilholm, 2006). De pedagoger som hade större möjligheter att lyckas var de som 
ser integrationen som en utmaning (Frithiof, 2004; Persson, & Rosenqvist, 2000).

Bemötande
I Sveriges kommuner hanterar man skolsvårigheter olika enligt de fallstudier Skolverket gjort 

(2000). Ca 14 % av särskolans elever får sin undervisning integrerade i grundskolan och det 
gäller i första hand elever med lindrig utvecklingsstörning. Men även förhållningssättet till 
integrering av särskoleelever ser olika ut i kommunerna och tolkningen av integrerings-
begreppet likaså. De särskoleelever som är integrerade i grundskolan får mycket olika 
bemötande och undervisning. Skolverket skriver att integrering av särskolans elever i
grundskolan kräver en pedagogisk kompetens hos berörda lärare (ibid). 

Personalkompetens 
De pedagoger som undervisar i klasser med integrerade särskoleelever anser att de har 
betydligt mindre stöd för detta arbete än de pedagoger som undervisar i särskoleklass 
(Skolverket, 2002). Frithiof (2004) hävdar att speciallärare och klasslärare angivit att de inte 
var på det klara med vem som ansvarade för enskilda elevers skolgång, vem som ansvarade 
för samverkan eller vem som skulle initiera förändringar och utveckling. Studien visar också 
att många skolor har svårt att förändra (ibid). Rektor är ansvarig och ska vara tydlig och klar 
över skolans vision och vad som ska göras (Göransson, 2000; Persson, 2003; Szönyi, 2005).
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De nya arbetssätten ställer större krav på pedagogerna att se och bemöta elevers olika 
förhållningssätt och behov av särskilt stöd (Frithiof, 2004). Hur olika pedagoger skattar sin 
kompetens och hur de upplever skolledares stöd angående individintegrerade barn undersökte 
Skolverket (2002). Inställningen hos både pedagoger och skolledare är en viktig förutsättning 
för denna skolform. En annan är att pedagoger som undervisar särskolans elever känner till 
särskolans styrdokument och är väl förtrogna med sin uppgift och att de är positiva till 
integrering. Grundskolelärare skattar sin egen kompetens inom flera områden betydligt lägre 
när der gäller barn med utvecklingsstörning än vad pedagoger i särskolan gör (ibid). En studie 
visar att lärarstuderande anser sig ha låg eller måttlig kompetens att ta emot elever med 
funktionshinder. Men de ansåg det inte självklart att det borde avsättas mer tid i utbildningen 
då man tyckte att andra områden var lika högt prioriterade (Nilsson, 1995). 

Endast en av tio pedagoger som undervisar särskoleelever i grundskoleklass har 
specialpedagogisk utbildning. Detta kan innebära svårigheter för pedagogerna som t.ex. 
uttrycker osäkerhet på vilken kunskapsnivå de ska ligga och vilka krav de ska ställa på eleven. 
För de lärare som undervisar särskoleelever i grundskolan är den vanligaste pedagogiska 
grunden låg-, mellan- eller högstadielärare. Specialpedagogisk utbildning kan finnas i någon 
form men hälften av de undervisningsansvariga för särskoleelever saknar den kompetensen 
(Skolverket, 2002). Ett argument för eller emot ett mottagande av en integrerad elev med 
funktionshinder kan vara pedagogens egen brist på erfarenheter (Frithiof, 2004).
Pedagogers kompetens är av betydelse när det gäller både ämne, motivation, socialisering och 
rättvisa, menar Gadler (2001).
En annan personalkategori är assistenterna. Här beskriver Skolverket (2004) att pedagoger lätt 
kan bli beroende av assistenterna i klassrummet. Men även att det kan finnas svårigheter i 
samarbetet mellan pedagog och assistent.

Elevers upplevelser
Elever beskriver själva vad de anser vara av vikt i skolan och att tillhöra särskolan (Szönyi, 
2005). De äldre eleverna berättar i stor utsträckning att särskolan är deras lösning på de egna 
delaktighetsproblemen. Men många elever berättar också att de har blivit retade för att de gått 
på särskolan. Elevernas berättelser av tidigare skolerfarenheter domineras av att de känt sig 
åsidosatta och utanför, socialt utanförskap. De kände också en bristande delaktighet i sin 
undervisningssituation, uppgiftsorienterat utanförskap. De anser att de tidigare har fått för lite 
stöd av lärare i skolan men nu i särskolan förstår lärarna bättre deras behov. ”Tillhörigheten
till särskolan visade sig inte enbart innebära möjligheter utan också högst avsevärda begränsningar för 
eleverna” (ibid, s. 165).

Utveckling
Förslag till åtgärder är att det behövs insatser för att öka kännedom om författningarna som 
styr särskolans verksamhet, eftersom det visat sig att de ansvariga rektorerna haft ringa eller 
ingen kunskap alls (Skolverket, 2004). I Carlbeck-kommiténs slutbetänkande (2004) in 
stämmer kommittén med Bengt Börjessons konstaterande att det vilar ett ansvar på de 
pedagogiska forskarna och pedagogiska praktikerna att gemensamt utveckla ett samtal, om 
det annorlunda barnet. Frithiof (2004) menar att lärare ger uttryck för att de är beredda på det 
goda didaktiska mötet och man vill höja sin kompetens, öka sin kunskap och inrikta sig på 
möjligheter istället för hinder. Genom att samtala och se barnets möjligheter och hur de bäst 
kan ligga till grund för det pedagogiska arbetet (ibid). De skolor som genomför integrerade 
klasser måste ge berörda pedagoger de rätta förutsättningarna genom bl.a. adekvat 
fortbildning. Pedagogen bör få möjlighet att undervisa eleven enskilt, en stund varje dag 
(Rosenkvist, 1996). Det finns inga färdiga mallar, man måste utveckla varje skola efter de 



17

unika förutsättningar som finns. Ju fler ”delar” av skolan som deltar i en utveckling kring 
samverkan mellan särskola och grundskola, ju större blir sannolikheten att den ska slå rot 
(Göransson, 2000).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis hävdar man i Salamancadeklarationen att inkludering ger det bästa 
undervisningsresultatet och delaktigheten i samhället. Nilsson (2006) är inte negativ men 
tveksam till om det idag finns ett metodologiskt idealiskt sätt att mäta vad som är bäst, 
inkludering eller segregering. Sverige hanterar skolsvårigheter på olika sätt, både när det 
gäller bemötandet och undervisning (Skolverket, 2000). Förslag till åtgärder från Skolverket 
(2004) är att det behövs insatser för att öka kännedom om författningarna som styr särskolans 
verksamhet. Det finns olika skäl till varför inskrivningen ökar i särskolan, t.ex. 
marknadstänkande, resursfördelning i samhället och skolan och synen på hur man ska hantera 
behovet hos elever i behov av särskilt stöd i skolan (Frithiof, 2004; Tideman, 2000;). För att 
möta en elev som ska integreras i en annan skolform är stödet och inställningen hos rektor och 
inställningen hos den ansvarige pedagogen viktiga faktorer. Generellt skattar pedagoger i 
särskolan sin kompetens och erfarenhet högre än pedagoger i grundskolan. Dessutom anser 
pedagoger i särskolan att de får bättre stöd av rektorerna än vad pedagoger i grundskolan 
anser (Skolverket, 2002).

5 Tidemans teoretiska perspektiv på förskolans och skolans möte med 
särskolans personkrets

För att kunna genomföra den empiriska undersökningen valde vi att fördjupa oss för att få ett 
teoretiskt perspektiv. Vi valde att vända oss till Tideman då hans texter har väckt vårt intresse 
och passade in i vårt syfte. Det teoretiska perspektivet blev nyckeln när vi formulerade våra 
intervjufrågor 

Vi redovisar här Tidemans uttalade uppfattning (2006) från intervjun (bilaga 3) om vad 
ansvaret bör innebära för pedagogerna och vilken kompetens som han anser behövs för att 
bemöta barn med dessa förutsättningar. Hur olika förhållningssätt påverkar elevens status och 
vad man bör utveckla i förskola och skola.

Innebörden av det pedagogiska ansvaret för funktionshindrade barn och elever
Det pedagogiska ansvaret handlar enligt Tideman (2006) om aktiviteter, insatser, stöd, 
anpassning, tillrättaläggning och förberedelser med särskild hänsyn till dessa elever. Han 
frågar sig vem som ansvarar, är det pedagogen, assistenten eller specialpedagogen? Det är 
inget ovanligt att det finns funktionshindrade elever i vanliga klassrum men som undervisas 
vid sidan om. Skiljer sig ansvaret för att eleven går i särskolan eller kan man säga att det är 
frågan om inställning, undrar han. 
Tideman uttrycker att skolan ibland lämnar ifrån sig makten över att bestämma vilka det är 
som ska ha extra stöd. Man lämnar det till läkare, psykologer i stor utsträckning och det blir 
de som står för diagnostisering, etikettering och sedan följer skolan det. Skolans personal 
skulle ta större makt över bedömningen för att det är de som möter barnen varje dag och som 
skulle kunna avgöra vilket behov de har och vilket pedagogiskt stöd de behöver, menar 
Tideman.
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Kompetens att bemöta funktionshindrade barn och elever
Tideman (2006) anser att det behövs olika kompetenser för att bemöta barn och elever i behov 
av särskilt stöd i förskola och skola. Han talar om särskolekompetens och att man bör följa 
särskolans kursplaner. Det gäller att jämföra vad som är lika och vad som är olika i jämförelse 
med grundskolans mål. En annan kompetens handlar om erfarenhet att arbeta med elever med 
funktionshinder och kunskaper om olika pedagogiska material och idéer. 
En socialt inriktad kunskap är att få barnet att bli en del av gruppen och veta hur man ska gå 
till väga. Tideman menar också att kunskaper kring familjesituationen och familjens sociala 
relationer, är viktiga. Lika väl som kompetens om hur livet utanför skolan ser ut, vad det finns 
för stödinsatser att tillgå. Han tycker inte att man behöver ha kunskapen på djupet men ändå 
till en viss del för att kunna möta barn och familjer på bästa sätt.
Man behöver kunskaper om vad det finns för olika för - och nackdelar med att informera de 
andra barnen om funktionshindret och på vilket sätt, även att ha en specifik kunskap om 
funktionshinder är en styrka, enligt Tideman.
Ett dilemma i den här problematiken, kan vara att det å ena sidan finns en risk att man får veta 
för mycket så det påverkar synsättet på barnen och att man tillrättalägger för mycket. Å andra 
sidan behöver man inte veta så mycket för då agerar man mer normalt. Särskilt i kritiken mot 
särskolan talar man om för mycket omsorg och för lite utmaningar. Tideman anser att eleven 
blir alldeles för lite stimulerad kunskapsmässigt och socialt, det är för mycket 
omhändertagande. Särskolans synsätt blir fel anser Tideman, när det visar att ”om man har 
dessa förutsättningar blir man lindad i bomull” (Tideman, 2006).

Pedagogers förhållningssätt som påverkar statusen för elever i behov av särskilt stöd
Tideman (2006) menar att pedagogers förhållningssätt påverkar statusen för barn i behov av 
särskilt stöd. Vuxnas bemötande påverkar mycket och om man ser barnet som en naturlig 
medlem av klassen och behandlar dem därefter påverkar det ju barnets status. Ju mer man
särbehandlar och gör det speciellt, ju mer påverkar man dess roll.
Tideman ger exempel på god pedagogik i arbetet kring en individuellt integrerad elev i 
Danmark. För att ge eleven en avgörande roll i klassen så individualiserade pedagogen en 
uppgift för eleven. Hela klassen skulle själva skriva sina egna slut på en novell. Dagen efter 
diskuterade man i klassen om olika synpunkter och förslag på slutet. När de diskuterat färdigt 
fick den individintegrerade eleven träda fram och läsa upp det ”riktiga” slutet som var väldigt 
oväntat och ingen hade kunnat förutse. Genom detta blev det eleven som ägde och förmedlade 
slutet som alla väntat på och pedagogens förhållningssätt höjde elevens status i klassen. 
Ett genomtänkt pedagogiskt arbete med tanke på roller och delaktighet, är inte helt lätt och det 
krävs fantasi, utrycker Tideman. Det finns pedagoger som har helt olika förhållningssätt till 
barn med svårigheter. Pedagoger som verkligen anstränger sig för att försöka att ge barn och 
elever det stöd och den hjälp de behöver för att göra dem till en del av gruppen eller klassen. 
Tideman säger att om man anser att man inte lyckas kan man ta hjälp och stöd av 
specialpedagog. Sedan finns det andra pedagoger som mer diskuterar barn och elever som 
avvikande och som hellre ser att specialpedagogen tar ansvaret. Synen på vilka som ryms 
inom gruppen och klassen beror på hur mycket man är beredd att anstränga sig och hur rädd 
man är för att ta emot råd och stöd av specialpedagog.

Utveckling i verksamheten för barn i behov av särskilt stöd
Förskolan och skolan skiljer sig åt angående organiserandet med fasta grupper och klasser. Ett 
annat sätt att tänka, menar Tideman (2006), är att se möjligheter att ha mer flexibla och olika 
modeller av grupper och klasser beroende på vad man arbetar med. En idé är att man tänker 
sig elever i ”hundragruppen” och ett lärarlag som då gör olika indelningar beroende på vilka 
arbetsuppgifter som eleverna ska arbeta med, dvs. att vara mer flexibel i sitt 
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organisationstänkande. Det låter sig lätt sägas men inte bara elever med dessa förutsättningar, 
utan även andra elever skulle må väl av detta arbetssätt, säger Tideman.
När vi diskuterar utveckling inom förskola och skola har Tideman den uppfattningen att det 
handlar mycket om ekonomi och resurser i form av att det måste finnas pengar både till 
människor men även till fortbildning för att utveckla verksamheten.
Får man inte stimulans, fortbildning och tid till att reflektera över det man gör tillsammans 
med sina kollegor för att ta till sig ny kunskap, blir det lätt att man gör som man alltid har 
gjort och då blir det ingen utveckling av verksamheten, menar Tideman.
Han tror att det handlar om kunskap som man behöver men inte bara av den praktiska 
metodmässiga inriktningen utan även någon slags förståelse för vad det är för slags samhälle 
vi lever i och hur det ser ut i stort. Man behöver också veta i vilket sammanhang, vad för slags 
värld och samhälle, barn och elever lever i utanför förskolan och skolan och hur det påverkar 
dem. Om den kunskapen inte ger några lösningar men ger en ökad förståelse, anser Tideman 
att det kan vara till glädje för arbetet och att arbetet utvecklas. 
I skolan kan man se effekten av olika familjeproblem. Skolan har enligt traditionen inte 
handskats med dessa problem med hjälp av specialpedagogiska insatser. 

6 Metod

Vi beskriver under denna rubrik metodvalet, val av ansats och hur vi har genomfört den 
empiriska studien. Vi nämner även de etiska aspekterna som är viktiga för oss med tanke på 
individskyddskravet för både barn, elever och pedagoger. Till sist diskuterar vi validitets- och 
tillförlitlighetsfrågan.

Syftet med denna studie är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet 
med funktionshindrade barn i förskolan och individuellt integrerade elever i skolan. Därför 
behöver vi vända oss till pedagoger för att komma närmare svaren på våra forskningsfrågor.

Vi blev inspirerande av Stenmalm- Sjöbloms föreläsning i fenomenografi (2005) och den 
fenomenografiska ansatsen gav oss tankar för vår undersökning att använda ”temafrågor” där 
de intervjuade talar, inte vi, och där man beskriver istället för att tolka de svar man fått. 
Tonvikten för vårt arbete ligger i pedagogers upplevelser och vad de erfarit ur sin verklighet. 
Uljens (1989) menar att den fenomenografiska ansatsen är genuint kvalitativ. Argumentet för 
detta är att det centrala i analysen är individens uttryckliga uppfattningar och de kategorier 
som vi har fått i analysen är det huvudsakliga resultatet.

En fenomenografisk ansats är en ansats som beskriver ett fenomen med en empirisk 
inriktning, den studerar andras erfarenheter. Forskaren ser likheter och skillnader och 
beskriver men tolkar däremot inte sitt material. Det vill säga att vi inte lägger någon vikt i vårt 
arbete på att tolka eller förklara utan vi förhåller oss neutrala inför respondenternas 
upplevelser, vi sätter på så sätt oss själva inom parentes. Vad vi menar är att vi inte vill styras 
av våra egna tidigare erfarenheter eller förutfattade meningar utan vi vill analysera 
människors uppfattningar av olika företeelser. För oss innebär det att vi inte är intresserade av 
om det respondenterna säger stämmer överens med verkligheten eller inte. ”Människans 
förståelse av sin omvärld införlivas i hennes sätt att erfara fenomenet och blir på så sätt en del av 
henne själv där varje ny erfarenhet och insikt förändrar hennes sätt att erfara världen” (Marton.1992. 
s.30).
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Det handlar om att alla uppfattningar är lika värda, menar Marton (2000). Fenomenografi är 
ett sätt att hitta, beskriva och ta sig an vissa forskningsfrågor. En specialisering som 
framförallt lyfter frågor som är aktuella för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. 
Grundläggande för ansatsen är att den i huvudsak vill beskriva hur människor erfar, föreställer 
sig, uppfattar och förstår ett specifikt fenomen. Den fenomenografiska forskningsansatsen 
utgör en helhet för både insamling och analys av data (ibid). 
Genom att förhålla oss på detta sätt som vi har beskrivit, upplever vi att ansatsen gagnar vårt 
arbete, för att vi vill vara lyhörda inför själva lärandet. Uppfyllda av dessa tankar gick vi ut 
och forskade i verkligheten.

6.1 Kvalitativ metod
Vi vill fånga deltagarnas perspektiv genom att höra den del av verkligheten som pedagogerna 
upplever i sin vardag och att söka svar genom en kvalitativ metod. En kvalitativ forskning är 
en speciell forskningsstrategi som handlar mer om ord än om siffror, beskriver Bryman 
(2004). Det handlar även om en förståelse av den sociala verkligheten och hur vi tolkar den.
Man kan med kvalitativ forskningsinriktning använda sig av flera metoder i en och samma 
undersökning. Men vi använde oss endast av en kvalitativ intervju. Både Bryman (2004), 
Rienecker & Jörgensen (2004) talar om det induktiva arbetssättet. Det vill säga vi har en del 
data som vi vill behandla genom någon metod några begrepp och en teori. Bryman skriver att 
en induktiv syn förhåller sig mellan teori och forskningspraxis och att det är teorin som 
utvecklas genom de praktiska forskningsresultaten.

Den kvalitativa och den semistrukturerade intervjumetoden betonar den intervjuades 
synpunkter. Vi hade en grundmall (bil.2) med temafrågor, en s.k. intervjuguide (Bryman 
2004), där de intervjuade talade, inte vi. Vi ville inte styra deras tankar i frågorna mer än att 
hjälpa till så att respondenterna höll sig till ämnet, det vill säga vi arbetade med öppna frågor. 
Vi är intresserade av människors upplevelser och då är en kvalitativ intervju fördelaktig. En 
kvantitativ undersökning handlar om forskarens intressen medan en kvalitativ forskning
handlar om vad undersökningspersonen uppfattar som viktigt och meningsfullt. En annan 
fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan göra avdrag och tillägg till intervjun vilket vi 
har haft nytta av i vår undersökning. Respondenterna fick tillfälle att läsa igenom texterna 
innan vi började med vår analys, för att försäkra oss om att allt stämde. Vid det tillfället var 
det en pedagog som tog bort en mening och en som la till en mening.

6.2 Urval
När vi diskuterade urval av respondenter tänkte vi å ena sidan pedagoger med lång erfarenhet 
eller å andra sidan pedagoger med kort erfarenhet. Lång erfarenhet kan vara ett år upprepat 
tolv gånger dvs. ingen egen utveckling, eller tolv års ständig utveckling. Givetvis är vi 
medvetna om spännvidden där emellan så vi bestämde oss tillslut för att försöka hitta 
pedagoger med minst fem års erfarenhet av barn och elever i behov av särskilt stöd, vilket vi 
lyckades med till hälften. Två pedagoger hade mer är fem års erfarenhet och två pedagoger 
hade mindre än fem års erfarenhet. Våra valda pedagoger är förskollärare och 
grundskollärare, vi valde dessa lärarkategorier för att få ta del av pedagoger uppfattningar och 
upplevelser från förskola och skolan. Pedagogerna arbetar på förskolor och skolor i 
mellanstora kommuner i Sydsverige.

6.3 Genomförandet av intervjun med pedagogerna
I början av februari 2006 tog vi kontakt med tre rektorer från södra Sverige, där vi talade om 
att vi skulle skriva en c-uppsats och dess syfte. Vi frågade om det fanns några pedagoger på 
deras förskolor eller skolor som hade barn med funktionshinder i sin grupp eller individuellt 
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integrerade elever i sin klass. Vi fick namn och adresser av rektorerna till två förskollärare 
och fyra grundskollärare som passade in i vårt urval. Vi diskuterade antalet pedagoger och 
kom fram till att fyra stycken intervjuer var lagom för vår studie. Sedan skickade vi våra brev 
(bil.1) där vi informerade om intervjun och syftet med undersökningen. 
Efter en vecka kontaktade vi pedagogerna via telefon. Två förskollärare tackade ja till att bli 
intervjuade men de två första grundskollärare som tillfrågades, tackade nej. Anledningen till 
att de tackade nej angav de berodde på att de knappast arbetade alls med eleven. Därför ringde 
vi två andra tillfrågade pedagoger som till vår glädje tackade, ja. Innan vi intervjuade 
pedagogerna prövade vi våra kategorifrågor på varandra och gjorde var sin pilotintervju. Då 
insåg vi att det blev nödvändigt för oss att använda oss av uppföljningsfrågor för att få 
respondenterna att komma ännu djupare i sina egna resonemang (Bryman, 2004).

Vi skickade inte ut våra frågor i förväg till respondenterna för vi ansåg att på det viset skulle 
vi få svar utefter hur pedagogerna upplever sin arbetssituation just nu. Vi frågade 
respondenterna om de hade förslag på var vi skulle genomföra intervjun. Och tillsammans 
kom vi överens om tid och plats för intervjuerna och i mitten av februari genomförde vi dem 
(Trots, 2005).

Vid våra intervjuer använde vi oss av bandspelare, dels för att man kan lyssna på nyanser och 
ordval många gånger efteråt för att verkligen förstå vad respondenten menar, och dels för att 
man hör sin egen röst och kan lära av eventuella misstag. En annan fördel med bandspelare är 
att man lägger all sin uppmärksamhet på respondenten utan att behöva tänka på att anteckna.
Det finns nackdelar med att använda bandspelare, och en är det gedigna arbetet med att 
transkribera texten ord för ord efteråt, det tar lång tid och det är mycket jobb med att spola 
fram och tillbaka för att vara säker på att man har hört rätt.  En nackdel kan också vara att en 
del människor kan bli hämmade av att bli inspelade på band (ibid).

6.4 Etiska aspekter
I vår första kontakt med respondenterna, (se bil 1) ett brev, redovisade vi syftet med våra 
intervjuer, dessutom för respondenternas roller och villkor. Vid intervjutillfället tog vi ännu 
en gång upp de forskningsetiska frågorna angående deras frivilliga medverkan, deras rätt att 
avbryta sin medverkan när de själva vill och kraven på att vi handskas med deras medverkan 
konfidentiellt och anonymt. Vi ville på detta sätt försäkra respondenterna om att vi var 
angelägna om att skydda deras identiteter. När vi så småningom transkriberat de inspelade 
intervjuerna skickade vi dem till respondenterna så de fick möjlighet att stryka eller lägga till 
meningar vilket de också gjorde. Sedan gjorde vi en internvalidering det vill säga vi arbetade 
med texten och tog hänsyn till deras ändringar. Eftersom vi ville följa de etiska principerna 
(Bryman, 2004; och Forskningsetiska principer, 2004) d.v.s. att handha materialet från 
intervjuerna konfidentiellt och anonymt, detta var också respondenternas uttryckliga önskan, 
valde vi att ta bort vissa citat pga. de var utpekande. Dvs. en del data i vårt resultat blev 
möjligt att koppla till någon pedagog eller elev, så vi valde att avstå dessa. Ett av våra tidiga 
syften med arbetet var att se variationerna mellan vad förskollärare och grundskollärare svarat 
på i våra frågeställningar. Men eftersom vår undersökning är liten och vårt intresseområde är 
smalt, beslöt vi under analysfasen att inte handskas med variationerna mellan de två 
kompetenserna så tydligt som vi från början tänkt med tanke på individskyddskravet 
(Forskningsetiska principer, 2004). Däremot har vi presenterat vissa citat som ”Två pedagoger 
från olika skolformer upplevde” som vi inte anser vara utpekande. Vårt syfte med att arbeta 
med en fenomenografisk ansats bottnar för vår del i de etiska aspekterna. Vi vill inte påverka, 
tolka eller styras av personliga förutfattade meningar utan arbeta med uppfattningarna av 
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något, inte om något. Vilket för oss innebär att vi är intresserade av variationen i upplevelser 
och tankar och inte vem som säger vad. För oss innebär detta ett etiskt mål.

6.5 Reliabilitet och validitet
Vi transkriberade intervjuerna ord för ord, sedan skickade vi tillbaka texten till 
intervjupersonerna för validering, en internvalidering, hade vi uppfattat intervjusvaren rätt? 
Därefter påbörjade vi den gedigna analysprocessen. I analysen fokuserade vi på relationen 
mellan insamlat data och förståelsen av respondenternas uttryckta uppfattningar, dels som 
arbetsmetod och dels som resultat (Uljens, 1989). När det gäller reliabiliteten 
(tillförlitligheten) handlar det om beskrivningskategoriernas relationer till respondenternas 
upplevelser. Som enligt Trots (2005) är svårt att mäta eftersom människan inte är statisk dvs. 
den ändrar sig i nya situationer och med nya erfarenheter. 
Hur bra, noggrant och hur giltigt kategorierna representerar de uppfattningar som 
respondenterna gett uttryck för, ser vi som en växelvis process mellan citat och kontext och 
att resultatet i denna process ger en rimlig förståelse. Vi ifrågasatte validiteten i vårt arbete 
och anser att validitetskravet är uppfyllt. Eftersom pedagogerna har svarat på våra frågor 
utefter sina erfarenheter och upplevelser med arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

7 Analys och Resultatredovisning 

Avsikten med den empiriska studien är att lära av pedagogernas tankar. Vi vill veta hur 
pedagogerna tänker kring barn och elever som är i behov av särskilt stöd och som ingår i 
deras grupper och klasser. Vår kvalitativa analys är innehållsrelaterad, vilket betyder att vi har 
använt oss av en öppen metod, och en fenomenografisk ansats. Vårt analysinstrument är våra 
vad- och hur- frågor, för vi är intresserade av vad respondenterna upplever. Genom att vi 
spelade in varje intervju underlättade det vår analys på det viset att vi kunde gå tillbaka till 
respondenternas intervjusvar upprepade gånger. Vi transkriberade intervjuerna ord för ord, för 
vi var intresserade av både vad de sa och hur de sa för att få samanhanget (Bryman, 2004). 

7.1 Kategoriernas ursprung.
Vi började med att titta på våra intervjuprotokoll för att analysera de likheter och variationer i 
respondenternas citat i kontexten. Varje intervjuperson fick en ”egen färg” med färgpenna och 
postit lappar för att vi skulle kunna bryta ner texten och kategorisera data. Vi använde 
metoden öppen kodning i analysprocessen (Bryman, 2004). Vårt intresse angående 
respondenternas svar handlar inte om den privata personen utan den professionella 
pedagogens upplevelser. 
Vi analyserade citaten från två olika sammanhang dels utifrån intervjuprotokollet, från 
citatens härstamning och dels av den gruppen av innebörder, pool of meanings. Det vill säga 
de citat som vi valde ut är oberoende av vem som har sagt vad (Uljens, 1989). Under arbetet 
med kategoriseringen fick vi fram 15 grupper från citaten som blir underrubriker i den 
fortsatta analysen. För att namnge kategorierna, använde vi oss av de begrepp som 
respondenterna själva benämnt i intervjuerna. Varje kategori redovisas för sig och 
beskrivningskategorierna utgör undersökningens huvudsakliga resultat (ibid). Varje kategori 
belyses med pregnanta citat från de intervjuade pedagogerna. Samtliga deras utsagor återges 
med kursiverad stil.
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7.2 Innebörden av att ansvara för barn med funktionshinder eller individuellt 
integrerade elever.    

7.2.1 Pedagogiskt ansvar

Kategoribenämningen, ”pedagogiskt ansvar” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning av vår frågeställning.

Två pedagoger upplever att ansvaret ligger hos dem, angående den pedagogiska verksamheten 
för eleven i klassen och utvecklingssamtalen. De upplever ansvaret som tufft, tungt och stort. 
Någon upplever en frustration eller en rädsla över det pedagogiska ansvaret. ”Vad ska jag göra, 
vad ska jag ta mig till?” En av pedagogerna tänkte inte att den hade ansvaret från början, utan 
att ansvaret låg på specialläraren och assistenten. ”Då tänkte jag mer att, det sköter dom, men jag 
har upplevt att det kanske inte är så riktigt.”

Pedagogerna har ansvar för NO och SO ämnena, men inte för kärnämnena. Någon säger 
också att ansvaret är en känsla av ”hur löser vi detta, så det blir så bra som möjligt”? Det 
pedagogiska ansvaret gäller för hela gruppen och det är ett socialt ansvar
upplever en pedagog. En pedagog känner inte att hon har huvudansvaret utan att det vilar mer 
på assistenten, men att hon ibland behöver avlösa assistenten efter en jobbig dag. ”Det är ju så 
här att det här barnet har ju assistent och man känner att jag som pedagog inte har huvudansvaret, 
det vilar ju mer på assistenten.”

7.2.2 Trivsel och delaktighet

Kategoribenämningen, ”trivsel och delaktighet” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning i vår frågeställning.

Två pedagoger från olika skolformer upplever att ansvaret ligger hos dem, för trivsel och 
delaktighet för barnet och eleven i gruppen eller klassen. Pedagogerna beskriver delaktigheten 
och trivsel som att komma in i och fungera i gruppen som helhet. Två pedagoger från olika 
skolformer upplever att det är viktigt att barnet och eleven är delaktiga i leken. ”Det är mitt 
ansvar att eleven ska vara med och känna sig delaktig.” och ” Dels försöker vi ju jobba så att barnet 
ska vara med.”
Att hitta ”gelikar”, att man hör ihop och att man känner att man duger, upplever en pedagog 
som viktiga delar för trivsel och delaktighet för barnet. En pedagog upplever att en faktor till 
trivsel och delaktighet är att ge eleven möjlighet att välja aktivitet. ”Vill du komma med eller vill 
du avsluta här inne?” 
En pedagog upplever problem med delaktigheten. ”Utan det är mer för att de inte passar in just 
socialt med att vilja leka sådana här lekar. Att de inte kan prata med varandra på samma sätt, de är 
inte intresserade av samma saker och så.”

7.2.3 Anpassad verksamhet

Kategoribenämningen, ”anpassad verksamhet” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning i vår frågeställning.

Tre pedagoger från olika skolformer upplever att ansvaret ligger hos dem, för att anpassa 
verksamheten för barnet och eleven i gruppen eller klassen. Pedagogerna beskriver att anpassa 
verksamheten är att inte göra på samma sätt.  ”En tankeställare är att jag kanske inte kan göra på 
samma sätt för att nå dit, jag kanske måste ha en annan väg att gå.”
Pedagogen känner ett behov av att ta till andra metoder och lösningar i arbetet. Det gäller att 
vara flexibel i sitt arbete, att anpassa undervisningen och ge uppgifter som passar eleven. 
”Eleven kanske behöver göra mer praktiska saker som baka, mäta, väga och sådana saker, så 
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upplever jag det i alla fall.” En pedagog upplever att det är viktigt att underlätta vardagen för 
barnet så att barnet inte blir utpekat.
 En pedagog berättar om hur dom utvecklar strategier för barnet. ”Hjälpa barnet att utveckla 
strategier i vardagen, som hjälper till att lösa de problem som barnet kan stöta på.”
En pedagog talar om vikten av att anpassa miljön för barnet. En annan pedagog tycker att det 
är viktigt att reda ut konflikter. ”Som pedagog får man anpassa sig efter de förutsättningar som 
man fått.” En pedagog berättar att de delar ofta in barnen i mindre grupper. ”Vi delar dom 
ganska mycket och ibland får vissa barn vara inne och leka. Då får man se till att barnet kommer med 
dem som barnet gillar, där det inte blir så mycket stoj och stim.”

7.2.4 Föräldrakontakt

Kategoribenämningen, ”föräldrakontakt” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning i vår frågeställning.

Två pedagoger från samma skolform anser att de har ansvaret för föräldrakontakten, två 
pedagoger från den andra skolformen anser att det är assistenternas ansvar. ”I kontakten med 
föräldrarna är det ju ändå assistenten som har ansvaret.”  En pedagog beskriver att i sin kontakt 
med föräldrar ska man vara tydlig i det som fungerar, men även i det som inte fungerar och 
det som man behöver jobba med. Pedagogen tycker att det är viktigt att prata med föräldrarna 
på ett sådant sett att de känner att skolan gör allt men inte för att lägga någon skuld på dem.  
Det är viktigt att påtala de positiva bitarna hos eleven. ”Plocka fram de bitar som är positiva
väldigt mycket och se det som faktiskt är framsteg. Samtidigt som vi också tar fram de här bitarna som 
är svåra för eleven och plocka fram saker för att stötta och hjälpa.”
Pedagogen anser också att det ligger på hennes ansvar att tala med föräldrarna om elevens 
skolplacering. Att bana väg för att föräldrarna ska förstå att det eleven behöver kan eleven få i 
annan skolform. ”Även kanske försöka att bana väg lite för att det kommer nog vara så att eleven 
inte kan gå kvar här hela tiden. Det kan nog behöva bli så att eleven måste gå i annan skolform för att 
eleven ska få det eleven behöver. På den nivå som eleven behöver hela tiden inte bara på de här 
tillfällena när eleven sitter med specialläraren.”

7.2.5 Assistentens ansvar 

Kategoribenämningen, ”assistentens ansvar” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning i vår frågeställning.

Tre pedagoger från olika skolformer anser att det är assistenterna som har ansvaret för barnet 
eller eleven. ”Huvudansvaret vilar mer på assistenten.” 
En av dessa pedagoger tycker att huvudansvaret vilar mer på assistenten men att dom 
tillsammans ska hitta rätt verktyg. En pedagog nämner att assistenten plockar ner 
arbetsuppgifterna till elevens nivå och även ansvarar för eleven på rasterna. 
En annan av dessa pedagoger anser att assistenten ansvarar för speciella behov i omsorgen 
och matsituationen för barnet. En pedagog upplever att när en elev har assistent blir eleven 
väldigt knuten till en person, att eleven inte tar ansvar. ”Det kunskapsmässiga ligger ju på 
assistenten, så blir det ju.” En pedagog upplever att elevens trygghet ligger i första hand hos 
assistenten, och att det fungerar så bra att man nästan glömmer bort eleven. 
Två pedagoger från samma skolform upplever att eleven har behov av assistent hela dagen. 
”Då känner ju eleven också att det är till assistenten eleven går till, det är hennes trygghet i första 
hand.” En pedagog upplever att assistenten ansvarar till en viss del för den sociala biten 
angående självkännedom.
En pedagog beskriver att assistenten och specialpedagogen har den första kontakten med 
eleven. ”När vi ska ha samtal i framtiden så vill jag också känna att jag har den direkta 
informationen, så känner jag nu.” 
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En pedagog säger att assistentens ord gäller lika mycket. ”Assistentens ord gäller lika mycket 
som mitt ord som pedagog och det är en otroligt viktig bit.” 

7.2.6 Specialpedagogens ansvar 

Kategoribenämningen, ”specialpedagogens ansvar” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning. 

Två pedagoger från samma skolform beskriver att det är specialläraren som är ansvarig för 
elevens läsinlärning och matematikundervisning. ”Specialläraren som är så väldigt duktig jobbar 
med läsinlärning och matematik och så vidare.”
En pedagog upplever att assistentens kontinuerliga träffar med specialpedagogen är 
utvecklande. ”Assistenten träffar specialpedagogen 1 gång i veckan, det är ju bra både för barn och 
personal.”

Sammanfattningsvis har pedagogerna uppfattningen att ansvaret för barn och elever i behov 
av särskilt stöd innebär ett pedagogiskt ansvar, ett ansvar för trivsel och delaktighet, ansvar 
för att anpassa verksamheten, ansvar för föräldrakontakten. Samtidigt uttrycker pedagogerna 
att assistenterna och specialpedagogen har det största ansvaret för barnet och eleven. 
Pedagogerna har inte samma upplevelser av hur ansvaret ska fördelas mellan de olika 
kompetenserna.
              

7.3 Olika kompetenser för att bemöta barn och elever.

7.3.1 Människokännedom

Kategoribenämningen, ”människokännedom” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

Två pedagoger från olika skolformer beskriver att en kompetens kan vara 
människokännedom. ”Jag tycker att det behövs en människokännedom, att lära känna eleven och 
veta hur eleven agerar och reagerar i olika situationer.” En pedagog beskriver att assistenten har 
”den där blicken”, när det är på väg att hända saker. 
En pedagog tycker att kompetens handlar om att hela tiden hitta vägar så att barnet blir nöjt. 
”Man lär sig mer och mer för varje dag man träffar barnet, det är många ögon som öppnas för en och 
det gör att man utvecklas själv som person i sitt sätt att vara med de andra barnen.”
En pedagog uttrycker i sina tankar. ”Att se barnet som den individ den är, precis som man möter 
alla andra barn.”

7.3.2 Pedagogisk kompetens

Kategoribenämningen, ”pedagogisk kompetens” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

Alla pedagoger upplever att det behövs olika pedagogiska kompetenser, som förskollärare, 
talpedagog, specialpedagog, speciallärare, grundskollärare, särskolekompetens. 
”Särskolekompetens, för omhändertagande både socialt och kunskapsmässigt.”
En pedagog tycker att hon tillsammans med assistenten har kompetens att möta barnet. En 
pedagog upplever att det inte skulle hjälpa med någon speciell kompetens angående gliringar 
och glåpord från andra elever. ”Det hjälper nog inte med någon speciell kompetens i fallet när 
någon skriker något och även om man är med så kan man ju avstyra sådana saker. Det kan ju vilken 
vuxen människa som helst.”
Två pedagoger tycker att alla borde ha tillgång till handledning och tid för egen reflektion. 
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”Reflektion (fniss) och det är så vackert. Men det finns ju inte mycket tid.”

7.3.3 Vidareutbildning

Kategoribenämningen, ”vidareutbildning” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

Tre pedagoger från olika skolformer tycker att det behövs olika typer av vidareutbildning för 
att möta barnet och eleven. De upplever att de skulle vilja ha mer kunskap om barn i behov av 
särskilt stöd. ”En kurs för att lära sig mer om barn med särskilda behov och för att bemöta dom och 
stimulera dom mer. ”och ” Hur ska man kunna underlätta i vardagen?” 
Alla tre pedagogerna upplever att det behövs mer kunskaper om barnet och på vilken nivå 
barnet ligger. ”Vad man kan göra mer för just det här barnet då barnet har svårt att hänga med? 
Hur ska man stimulera så att det inte blir för svårt, det ska vara roligt? Vad innebär funktionshindret 
och vad får det för konsekvenser för barnet? Vad är det som döljer sig? Hur mår barnet"? 
Två pedagoger saknar kontakt och information från särskolan.
En pedagog tycker att arbetslaget behöver genomgång av specialpedagog angående barnet.
”Faktiskt fick hela vårt arbetslag informationen om eleven som det handlar om.”
 En pedagog menar att information från barnhabiliteringen är viktig men att den kommer 
genom assistenten. En kurs i teckenkommunikation är också av stor vikt för att kommunicera 
med barnet tycker en pedagog. ”Kurs i teckenspråk för att förstå barnet bättre.”

7.3.4 Tidigare erfarenhet

Kategoribenämningen, ”tidigare erfarenhet” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

En pedagog talar om betydelse av livserfarenhet. En pedagog uttrycker att man många gånger 
har gjort fel och efteråt ”klickar” det till. En pedagog talar om vikten av yrkeslivserfarenhet 
angående barn i behov av särskilt stöd. ”Mycket tillgodo för barn med särskilda behov och sedan 
en erfarenhet.” och ”Kompetensen ökar ju om man haft sådana elever tidigare och har en  erfarenhet 
av dem.”

Sammanfattningsvis har pedagogerna beskrivit nödvändiga kompetenser för att bemöta barn 
och elever i behov av särskilt stöd. Kompetenser angående människokännedom, pedagogisk 
kompetens och tidigare erfarenheter. Pedagogerna upplever att andra nödvändiga 
kompetenser saknas och uttrycker önskan om vidareutbildning.

7.4 Förhållningssätt som påverkar barns och elevers status.

7.4.1 Positivt förhållningssätt

Kategoribenämningen, ”positivt förhållningssätt” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

Två pedagoger från samma skolform talar om elevens rätt att vara med på lika villkor.
 ”Jag försöker att behandla eleven som jag behandlar de andra, fast han är inte som dom andra. ”och  
”Ja, det är ju jätteviktigt, att man förhåller sig till den här eleven precis på samma sätt som man 
förhåller sig till alla dom andra.” En pedagog upplever att det som eleven säger är lika viktigt 
som det någon annan elev säger. Det är viktigt att man som pedagog förklarar och anpassar 
olika situationer i skoldagen för eleven. Och att man påpekar om någon annan elev gör något 
dumt eller skrattar mot eleven. 
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Assistenten har legitimitet att handla i olika situationer med denna elev likaväl som med de 
andra. Andra vuxna har också legitimitet att verka i olika situationer och att eleven ska känna 
tillit till olika vuxna.
En pedagog uttrycker att det är viktigt att vara positiv till barnets funktionshinder. En annan 
pedagog upplever att det är viktigt att uppmuntra barnet mycket för att det ska bli sett. ”Hur 
jag behandlar barnet, läser ju de andra barnen.” 
Att bemöta barnet så naturligt som möjligt förenklar arbetet, upplever en pedagog. ”Att barnet 
känner sig välkommet och att krama om barnet.” och ”Beror på hur positiv man är ju mer positiva 
känslor får barnet .”
En pedagog funderar på ordens tonfall, hur påverkar det man säger? ”Man kan ju säga samma 
ord fast på olika sätt.”
En pedagog upplever att man ska göra matsituationen till en positiv stund, inte tjata så 
mycket. Att jobba med att barnet är delaktigt och har kompisar, dvs. att lyfta barnet i 
socialiseringen. ”Jobbar med att barnet ska vara som, vem som, som har kompisar och som har 
någon att vara med.” En av pedagogerna talar om att mycket handlar om värdegrunden och det 
gagnar de flesta.

7.4.2 Negativa förhållningssätt

Kategoribenämningen, ”negativt förhållningssätt” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

Två pedagoger från samma skolform talar om vikten av ordens betydelse i sammanhanget. Så 
att man inte säger ”Det här hör ju inte hit” och ”Ah, strunt i det”. Att man inte pekar ut eleven i 
olika situationer.” Henne lyssnar vi inte på. Nu lyssnar vi på de andra istället.”
En av pedagogerna talar om oreflekterat arbetssätt och handlingar. ”Man gör ju väldigt mycket 
saker som man inte vet varför man gör.” En pedagog uttrycker. ”Det har inte så mycket med att 
göra att eleven är så speciell, utan det har mer att göra med att eleven inte passar in.”

Sammanfattningsvis upplever en del av pedagogerna att de påverkar statusen positivt med sitt 
förhållningssätt genom att t.ex. bemöta barnet positivt och naturligt. Man påverkar barnets 
status negativt med sitt förhållningssätt om man t.ex. pekar ut barnet i olika situationer och 
inte alltid tänker på vad man säger.

7.5 Utvecklingsmöjligheter i förskolan och skolan.

7.5.1 Utbildning.

Kategoribenämningen, ”utbildning” är innebörden av gruppens gemensamma uppfattning.

Två pedagoger från olika skolformer upplever att handledning är viktigt för personalen. ”I 
handledning har alla möjligheten att ta upp tankar och sådant som man funderar på. Så det tycker jag 
är jättebra, det skulle alla ha.” En tredje pedagog vill ha tillgång till specialpedagog. ”Alla i 
arbetslaget ska ha genomgång med specialpedagog.”
En pedagog upplever att utbildade idrottslärare är viktigt för eleven. 
En pedagog efterlyser kortare kurser angående barnets funktionshinder. 

7.5.2 Utveckling av organisationen

Kategoribenämningen, ”utveckling av organisationen” är innebörden av gruppens 
gemensamma uppfattning.

Tre pedagoger från olika skolformer ger förslag på utveckling angående organisationen. En 
pedagog uttrycker att mycket handlar om det organisatoriska för att få skoldagen att fungera 
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smidigare. ”Det jag framför allt skulle kunna känna är att jag skulle vilja ha mer tid till mindre 
grupp för eleverna.”
Två pedagoger vill utveckla strukturen för barnet. ”Det är som sagt en svår balansgång här. Dels 
så känner man att man ska göra det väldigt strukturerat, där barnet hittar och där barnet trivs. Det 
gäller att hitta saker som barnet är intresserad av, som barnet tycker är skoj, som man kan bygga 
vidare på.”
En pedagog önskar ett samarbete mellan barn i samma ålder från olika avdelningar. En annan 
pedagog föreslår mer tid i mindre grupper, halvklass och mer tid med den enskilda eleven. En 
pedagog uttrycker en önskan om assistentens arbete ”Ja, som jag tidigare sa behöver eleven ha 
sin assistent hela dagen”.
En pedagog uttrycker att det behövs mer kontakt med särskolan, och önskar mer planeringstid 
tillsammans med specialläraren. ”Ja, egentligen vill jag inte ha mer planeringstid men lite mer med 
specialläraren för att sätta oss ner och spåna. ”och” Så skulle jag ju gärna då ha kontakt med 
särskolan. Antingen besöka dem eller ja, jag skulle gärna vilja åka dit.”

7.5.3 Praktiskt arbete.

Kortare Kategoribenämningen, ”praktiskt arbete” är innebörden av gruppens gemensamma 
uppfattning.

Här svarar två pedagoger från samma skolform, där en pedagog vill arbeta mer med 
motoriken. Båda pedagogerna frågar sig om det inte skulle bli bättre om man arbetar på ett 
annat sätt. ”Och då känner man liksom att det är ju arbetssättet som eleven rent praktisk kanske 
skulle behöva mer av. ” och ” Men ändå lite mer praktiskt arbete och det är ju bra, sånt har vi ju inte 
här.”
En pedagog uttrycker en önskan om kortare och fler arbetspass för eleven tillsammans med 
specialpedagog.

Sammanfattningsvis ser pedagogerna möjligheter att utveckla sin verksamhet på individ och 
gruppnivå. De föreslår en utveckling som innebär utbildning. Vidare vill de utveckla 
organisationen av verksamheten och utveckla det praktiska arbetet.

7.6 Länkar till andra forskningsresultat
I detta avsnitt vill vi visa hur vårt resultat kan länkas till de forskningsresultat som vi nämnt 
tidigare i denna uppsats.

Hellström (1993), Hill (2001), Rabe & Hill (1990), Rosenqvist (1996), Skolverket (2004) och 
Tideman (2006) diskuterar vad det pedagogiska ansvarets bör innehålla. Denna första fråga 
visade pedagogerna stort intresse för i vår undersökning. Vikten av barn och elevers sociala 
roll och status engagerade pedagogerna i vår studie. Detta har också belysts av Hellström 
(1993), Hill (2001), Jensen & Olsen (1991), Nilholm (2006), Rabe (2001), Rosenqvist (1996), 
Rosenqvist & Tideman (2000), Skolverket, (2004), Szönyi (2005), Tideman (2004; 2006) och 
Ytterhus (2003). Vikten av att anpassa verksamheten uttrycker pedagogerna i resultatet och 
Frithiof (2004), Granberg (1998), Hellström (1993), Rabe & Hill (1990), Skolverket (2004) 
och Tideman (2006) skriver angående detta. Föräldrars insyn och delaktighet beskrev några 
pedagoger på samma sätt som Granberg (1998), Göransson (2000), Hill (2001) Hellström 
(1993), Skolverket (2004), Szönyi (2005) och Tideman (2000; 2006).

Frithiof (2004), Granberg (1998), Hellström (1993), Hill (2001); Nilholm (2006), Rosenqvist 
(1996), Skolverkets rapport (2 000:2037), Skolverket (2004) och Tideman (2006) visar på 
betydelsen av det extra stöd som barnet eller eleven kan behöva, för att individuella 
integreringen ska bli en lyckad förskoletid för barnet och en lyckad skolgång för eleven. 
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Stödet handlar om specialpedagoger, assistentstöd och planeringstid för lärare. Något som 
pedagogerna i vår empiriska studie också visar på. Några av pedagogerna talar om nödvändig 
kompetens, tidigare erfarenhet och behovet av fortbildning för att möta barn och elever med 
funktionshinder. Göransson (2000), Hill (2001), Hellström (1993), Nilholm (2006), Nilsson 
(1995), Rabe & Hill (1990) Rosenqvist (1996), Skolverket (2 000:2037) och Tideman (2006) 
beskriver detta också.

Precis som Frithiof (2004), Hill (2001), Rosenqvist (1996), Rosenqvist & Tideman (2000), 
Skolverket (2002) och Tideman (2006) hävdar, så anser några pedagoger att en positiv attityd 
till barn och eleverna med dessa förutsättningar är viktig. Några pedagoger menar att de 
saknar särskolekompetens som ger mer omsorg till dessa barn och elever. Men att det redan 
ges för mycket omsorg till desamma, kritiseras av Skolverket (2004) och Tideman (2006).
Segregerande inkludering beskriver Ballard (1999), Blom (2004), Frithiof (2004), Göransson 
(2000), Hauge (1998), Hill (2001), Nilholm (2006), Persson (2003), Rosenqvist (1996), 
Rosenqvist & Tideman (2000), Rabe (2001), Skolverket (2 000:2037), Svenska Unescorådet 
(2001), Tideman (2004; 2006) och Tössebro (2004) och Ytterhus (2003) som någon slags 
deltidsintegrering för barn och elever. Detta är ändå enligt pedagogerna i vår studie något som 
bör finnas oftare och längre stunder i deras arbetsvardag. Vi måste fråga oss om det är så att
forskningen ligger före empirin eller har forskarna en onåbar vision? 

8 Diskussion

Vi har valt att först föra en diskussion om metoden. Därefter resonerar vi kring de svar vi 
tycker oss ha fått på våra fyra frågeställningar.

Metoddiskussion                                    
Den kvalitativa metoden tycker vi har varit ett stöd i vårt arbete genom att vi har kunnat vara 
öppna för variationer och olika nyanser i kontexten. Vi valde att inte arbeta med 
förutbestämda svarsalternativ, för vi ville ge möjlighet till utveckling i praktiken ur en 
empirinära undersökning. Vi ser också att metoden och den fenomenografiska ansatsen gav 
oss möjligheter och svar på att lyssna ur den verklighet som är vårt intresseområde.
Vi känner oss nöjda med att kunnat pröva våra tankar kring att ”lära av lärandet”. Dvs. att lära 
och att få en större förståelse av de professionella som arbetar i en specifik verksamhet och 
hur de upplever och uppfattar ett speciellt fenomen. 
För vår erfarenhet säger att alla gör och lär på olika sätt, och det är detta specifika i 
pedagogernas upplevelser som vi är intresserade av. Vi ville koncentrera oss på de mänskliga 
uppfattningarna av pedagogernas arbetsvardag. 

Vårt urval blev av vikt för oss för vi är bara intresserade av de pedagoger som har sin 
arbetsvardag tillsammans med barn med funktionshinder i förskolan och individintegrerade 
elever i skolan. 
Intervjun den semistrukturerade metoden vi använde, innebar också att vi fick fördjupa oss i 
våra frågor och flera gånger pröva frågorna kritiskt på oss själva och på våra prov 
respondenter. Efteråt upplevde vi att vi skulle har gjort ännu fler provintervjuer, för att få 
djupare kunskaper om tekniken och för att bättre förhålla oss till den fenomenografiska 
ansatsen. Vid några tillfällen under intervjuerna blev vi engagerade i vissa sidospår som 
respondanterna gav sig in på. Istället för att leda tillbaka till huvudspåret som vi borde, gav vi 
utrymme fick en mindre intressant fråga. 
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Vi är ändå nöjda med intervjutillfällena och de texter vi fick. Vi anser att vi har varit mycket 
noga med att skydda våra respondenters identitet och även de barn och elever som 
respondenterna har erfarenhet av. 

En erfarenhet rikare blev vi när vi ringde upp pedagogerna i mitten av februari, efter att ha 
skickat ut våra brev (bil.2). Då visade det sig nämligen att två pedagoger, svarade nej, till att 
medverka i vår uppsats. 
En viss oroskänsla spred sig i magen då tanken dök upp att pedagoger faktiskt inte var 
intresserade av vårt fantastiska arbete, av skilda anledningar. Vi hade fler pedagoger som 
passade in i vårt urval och som tackade ja till att delta. Men vi blev ändå intresserade av de 
anledningarna till varför de första tillfrågade pedagogerna tackade nej. 
Vi anser att deras anledning till att inte vara med i vår undersökning handlade om att de som 
ansvariga pedagoger faktiskt inte arbetade tillsammans med den individintegrerade eleven. 
Kanske att eleven bara deltog i klassgemenskapen vid få tillfällen per dag eller i veckan. Vi 
kunde också tolka ett visst ointresse av att arbeta med individintegrerade elever. Hur är det 
möjligt att frånta sig detta ansvar, undrar vi? Vilka förutsättningar ger man den ansvariga 
pedagogen och andra resurser i förskolan och skolan? Vilken insyn har och vill rektorerna ha? 
Vilket stöd får pedagogerna och framför allt eleven och föräldrarna? 

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi texterna. Ett stort arbete men som senare visade 
sig vara av värde för att inte börja tolka kontexten. Ändå kom vi på oss själva med att vilja 
göra tolkningar i analysfasen och vi fick påminna oss att ”ställa oss bredvid” för att inte göra 
intrång i vårt material med våra egna erfarenheter eller vår förtrogenhetskunskap. Vi blev 
alltså uppmärksammade på att det kräver full närvaro och återkommande diskussioner och 
reflektion för att i analysfasen, som Eliasson (1995) uttrycker det, kunna vara 
förutsättningslösa i vårt förhållningssätt.

Det har inte varit lätt att analysera textmaterialet pga. att materialet var ostrukturerat och som 
vi upplevde det omfattande, fast att vi vet att vår undersökning är liten. Vi hade ingen mall 
eller färdig struktur att arbeta efter utan fick skapa och utveckla en egen struktur under 
analysfasen. Vi konstruerade ett kategorisystem som byggdes på under hela analys och-
resultatarbetet. När vi sedan under analysbearbetningen arbetade med att gruppera våra citat 
blev vi glatt överraskade och väldigt stolta då vi hittade uttrycket ”pools of meaning” från 
Uljens (1989) som stämde överens med våra tankar om hur vi hanterade citaten. Detta blev en 
positiv kunskapsresa och vi växte samman med materialets under hela processen.

Resultat och analys diskussion  
Ansvar
Frågan som handlade om ansvaret kring barn i behov av särskilt stöd var nog den frågan som 
engagerade pedagogerna mest och där vi anser att vi fick de flesta svar. Vi fick många olika 
kategorier av vad pedagogerna tycker att ansvaret bestod av, men vems ansvar är var 
pedagogerna inte ense om. Vi tycker det är märkligt att uppdraget för pedagogerna inte är 
tydligare utan att ansvaret till stor del ligger på assistenterna. Pedagogerna gav många gånger 
uttryck för att assistenterna gör ett mycket stort jobb och som pedagogerna upplevde att 
assistenterna är oumbärligt för verksamheten. En fråga för oss blir då, vem ger assistenten 
legitimitet att ansvara för barnet eller eleven?

Men om vi utgår från att pedagogen är den ansvarige undrar vi om, barn och elevplaceringen 
är för att pedagogen är kompetent eller är det bara ett uppdrag på grund av att eleven ska 
placeras? På dessa frågor vågar vi nu svara att i vårt resultat finns det inget som styrker att du 
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som kompetent pedagog får förmånen att ansvara för ett barn eller elev med funktionshinder 
pga. kompetens.

Kompetens 
Av resultatet framgick att pedagogerna upplever att det behövs olika kompetenser för att möta 
barn och elever med dessa förutsättningar. Vi tycker att den ansvarige pedagogen ska ha 
speciell kompetens eller att bli erbjuden vidareutbildning, när ett barn eller elev ska ingå i en 
grupp eller klass. Mycket viktigt är att pedagogen grundinställning till själva inkluderingen 
och till arbetet med funktionshindrade barn och elever. Lika så tycker vi att det bör finnas 
andra stödresurser i form av olika kompetenser runt de barn och elever. Här menar också 
Tideman (2006) att särskolkompetens och att kunskaper kring eleven och dess familj kan vara 
nödvändiga för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd.

Förhållningssätt
Vi tycker att frågan angående förhållningssätt engagerade pedagogerna och att de visade att
de var medvetna om att deras förhållningssätt påverkar barn och elevers status positivt eller 
negativt. De hänvisade till värdegrundsfrågor när de talade om det förhållningssättet, vilket vi 
anser är en viktig bas att utgå ifrån. Pedagogens synsätt på individintegrering kan färga 
pedagogens förhållningssätt gentemot barnet och eleven. Är man positiv visar man det genom 
större entusiasm och tålamod, är man negativ kan det skina igenom vid tillfällen som kan vara 
avgörande för barnet eller eleven.

Utveckling
Vi ställer oss frågande till varför pedagogerna hade så lite tankar om att utveckla sin 
verksamhet. Man nämner inte handlingsplaner, IUP, kvalitetsredovisning eller 
åtgärdsprogram. Är man inte van att tänka på begreppet utveckling i förskolan och 
grundskolan? Känner man som pedagog att man inte kan påverka eller vill man inte? 
Eftersom ingen nämnde rektor tolkar vi det som om att stödet av dem är förhållandevis 
transparant. 
Kan en anledning vara det Emanuelsson (Tössebro, 2004) beskriver, att det kategoriska 
perspektivet är seglivat, dvs. pedagogen vill arbeta mer ämnesspecifik och 
undervisningscentrerat? Om detta är en bärande tanke så ser pedagogen inte någon fördel med 
en förändring som t.ex. till det relationella perspektivet. Ett förhållningssätt som anpassar 
undervisningen till de skilda förutsättningarna och som då, enligt oss, kräver en relation till 
barnet och eleven. 
Eller handlar det istället om för hård belastning för pedagogen med stora barngruppen eller 
klassen och där pedagogen känner sig ensam om ansvara för barnets eller elevens individuella 
utveckling. 
En tredje faktor vi tänker på är att man faktiskt inte reflekterar över vad man gör, utan man 
bara gör.  

Rektorns ansvar
I våra styrdokument, Lpfö-98 och Lpo 94 står det att det är rektorns ansvar att leda arbetet och 
att särskilt uppmärksamma de elever i behov av särskilt stöd. Vi hade ingen fråga angående 
rektorns roll, vi tycker nu att vi borde ha haft det. Vi blev förvånade över att ingen av 
pedagogerna nämner rektorns stöd, ansvar eller engagemang 
Vi upplever att om det ska ske någon utveckling för pedagogerna och deras verksamheter så 
måste det finnas tid för gemensamma pedagogiska diskussioner, utvärdering och tid till egen 
schemalagd reflektion. Denna tid anser vi att rektorn ansvarar för samtidigt som pedagogen 
ansvarar inför sitt uppdrag. 
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Inkluderad eller integrerad
I början av vårt arbete trodde vi att verkligheten för barn med funktionshinder på förskolan 
var inkluderad. Det vill säga förskolan anpassar sig efter barnet eftersom alla barn är olika. 
Medan vi trodde att eleven med funktionshinder i skolan är integrerad som betyder att eleven 
ska anpassas efter skolan. Det är en sanning med modifikation. Vår undersökning i förskolan 
visade mer på en inkluderad integrering, det vill säga att barnet ingår som en naturlig del i alla 
aktiviteter, men däremot visar resultatet att det inte är tydligt att det formella ansvaret ligger 
hos pedagogen utan att ansvaret istället bärs av assistenten. 
I skolan visar resultaten på en segregerande integrering. Eleven tillhör en klass men ingår inte 
självklart i alla aktiviteter i verksamheten utan delar av dagen tillbringar eleven ensam med en 
vuxen vid sidan av. 

Möjligheter
Om pedagogerna får de rätta förutsättningarna på organisationsnivå angående rektors ledning 
och stöd, ekonomiska resurser. På gruppnivå, resurspersonal med olika och speciella 
kompetenser, mindre barngrupper och klasser. Samt på individnivå, individanpassat lek och 
skolmaterial som möter barnet eller eleven där den befinner sig. Då anser vi att det 
pedagogiska innehållet för barnet i förskolan och individintegreringen för eleven kan bli en 
positiv skolgång. 

Samtidigt som vi håller med Frithiof (2004) att möjligheterna till en integrering, värt namnet, 
också handlar om hur pedagogen själv ser på möjligheterna och är positiv till innehållet i 
inkluderingstanken. Vi tror att om pedagoger är intresserade av att arbeta med elever i behov 
av särskilt stöd har de större förmåga till rätt attityd. En grundläggande värdering, en tro på att 
den här verksamheten är bra för barnet eller eleven och en drivkraft att lyckas, menar vi är 
viktig. 

De förutsättningarna vi beskrivit ovan tillsammans med stöd och uppföljning från särskolan, 
handledning från specialpedagoger tror vi ger bra förutsättning för en lyckad skolgång. Men 
intervjuerna visade på det motsatta. Det vill säga att man sälland får förutsättningar för att 
lyckas, t.ex. särskolans läroplan som stöd, kunskap om funktionshindret, hjälp och stöd från 
särskola och specialpedagog eller rektor. Som specialpedagoger upplever vi att vi skulle 
kunna stödja personalen genom att skapa möjligheter till gemensamma diskussioner med 
arbetslaget eller handleda de egna reflekterande om de har avstannat. Dessutom genom att 
skapa tid för pedagogiska diskussioner kring det annorlunda barnet på de olika skolformerna.

En helt annan tanke som slagit oss handlar om genusperspektivet. Eftersom det är flest 
kvinnor som arbetar i dessa skolformer undrar vi om de är för anspråkslösa eller otydliga i 
sina krav på stöd och hjälp? Skulle männen finna sig i samma arbetssituation? Detta kan bli 
en annan spännande forskningsfråga.

Slutligen anser vi att vi har fått innehållsrika svar på tre av våra frågor men frågan angående 
utvecklingsmöjligheter, hade våra respondenter haft svårt att peka på.
Vi känner oss nöjda med vårt resultat men är osäkra på om vi hittat något nytt inlägg i 
forskarvärlden. Vi har inte hittat mycket forskning ur pedagogernas perspektiv och mycket 
lite från förskolan. Förskolan och barn i behov av särskilt stöd ser vi som ett outforskat 
område, som skulle vara intressant att belysa mer. 
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De öppna frågor som vi ställde till pedagogerna och de svar som pedagogerna gav av sina 
upplevelser, genom olika kategorier och citat stämmer förvånansvärt bra med den forskningen 
vi tagit del av.

En forskare Tideman (2000) ser ur ett föräldraperspektiv, fler ser ur ett samhällsperspektiv 
(Rosenqvist & Tideman, 2000 m.fl.), ett fåtal ser ur ett elevperspektiv (Szönyi, 2005). Några 
få forskare ser ur ett pedagogiskt perspektiv (Rosenqvist, 1996 m.fl.). Det pedagogiska 
perspektivet tillsammans med ett fenomenografiskt förhållningssätt som ger möjligheten till, 
att lära av pedagogers uppfattning om sin arbetsvardag omkring arbetet med 
funktionshindrade barn och elever, har vi inte hittat. 

Det pregnanta i vårt resultat är att det stämmer överens med Nilholms (2006) ”faktorer för att 
inkluderande processer ska uppstå” (ibid, s.44). Vi ser det som om vår uppsats är ett inlägg i 
inkluderingsdebatten med ett något annat avtryck.
Så slutsatsen blir en ny fråga idag. Är individintegreringen vägen för alla? Nej, inte utan du 
möjliggörande förutsättningarna och ja om de rätta förutsättningarna finns på individ, grupp 
och organisationsnivå. Detta blir ett val som politiker och ansvariga bör göra, beroende på 
vilket samhälle man vill ha.

9 Slutord

Tydligt i vår studie är att ansvarsbiten inte är självklar…
Tydligt är att pedagogerna tycker att det behövs en speciell kompetens när man arbetar med 
barn i behov av stöd…
Tydligt är att pedagogerna har väldigt lite tankar om att utveckla sin verksamhet…
Tydligt är att ingen av pedagogerna nämner rektorns stöd, ansvar eller engagemang…
Tydligt är att man sällan får förutsättningar för att lyckas, det vill säga t.ex. särskolans stöd, 
kunskap om funktionshindret, hjälp och stöd från specialpedagog …

Tydligt är att det är otydligt…
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